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ВІД  ВИДАВНИЦТВА. 

Тяжкі  обставини  еміґрації,  на  наш  превеликий 

жаль,  не  дали  нам  можливосте  видати  отсю 

надзвичайно  цінну  й  важну  для  поширення 

нашої  культури,  особливо  серед  зросійщених 

Українців,  працю  в  переробленому  й  справле- 

ному виданню  й  примусили  нас  видати  її  фото- 

ґрафічним  способом  і  у  вменшеному,  підручному 

форматі.  Але  це  завдання  ми  постараємося  ви- 
конати ще  в  самому  найблизчому  часі. 

Зачинаючи  з  цієї  книжки  цілу  серію  словарів, 

ми  сподіємося,  що  зустрінемо  серед  громадянства 

розуміння  нашої  праці  й  піддержку. 

ВИДАВНИЦТВО  „УКРАЇНСЬКЕ  СЛОВО". 





ПРЕДИСІОВІЕ. 

Начало  украинской  лексикографія  *)  должно  быть  отнесено  къ  1596  г.,  когда  «ди- 
даскадъ»  Лаврентій  Зизаній  Тустановскій  издалъ  въ  Вильні  книжку  подъ  заглавіемг: 

«Наука  ку  читаню.  и  розуміню  нисма  словенского:  ту  тыж  о  святой  Тройци,  но  въчло- 

иеченіи  Господни».  Въ  этой  азбук*,  на  стр.  1 — 34  второй  нумерацій,  поміщень: 
«Лексис  Сирічг  Реченія  Вькратці  събранны.  И  из  словенскаго  языка,  на  простый 

Рускій  Діялекть  Истолкованы.  Л.  2.»  2) 
Въ  этомъ  небольшомъ  словарикі  авторъ  поясняегь  нісколько  боліє  тысячи  цер- 

ковно-славянскихъ  словъ  словами  тогдашняго  книжнаго  языка  малороссовъ,  въ  составъ 
котораго  входило  множество  народныхъ  украинскихъ  словъ,  присутствующихъ  и  въ 
поясненіяхь  Л.  Зизанія. 

Гораздо  большее  значеніе  иміеть  появившійся  въ  1 627  г.  въ  Кіеві.  «Ле&шоиъ 

славеноросскій  и  именъ  Тлъкованге...  Тщаніемь,  відініемь  и  иждиветемъ,  малійшаго 

въ  1еромонас4хъ  Памвы  Берынды  Протослггела  брону  Іероусалимского».  Это  большая 

книга  въ  четвертку,  гді  словарь  занимаешь  475  столбцевъ.  1еромонахъ  Памва  Берында 

яачалъ  свой  словарь  по  совету  беодора  Балабана,  въ  дом*  котораго  онъ  жилъ,  и  про- 
дэлжалъ  его,  занимаясь  впослідствіи  исправлешемъ  и  нечатаніемь  книгъ  во  Львові 

и  Кіеві,  гді  онъ  и  уяеръ  (1632)  въ  должности  архитипографа  кіево-печерской 
лавры.  Видя,  что  «широкій  и  великослаьаый  язынъ  славенскій...  трудности...  словъ 

до  вьірозуміня  теыныхъ  многіи  въ  собі  маетъ»,  Берында  задался  цілью  облегчить 

чтеніе  славянскихъ  книгъ  и  составила  «въ  поощреніе  искусявйшимъ  и  въ  пользу 

скудеемъ»  свой  словарь,  поясняя  «славенскія»  слова  тогдашней  книжной  річью  ма- 
лорусскихъ  писателей.  Річь  эта,  въ  объясвешяхъ  П.  Берынды,  заключаешь  въ  себі 

слова,  свойственный  славянскому  и  всімь  русскимъ  нарічіямь,  загЬмъ  слова  польскія 

и.    наконецъ,  огромное  количество  народнаго  украинскаго    матеріала.  Этотъ    матеріаль 

')  Историческая  часть  этого  предисловія  представляешь  извлеченіе  изъ  изсл'Ьдо- 
ванія-  автора  подъ  заглавіемь:  „Огляд  української  лексикографії"  (Записки  Наук.  Тов. 
ім.  Шевчевка,  т.  І^ХУІ). 

'ІОписаніе  книги  у  Каратаева:  „Описаніе  слав.-русскихъ  книгъ",  1, 271—272.  „Лексисъ" 
перепечатанъ  И.  Сахаровым!,  въ  1849  г.,  во  2-мъ  том*  его  „Сказаній  русскаго  народа1-' 
(стр.  121-134). 



8     — и  представляетъ  въ  словари  наибольшую  ценность,  заставляющую  относиться  снисхо- 
дительно къ  такимъ  недостаткамъ  словаря,  какъ  его  наивная  зтимологія  (напр.:  «рука, 

нжъ  рушается  названа»)  и  некоторый  грамматическій  безпорядокъ,  который  допускалъ 

лексикографъ,  отступая  во  многихъ  случалхъ  объясненШ  огь  грамматической  формы 

объясняемаго  слова  (напр.:  тутпо  переведено:  груш,  перунъ).  При  составленіи  словаря 

П.  Берында  пользовался  словарикомъ  Л.  Зизанія,  а  также  сочиненіями  Максима  Свя- 
тогорца,  Мануила  Ритора  и  иныхъ.  Не  смотря  на  то,  что  авторъ,  какъ  то  видно  изъ 

его  преднсловія,  встрътилъ  «много  разорителей  и  хульниковъ»  своего  труда,  словарь  его 

удовлетворялъ  имевшуюся  потребность  въ  такихъ  книгахъ  и  потому,  «яко  есть  потреб- 
ный и  пожптечный  многнмъ»,  вновь  былъ  изданъ  игуменомъ  кутеинскаго  монастыря, 

1онлемъ  Трусевнчемъ  съ  братією,  въ  1653  г.,  появившись  изъ  типографіи  того-же  мо- 

настыря. !) 
Третій  известный  намъ  словарь — «Синонима  славеноросская»— остался  въ  рукописи 

и  опубликованъ  лишь  въ  1888  г.  П.  И.  Житецкимъ  въ  «Кіевской  Старин*».  Рукопись 

найдена  была  въ  бнбліотекв  ьіево-печерской  лавры;  она  заключаетъ  въ  себ*  185  лист- 
ковъ  и,  новидимому,  представляетъ  черновую  работу,  предназначенную  не  для  печати, 

а  для  личнаго  употребленія.  Ссылка  на  «Лексиконъ»  Берынды  указываетъ,  что  авторъ 
«Синонимы  славеноросской»  пользовался  словаремъ  этого  послздняго  и  составилъ  свой 

словарь  не  раніе  1627  г.,  а  II.  И.  Житецкій,  «судя  по  употреблеяію  буквы  у,  а  также 

й  вместо  а  и  по  решительному  преобладанію  и  надъ  ы»,  полагаетъ,  что  рукопись 

словаря  относится  ко  второй  половині  ХУП  в. 2) 
Этотъ  словарь  имъетъ  уже  иной  характеръ:  въ  немъ  слова  книжной  малорусской 

ръчи  пояснены  славянскими  словами.  Не  смотря  на  некоторые  неудачные  лексическіе 

пріемьі,  словарь  представляетъ  значительный  научный  интересъ  какъ  матеріаль  для 

характеристики  тогдашняго  книжнаго  украинскаго  языка.  Шагомъ  впередъ  было  и  то 

обстоятельство,  что  здъть  на  первоыъ  пданз  стоялъ  уже  не  «широкій  и  велпкославный 

славенскій»  языкъ,  объясняемый  языкомъ  простымъ,  а  самый  этотъ  простой  языкъ 

признавался  достойнымъ  обгясненія  славянскою  церковною  рЄчью. 
Однако  дальнейшее  развитіе  лексикографической  работы  въ  томъ  направленій, 

какое  она  приняла  въ  перечисленныхъ  словаряхъ,  совершенно  загвмъ  обрывается,  и 

въ  XVIII  в.  мы  не  встр'Ьчаемъ  ни  одной  подобной  работы,  что,  конечно,  въ  достаточ- 
ной степени  объясняется  гвмъ  изменившимся  направлешемъ  малорусской  письменности 

въ  ХУШ  в.,  которое  вообще  прервало  дальнейшее  развитіе  стараго  украинскаго  книж- 
наго языка,  послі  чего  возрожденіе  украинской  литературы  оказалось  возможнымъ 

лишь  на  почвг  вполнЬ  народнаго  языка.  Первое  крупное  явленіе  этого  возрожде- 

нія  --  «Энеида»  Кот.іяревскаго  —  даетъ  намъ  образецъ  и  украинскаго  словаря,  но 

словаря  уже  не  книжной,  а  живой  народной  річи.  Къ  первому  изданію  пародій  Кот- 
ляревскаго  (1798)  приложено  было  на  23  страницахъ  «Собраніе  Малороссійскихь  словъ 

содержащихся  въ  Энеид-в  и  сверхъ  того  еще  весьма  многихъ  иныхъ,  издревле  вошед- 

*)  Словарь  Берынды  также    перепечатанъ   во  2-мъ   том*   „Сказаній"   Сахарова  и 
весьма  неисправно. 

*)  Кіевская  Старина,  1888,  УШ,  приложеніе,  4. 
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шнхъ  въ  малороссійское  нарічіе  съ  другцхъ  йзыковъ,  или  и  коренныхъ  РоссШскихъ, 

по  не  употребительныхъ».  Здісь  соответствующими  русскими  словами  кратко  переведено 

около  тысячи  украинскихъ  словъ. 

Подобный  же  характеръ  иміегь  и  «Краткій  малороссійскій  словарь»,  включен- 
ный въ  «Грамматику  малороссійскаго  нарічія»  Павловскаго  (1818),  заключающей  въ 

себі  ИЗО  словъ;  но  къ  нему  приложено  также  и  объяснеше  нвкоторыхъ  «фразь, 

пословидъ  и  приговорокъ». 
Въ  обоихъ  этихъ  случаяхъ  словари  украинскаго  народнаго  языка  не  играютъ 

еще  самостоятельной  роли,  являясь  дополнешемъ,  необходимымъ  для  другихъ  сочи- 

неній  1).  Правда,  вскоре  послі  этого  быдъ  одинъ  опытъ  украинскаго  словаря:  „Собра- 

те словъ  малороссійскаго  нарічія"  Ивана  Войпеховича.  Напечатанъ  онъ  въ  книгі: 
„Сочиненія  въ  прозі  и  стихахъ.  Труды  Общества  любителей  россійокой  словесности 

при  императорскомъ  московскомъ  университет*",  ч.  Ш,  Москва,  1823  (стр.  284 — 326). 
Авторъ,  по  его  словамъ  въ  предисловіи,  хогвлъ  „представить...  иолнійшій  и,  если 

смію  сказать,  исправнійшій  малороссійскій  словарь".  Но  въ  словаре  его  всего  около 
тысячи  словъ  при  многихъ  ошибкахъ  въ  объяснешяхъ,  напр.:  затирка— лапша,  лиш- 

швы — отвороты  у  платья,  люлька — дътская  колыбель,  пасока — уха,  песикъ — високъ  и 

пр.  Много  словъ  авторъ  исказилъ,  напр.:  шй-домака  съ  пояснетемъ,  что  слово  про- 

исходив отъ  гай  и  Оомъ;  гассать  (гасити!),  засвый  (зайвий!),  заіідики  (заїдки!),  ково- 
ра  (ковдра!),  куква  (кухва!)  и  пр.  Очевидно  для  самостоятельнаго  украинскаго  словаря 

не  было  еще  собрано  матеріалові  Въ  дальивйшемъ  развитіи  украинской  лексикогра- 
фіи  мы  видимъ  какъ  накопленіе  этихъ  матеріалові  такъ  и  все  улучшающіяся  попытки 

составленія  словаря,  который  охватилъ  бы,  по  возможности,  весь  составъ  языка.  И  по- 
длежащая нашему  дальнейшему  разсмотрінію  литература  естественно  распадается  на 

два  отдела:  а)  матер1алы  для  словаря,  б)  опыты  словаря.  Разсмотримъ  каждый  изъ 
этихъ  отд^лобъ  особо. 

Насколько  намъ  известно,  наиболее  ранней  работой  по  собиранію  матеріаловь 

народнаго  языка  является  статья  „Слова  и  внраженія  Остерскаго  уізда",  напечатан- 
ная въ  1851,  1853  и  1854  гг.  въ  „Черниговскихъ  губернскихъ  в"бдомостяхъ",  нред- 

ставлявшихъ  въ  пятидесятые  и  шестидесятые  годы  XIX  в.  органъ,  въ  которомъ  помі- 

щалось множество  матеріала  по  языку,  зтнографіи  и  исторіи  Украины.  Авторъ  записалъ 

народный  слова,  показавшіяся  ему  интересными,  и  расиоложилъ  ихъ  въ  алфавитномъ 

порядкі,  удер:  :авъ  при  начертаніи  звуковъ  містную  фонетику;  объясняя  слова  ио-рус- 

*)  Подобнаго  рода  словарики,  игравшіе  служебную  роль  при  книгахъ  иного  содер- 
жанія,  появлялись  и  впосл-вдствіи;  но  мы  не  будемъ  на  нихъ  останавливаться;  отмъ.тимъ 
лишь,  что  наиболее  обширный  изъ  нихъ— обьясненіе  словъ,  прилагавшееся  къ  каждой 
книжкъ  „Основы"  (1861— 1862);  меньшіе  словарики  были  при  слъдующихъ  книгахъ:  „Опытъ 
собранія  старинныхъ  малороссійскихь  пвсенъ"  Цертелева(1819),  „Думки  и  пъсни"А.  Мо- 

гилы (1839).  „Ріезпі  Іигїи  Кизкіе^о  \у  Оаіісуі"  Паули  (1840),  „Чорна  рада"  Кулиша  (1857), 
„Ужинок"  М.  Г[атцука]  (1857»,  „Повістки"  М.  Вовчка  (1861),  „Чумацкія  народныя  піснн" 
Рудченко  (1874),  „Повісті"  О.  Федьковича  (Шевъ,  1876),  „В  поті  чола"  Франка  (Льв.,  1890) 
и  пр.  По  старому  книжному  языку  слъдуетъ  отмвтить  „Объяснеше  невразумительныхъ 
словъ,  встречающихся  въ  лЪтописи  Самовидца  и  въ  приложешяхъ  къ  ней",  составлен- 

ное г.  О.  Левицкимъ  и  приложенное  къ  кіевскому  изданію  Самовидца  1878  г. 
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ски,  авторъ  приводить  множество  лримъровъ  изъ  вародныхъ  пъхенъ,  разсказовъ  и  пр. 

Статья  обрывается  на  букв*  о  и,  невидимому,  осталась  незаконченной.  ') 
ІІодобнаго  рода  собранія,  хотя  большей  частью  и  мен*е  значительный,  продол- 

жаюгь  появляться  и  віюс.гбдствіи.  Такъ  въ  „Основ*":  ,  Міста  жительства  н  местный 

названія  русиновъ  въ  настоящее  время"  (1861,  1),  «О  д*тскомъ  язык*»  (со  словари- 
комъ — 1861.  УШ),  «Чабанський  словарь»  Кухаренка  (і 862,  V),  -слова  изъ  бирючин- 

скаго  у.  (1862,  УШ)  и  пр.  г).  ЗатБмъ  въ  перномъ  том*  «.Записокъ  Юго-Западнаго  От- 
дела Р.  Географическаго  Общества»  пом*щенъ  «Опытъ  словаря  народныхъ  названій 

растеній»  А.  С.  Роговича  и  «Списокъ  растеній»  О.  К.  Волкова,  которые  дають  укра- 

инскіе  переводы  почти  для  тысячи  латинскихъ  названій 3).  Наконецъ  въ  УП  т. 
изв*стныхъ  «Трудовъ»  Чубинскаго  появились  (1877)  собранные  по  особой  программ* 
діалектологическіе  матеріали,  на  основаній  которыхъ  К.  II.  Михальчукомъ  написана 

его  важная    работа  о  нарвчіяхь,    поднарвч'шхъ  и  говорахъ  украинскаго  языка. 
Начиная  зат*мъ  съ  80-хъ  годовъ,  рядъ  материалов*  даетъ  журнал*  «Кіевская 

Старина» — между  прочимъ  много  названій  предметовъ  народваго  быта  (въ  различныхъ 

статьяхь),  номенклатура  рабочнхъ  воловъ  г.  Венгржиновскаго  (1898,  УП),  словари  спеці- 
ального языка  лирниковъ  (г.  Боржковскаго,  1889,  IX)  и  шерстобитовъ  (г.  Николайчика. 

1890,  ІУ);  *)  зд*сь  также  напечатана  работа  проф.  Н.  в.  Сумцова:  «Культурный  пережива- 

ній» (1889 — 1890),  въ  которой  сдълано  много  ваи-ныхъ  объяснен^  отд*льныхъ  словъ,  какъ 

равно  и  въ  четырехъ  выпускахъ  работы  А.  А.  Иотебни:  «Къ  исторіи  звукввъ  русскаго 

языка»  (Варш.  1876,  1880,  1881,  1883,).  Некоторые  діалектологическіе  матеріалн  раз- 
бросаны были  въ  «Русском*  филологическом*  в*стник*»:  г.  Халанскаго  изъ  харьковсьпой 

и  курской  губ.  (1882,  УП).  Желеховскаго  изъ  с*длецкой  губ.  (1884,  XI),  Бълявскаго— изъ 

Глухова  (1903,  т.  ІД  Ветухова — изъ  староб*льскаго  у.  Очень  ц*нны:  «Слова  записанный 
въ  ...Ккатериносл.  губ.»  и  помещенный  И.  II.  Манжурою  въ  его  «Сказкахъ»  (Харьк. 

1890),  а  также  «Онытъ  толковаго  словаря  народной  технической  терминологіи  но  пол- 

тавской губ.»   г.  В.  Василенка  (Хары;.,  1902). 

Въ  Галиціи  также  происходило  собираніе  лексическихъ  матеріалові  Наибол*е 

выдающееся  місто  занимаютъ  зд*сь  труды  г.  Ив.  Верхратскаго,  издавшаго  ц*лый  рядъ 
занисанныхъ  отъ  народа  словъ  вообще  и  несколько  словарнковъ  діалектові:  «Початки 

до  уложевя  номенклатури  и  терминологиі  природописноі,  народнее»  (Л.,  1864 — 1879), 
«Знадоби  до  словаря  южноруского»  (Льв.,  1877);  загвмь  словарики  при  каждой  изъ 

агБдуютдихъ  его  работъ:  «Говор  замішанців»  („Записки  наукового  товариства  ім.  Шев- 

ченка", т.  Ш,  1894),  «Про  говор  долівський»   (ІЬ.,  т.т.  ХХХУ— ХХХУІ,   1900),  .  Зна- 

')  См.  Л»/**  44,  48  и  51  —  1851  г.  №Л?  «.  !».  27  и  :і4-  1453  г.  и.^Я-  1854  г.  „Черниг. 

губ.  в*ц.". 
*)  Намъ  не  пришлось  вид*ть,  что  представляет*  изъ  себя:  „81о\\піс7.ек  ргоиіпсуо- 

па1ігто\у  РойоІвкісЬ",  изданный  въ  Краков*  въ  1870  г. 
*)  Должно  еще  упомянуть  о  ботаническомъ  словар*  Н.  Аненнкова  (новое  вад.  1878  г.), 

заключающему  среди  названій  на  разныхъ  лзыкахъ,  также  и  много  украинскими,  на- 
званій. 

')  Словарь  языка  нищнхъ  см.  еще  во  2-мъ  выпуск*  .Трудовъ  Черниговской  губерн- 
ской архивной  комиссіи",  въ  стать*  г.  Ти  ханова:  „Черниговские  старцы". 
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доби  для  нізнаня  угорськорускнх  говорів*  (іЬ.,  т.т.  XXX.  1899  н  XXV,  1902),  «Про 

говор  галицьких  лемків»  (Льв.  1У02).  Недостатками  втнхь  важныхъ  рабогь  являются: 

нікоторая  неясності,  объяснен^  и  отсутствіе  удареній.  Боліє  мелкія  собранія  слові, 

разбросаны  во  многихь  галицкнхъ  издаиіпхг:  М.  Ноницкаго  (календ.  «Львовянинъ>  на 

1861  г.).  Д.  Кобринскаго  («Вечерниці» ,  1863,  №  4),  И.  Огонсйскаго  («Правда»,  1879, 

№  1  —  2),  Мнколаевича  («Зоря».  1893,  .V  24),  Макарушки  («Записки  наук. тов.  ім.  Шев- 

ченка», V,  1895);  спеціальніше  словари  языка  нищих  і.  въ  статьяхъ  К.  Вакторина  («Ді- 

дівська [жебрацька]  мова»,  «Зоря> ,  1886.  стр.  237)  и  проф.  К.  Студинскаго  «Лірники» 

(і?).,  1894,  съ  .V;  14 -го).  Наконецъ.  должно  отметить  обширный  трудъ  г.  В.  Шухевича 

«Гуцулыцина»  (189'.) — ;904),  который  хотя  и  не  даегь  словаря1),  но  представляеп. 
очень  богатый  ле.ксическій  матеріалі,,  особенно  по  части  техническихъ  терминовъ.  По 

языку  угорскихъ  украинцевъ  слідуегь  отмітить:  «Мадярські?  слова  у  руськбмъ  язьщі> 
Л.  Чопея  (въ  венгерскомъ  филологическомъ  журна.тв  Куе1».ааотавуі  Кбгіетепуек. 

г.  XVI,  1881). 

Рядомъ  съ  этими  сборниками  словъ  и  вьіраженій  живого  народнаго  языка  появ- 
лялись и  матеріальї  для  словаря  старой  книжной  и  письменной  річн.  Матеріальї  эти 

встречаются  какъ  части  другихъ  словарей,  такихъ,  напр.,  какъ  «Словарь  древняго  ак- 
тового языка  сіверо-западнаго  края  и  царства  польскаго»  II.  Горбачевскаго  (1874), 

«Алфавитный  указатель  старинных!,  словь,  извлеченных!,  изъ  актовъ.  относящихся  къ 

нсторіи  западной  Россіи»  И.  Носовича,  «Матеріали для  словаря  древнерусскаго  языка» 

Срезневскаго  (съ  1890  г.)  и  пр  :  загвмъ  должно  отметить:  «Справочный  словарь  юри- 
дическихъ  терминовъ  древняго  актоваго  языка  юго-ааиадной  Россіи»  И  Новнцкаго 

(«Кіевскія  университстскія  іивістія»  1871.  VIII,  ІП72,  Ш)  и  маленькій  «Словарь  ма- 
лорусской старины»  В.  Я.  Ломнковскаго,  составленный  еще  въ  1808  г.,  но  изданный 

А.  М.  Лазаревскимъ  въ  «Кіевской  Старині»  лишь  въ  1894  г.,  —  въ  немъ  объяснены 
слона,  относящаяся  къ  обычаямъ.  воинской  и  гражданской  служб*,  чинамъ  и  долж- 
ностями 

На  границі  между  матеріалами  для  словаря  и  словарями  всего  языка  стоятъ 

опыты  сиещальныхъ  словарей  научныхъ  или  техническихъ  терминовъ.  Хотя  при  со- 
ставленін  ихъ  употреблялись  и  чисто  народный  слова  и  вираженій,  но  сюда  вошло  и 

множество  словъ  не  только  образованныхъ  различными  писателями  и  пріобрівшпхт. 

уже,  въ  большей  или  меньшей  степени,  право  гражданства  въ  литературномъ  язьікі, 
но  также  и  словъ,  составленныхъ  самими  авторами  словарей.  Мелкіе  опыты  такпхъ 

рабогь  мы  найдемъ  еще  въ  «Основі»:  «Замітка  о  русинской  терминологіи»  М.  Лев- 

ченка (О.  1861,  "УЦ,  183)  и  «По  поводу  замітки  г.  Левченка» — П.  Ефименка  (О.  1862, 
VIII,  45)  -  въ  об*ихъ  дается  рядъ  научныхъ  и  другихъ  терминовъ,  какъ  народныхъ, 
такъ  и  вновь  составленныхъ.  Загвмъ  въ  Галиціи  этимъ  занимался  упоминавшійся  уже 

нами  г.  Верхратскій — см.  третій  выпускъ  его  «Початків»  (180'9).  а  также:  «Списъ  важ- 
нЗДшихъ  виразОвъ  зъ  рускон  ботанічної!  термінольогіі  и  номенклатуры  зъ  оглядомъ 

на  шкОльну  вауку  въ  высшихъ  клясахъ  гімназіі»   (Льв.,  1892).  Въ  1849    г.   австрій- 

*)  Впрочемъ,  словарь  объщанъ  авторомъ  для  послЪднеи,  пятой,  части  сочиненія.но 
она  еще  не  появилась. 
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ское  правительство  созвало  комиссію  для  составления  славянской  юридической  терми- 

нологии и  украинской  секціей  этой  комиссіи  (Я.  Головацкій,  Г.  Шашкевичъ,  10.  Ви- 

слобоцкій)  въ  1851  г.  издана  была  книга  «.Іигігііксп-роІШзспе  Теггаіпоіо^іе  Шг  <ііе 

8Іа\'ізспеп  ВргасЬеп  ОезІеггеісЬз...  Веиівсп-гиШепівспе  ЗерагаІаиз^аЬе»  (Л¥іеп,  ХІП-)- 
294  стр.).  Впослідствіи  терминологія  эта  оказалась  устаревшею,  ж  въ  1893  г.  «Наукове 

товариство  ім,  Шевченка»  издало  «Німецко-руский  словар  висловів  правничих  і  ад- 
міністраційних»,  составленный  г.  К.  Левицкимъ.  Этотъ  томъ  въ  528  стр.  представляет ь 

изъ  себя  алфавитный  списокъ  н'вмецкихъ  терминовъ,  которые  г.  ЛевицкШ  переводить 
то  чисто  народными  словами,  то  искусственно  созданными  или  заимствованными  изъ 

другихъ  славянскихъ  языковъ.  Къ  сожалінію,  и  г.  Верхратскій,  и  г.  Левицкій  не  от- 
мъчаютъ — что  собственно  взято  ими  изъ  народнаго  языка,  а  что  внесено  изъ  другихъ 

нсточниковъ,  многія  слова  составлены  самими  авторами  словарей  и,  кромъ  того,  мно- 

гимъ  чисто  народнымъ  выражешямъ  придано  иное  значеніе  (см.  предисловіе  г.  Верх- 

ратскаго  къ  Ш-му  выпуску  его  «Початків»);  благодаря  этимъ  особенностями  термино- 
логическіе  опыты  обоихъ  авторовъ  носятъ  слишкомъ  личный  характеръ,  исключающій 

возможность  пользоваться  ихъ  работами  для  словаря  украинскаго  языка. 

Обратимся  теперь  къ  опытамъ  словарей,  им'Ьвшихъ  ігблью  не  какой-либо  отдъмъ 
языка,  а  весь  языкъ  въ  целости. 

Самой  ранней  работой  является  здъть  «Словарь  малорусскаго  нарічія»,  состав- 
ленный А.  Афанасьевымъ-Чужбинскимъ,  который  начало  издавать,  въ  1855  г.,  11-е 

Отдвленіе  Академій  Наукъ.  За  исключеніемь  небольшого  количества  старыхъ  словъ, 

все  слова  взяты  изъ  живого  народнаго  языка  и  обьясненія  ихъ  на  русскомъ  язык*  въ 

общемъ  вірньї;  иногда  приводятся  примеры,  по  большей  части  составленные  самимъ 

авторомъ  словаря.  Къ  сожалінію,  работа  остановилась  на  букві  3.  ') 
Въ  1861  г.  Н.  Закревскимъ  былъ  изданъ  въ  Москві  «Словарь  малороссШскихъ 

идіомовь»  (какъ  3-я  книга  его  <Старосвътскаго  бандуристы»).  Составитель  пользовался 
какъ  старой  литературой,  начиная  съ  словаря  Берынды,  такъ  ц  авторами  XIX  в.,  а 

также  сборниками  народныхъ  нроизведеній,  —  всего  въ  его  списке  указано  62  источ- 
ника. Изъ  нихъ  онъ  выбралъ  11127  словъ,  при  чемъ  «въ  составъ  словаря  вошли 

только  ті  украинскія  (малороссійскія)  слова,  кои  отличны  отъ  русскнхъ  и  составляютъ 

идіомьі».  (Введеніе,  253).  Къ  обьясненіямь  на  русскомъ  языкъ  дано  много  приміровь, 
часто  съ  отміткой  автора,  но  безъ  указанія  заглавія  цитируемаго  сочиненія.  Главнымъ 

образомъ  потому,  что  Закревскій  съ  1829  г.  жилъ  внъ  родины  и  успічгь  нъсколько 

забыть  языкъ,  многое  въ  словарь1  объяснено  неправильно;  кромъ  того,  были  внесены 
въ  словарь  неуклюжія  слова,  составленный  авторомъ  «Ужинка»,  и  пр.  Благодаря  этому, 

словарь  встрьтилъ  ръзкую  критику  г.  Ефименко. 2) 
Въ  слідуюшемь,  1861  г.,  появился  въ  Кіеві:  «Опытъ  южнорусскаго  словаря. 

Трудъ  К.  Шейковскаго.  Въ  четырехъ  томахъ.  Томъ  первый:  А--3.  Выпускъ  первый: 

А — Б».  Не  смотря  на  это  обьщающее  заглавіе,  словарь 'и  закончился  на  первомъ  яы- 
пусііі,  заключавшемъ  въ  себъ  1087  словъ.  Быть  можегъ,  отчасти  была  причиной  этого 

')  Черепечатанъ  въ  IX  т.  „Собранія  сочиненія"  А.  С.  Аф.-Чужбинскаго,  Спб.  1892. 
*)  Основа,  Ш2,  X,  27. 
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очень  неблагопріятная  критика  Ч,  вызванная  какъ  совершенно  неуместными  въ  пре 

дисловін  къ  ученому  труду  наладеніями  автора  словаря  на  ненравящихся  ему  писате- 
лей (напр.,  съ  крайней  різкостью  на  Кулиша),  такъ  и  крупными  недостатками  работы: 

неудобнымъ  правописаніемь,  увеличеніемь  недостаточнаго  количества  объясняемыхъ 

словъ  при  помощи  включеній  въ  словарь  всЬхъ  извъхтныхъ  автору  фамилій  и  назва- 
ній самыхъ  незначительных!»  населенныхъ  пунктовъ  (селъ,  хуторов^  н.  пр.);  иногда 

слишкомъ  краткими,  а  иногда  слишкомъ  растянутыми  объяснениями  (до  поварскихъ 

рецептовъ  включительно);  излишествомъ  въ  ирим'врахъ,  доходящимъ  до  того,  что,  напр., 
при  фамилій  Анд  ибер  авторъ  приводить  всю  думу  объ  этомъ  лиці,  занявшую  около 
9  столбцовъ  словаря,  и  т.  п. 

Следующими  по  времени  словарями  были  изданные  въ  Галиціи:  начало  словаря  М:  Пе- 
трушевича  и  словарь  О.  Партицкаго.  Первая  работа,  вышедшая  въ  Коломьіі  въ  1865  г., 

озаглавлена:  «М.  Ііетрушевича  словарь  рускій.  Издалъ  9.  Білоусь.  Выпускъ  первый». 

Второе  заглавіе  такое:  „Корнесловіе  руского  языка,  основаное  на  историческомъ  тлі  цер- 

ковно- кирилійского  древного  языка,  съ  толкпмъ  греческимъ,  латыньскимъ  и  нвмецкимъ, 

во  пользу  языко-иснытателямъ  и  учащейся  молодежи" .  Какъ  видно  изъ  этого,  авторъ  желалъ 
дать  словарь  не  народнаго  языка,  а  той  искусственной  книжной  сміси,  среди  которой  только 

изредка  попадаются  народный  слова  и  въ  то  же  время  много  словъ  но  существующихъ 

ни  въ  какомъ  язык*:  безпошибочный,  безпрокій,  величествіе,  вельможедержавіе  и  пр. 

Словарь  не  пошелъ  дальше  перваго  выпуска  (А — Видно)  на  7  і  страницахъ. 

Послі  этого  во  Львові  изданъ  былъ  въ  1867  г.  «Німецко-руский  словаръ  черезъ 

О.  Партицкого,  учителя  руского  язика  а  литератури.  БеиЬзсЬ  КиШепівсЬез  Напсіигбгіег- 
ЬисЬ».  Онъвъ  двухътомахъ,  гді  самый  словарь  занимаетъ  804  страницы,  каждая  въ  два 
столбца.  Исторія  его  такова:  въ  1862  г.  ученики  львовской  духовной  семинаріи,  подь 

руковоцствомъ  Ю.  Лавровскаго,  составили  вчерні  словарь,  затімь  ІІартицкій  ддполнилъ 

его  матеріадомь  изъ  имівшихся  въ  его  распоряженіи  словарей  и  книгь,  а  также  изъ  ру- 

кописныхъ  сборниковъ  народныхъ  словъ,  особенно  изъ  большого  собранія  свящ.  Ско- 
моровскаго.  Списка  своихъ  источниковъ  ІІартицкій  не  даетъ  и  нигді  не  указываетъ, 

откуда  имъ  взято  то  или  другое  слово.  Въ  предисловіи  поміщена  краткая  грамматика 

украинскаго  языка.  Объясняются  німецкія  слова  кратко  по-украински,  но  преимуще- 
ственно словами  изъ  тогдашняго  литературнаго  языка  галичаиъ,  благодаря  чему  въ 

словарі  можно  встрітить  рядъ  искусственныхъ  и  неудачныхъ  словъ  изъ  такъ  называе- 

маго  въ  Галиціи  „язьічія",  напр.:  Ое^епіх'аіі—  противвалъ,  Ое£епгеи£Є — противсвідокь, 

Огій"— возьмлене,  МашшисЫ— парубочнбсть,  2\кгеі§;е8ргасп — дворозговоръ,  Зспшйег  — 
возьмитель  и  пр.  и  пр.  Кромі  обилія  подобнаго  матеріада,  словарь  засоренъ  также 

многими  полонизмами,  церковно-славянизмами  и  пр.,  а  элементы  народнаго  языка 
играютъ  въ  немъ  второстепенную  роль.  Ударенія  не  отмічаются. 

Въ  1873  г.  издана  въ  Одессі  „Словниця  украінськоі  (або  Юговоі-Руськоі)  мови, 

праця  Фортуната  Шскунова".  Эта  тощая  книжка,  въ  которой  словарь  занимаетъ  138 
двухстолбцовыхъ  страницъ  разгонистой  печати,  начинается  безграмотнымъ  предисло- 
віемь,  не  иміющимь  ничего  общаго  съ  наукою;  загвмъ  слідуеть    украинская    азбука, 

1)  Основа,  1862,  Ш,  57;  V,  52;  VII, 
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въ  которой  буквы  переставлены  но  образцу  латинскаго  алфавита  (а,  б,  ц,  ч,  д  и  пр.), 

а  за  ней  уже  словарь,  состояний  изъ  случайно  откуда-то  надерганныхъ  словъ,  допол- 
ненныхъ  множествонъ  словъ,  сочиненныхъ  или  самимъ  с^оставителемъ,  или  к^мъ-то 

другимъ,  а  также  безпричинными  заимствованіями  изъ  другихъ  языковъ,  — все  это  безъ 
нсякаго  указаны  источниковъ,  съ  неверными  обьясненіями,  опечатками  и  пр.  Не  смотря 

на  очевидную  негодность  этого  безграмотнаго  изділіи,  оно  не  только  разошлось,  но 

даже  появилось,  въ  1882  г.,  вторымъ  издашемъ  подъ  гроикимь  заглав1емъ:  «Словарь 

живаго  народнаго,  письменнаго  и  актоваго  языка  русскихъ  южавъ  Россійской  и  Австро- 
Венгерской  имперіи».  Авторъ,  по  его  словамъ,  дополнилъ  словарь  до  15  тысячъ  словъ: 

кроні  того  онъ  силился  придать  ему  научный  видъ  указашенъ  на  источники,  которыми 
онъ  пользовался.  Однако  критикой  (г.  Шейковскаго  въ  „Русскомъ  филологическомъ 

вістникі"  1884  г.)  было  доказано,  что  дополневія  Пискуновъ  сд-влалъ,  списавъ  'ихъ 
со  словаря  Закревскаго,  не  пользуясь  указанными  имъ  источниками. 

Совершенно  иной  характеръ  иміеть  появившійся  въ  1874  г.  въ  Кіеві  я  О  ныть 

русско-украинскаго  словаря",  Михаила  Левченко.  Словарь  сдвланъ  безъ  претензій  на 
научность  и  не  великъ:  въ  немъ  всего  188  страницъ  въ  два  столбца;  но  онъ  состав- 
лень  знатокомъ  языка,  давшимъ  матеріалъ  высокаго  качества.  Источниками  служили: 

■собственный  сборникъ  словъ,  записанныхъ  отъ  народа;  такія-же  слова,  сообщенный 
А.  К.  Павловымъ,  также  хорошо  знавшимъ  народный  языкъ;  словарь  Закревскаго, 

„Труды"  Чубинскаго,  сочиненія  Котляревокаго,  Левицкаго-Нечуя,  літописи  Величка  и 
Самовидца  и  пр.  Не  смотря  на  то,  что  авторъ  только  въ  рЪдкнхъ  случаяхъ  указыва- 

ем печатный  источникъ  (да  и  то  лишь  краткой  отміткой  фамнліи  автора)  и  ніть  воз- 
можности всегда  определить  откуда  взято  слово,  знаніе  составителемъ  языка  ясно  изъ 

каждаго  объяснения,  выборъ  словъ,  нопавшихъ  въ  словарь,  сдвланъ  съ  очевидной  до- 

бросовестностью, и  поэтому  словарь  внушаетъ  къ  себі  довіріе,  не  смотря  даже"  на  то, 
что  составитель  взялъ  несколько  словъ  изъ  «Словниці»  Пискунова  —  твмъ  боліє,  что 
всі  эти  слова  онъ  точно  обозначилъ. 

Необходимо  пояснить  одну  особенность  этого  словаря,  въ  которомъ  русскія  слова 

объясняются  украинскими.  Онъ  предназначался  для  украинцевъ,  знавшихъ  русскій 

языкъ  и  потому  не  нуждавшихся  въ  украинскихъ  объяснешяхъ  того  небольшого  коли- 
чества русскихъ  словъ,  какое  дано  было  Левченкомъ;  словарь  этоть  предназначался 

для  изученія  не  русскаго,  а  украинскою  языка:  при  помощи  своихъ  иознаній  въ  рус- 
скомъ язьікі  можно  было  находить  отвітьі  на  вопросы — какъ  должно  выражаться  по- 

украински  въ  гвхъ  или  другихъ  случаяхъ.  Съ  этой  точки  зрінія  недостаткомъ  словаря 
Левченка  должно  считаться  не  то,  что  онъ  къ  русскимъ  словамъ  помъстилъ  украинскіе 

примірьі  вмісто  русскихъ,  а  то,  что  этихъ  примъровъ  дано  было  слишкомъ  мало.  Но 

нсе-же,  не  смотря  на  свою  неполноту,  словарь  Левченка  долгое  время  былъ  единствен- 

нымъ  хорошимъ  пособ1емъ  для  изученія  украинской  лексики  и,  по  справедливому  вы- 

ражение профессора  А.  Е.  Крымскаго,  „відслужив  велику  службу  українцям».  !) 
Соблюдая  хронологическую  послідовательность,  мы  должны  будемъ  сейчасъ  го- 

ворить о  словарі,  который  появился  безъ  связи   съ    перечисленными    выше    работами 

*)  Зоря,  1896,  стр.  358. 
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(за  исключеніемь,  вирочемъ,  словаря  Партицкаго)  и  при  томъ  въ  уголкі,  который  н  да 

сихъ  поръ  остается  почти  вн*  вліяній  украинской  литературы  въ  Россіи  и  Австріи, — 

это  „Русько-Мадярский  словарь",  составленный  г.  Ласловомъ  Чопеемъ  и  появившійся 
въ  1883  г.  въ  Будапешті  съ  обозначеніемь:  „Мадярска  корольска  академия  наукъ 

присудила  сій  роботі  на  конкурз*  прению  Фекейштазия".  Въ  предисловіи  авторъ  ука- 
зываетъ  составъ  своего  словаря:  ')  «1.  Змагавъ  емъ  ся  колько  лемъ  можъ,  много 

руськихъ  словъ  зббрати;  2)  брати  слова  изъ  церковного  языка,  котрі  щоденное  ужи- 
мая мають».  Источниками  служили:  извъстный  сборник ь  пісень  Головацкаго,  «Уег- 

дІеісЬепйе  Огапшаїік  йег  8Іау.  ЗргасЬеп»  Миьлошича,  грамматики  Лучкая  и  Осадцы, 
«81и<1іеп»  Огоновскаго,  «Малорусскія  нар.  преданія  и  разсказы»  Драгоманова,  словарь 

Партицкаго,  мъстныя  школьныя  книги  и  собственные  матеріали  по  народному  языку, 

а  „слова  церкбвно-славянского  языка" — говорить  авторъ, — „чериавъ  емъ  изъ  обряло- 
выхъ  книгь,  што  майчасто  хоснують  ся;  сяк*  суть:  Евангелие,  Апостолъ  и  Псалтыря». 

Поел*  этнхъ  обьясяеній  въ  предисловіи  атБдуетъ  глава:  „Руський  языкъ  е  самостоя- 

тельный, и  не  може  ся  держати  нарічиемь  российского",  что  доказывается  собствен- 
ными соображеяіями  автора  и  многими  цитатами  и  ссылками  на  сочиненія  различныхъ 

авторовъ*).  Затімь  слідують  краткія  свьдінія  о  нарічіяхь  украинскаго  языка,  краткая 
грамматика  его  и,  вьзаключеніе,  указывается  ціль  словаря:  «Сесь  словарь...  мае  задачи  въ 

полеішити  нашымъ  руснакамъ  научити  ся  иомаОярски.  Руський  народъ  любить  свою 

віру,  но  любить  и  Мадярску  краину  и  мадярбвъ,  и  дуже  ся  радуе  тому,  кедь  и  його 

сыны  знають  помадярски> .  Самый  словарь  занимаетъ  440  страничекъ  петита,  въ  два 

столбца,  малаго  формата  (въ  32°).  „Слова  русые*-*  кратко  поясняются  мадьярскими, 
ирюгіровь  и  указаній  источниковъ  при  словахъ  нътъ.  Много  словъ  чисто  книжныхъ, 

набранныхъ  очевидно  изъ  того  «мудрено  зложеного  языка»,  которымъ  пишуть  угор- 

скіе  книжники  „руснаки"  и  по  сравненію  съ  которымъ  г.  Л.  Чепей  считаетъ  (предпс.і. 

ХЫУ)  свой  языкъ  бол*е  чистымъ  „руськимъ",  что,  конечно,  и  справедливо. 
Въ  1884  и  1886  г.г.  появились  два  выпуска  новаго  словаря  г.  Шейковскаго: 

„Опыт  южно-русскаго  словаря.  Труд  К.  В.  Шейковскаго.  Том  V*.  Т— Ю."  Изъ  преди- 
словія  составителя  мы  узнаемъ,  что  его  28-лбтній  трудъ  по  составленію  украинскаго 

словаря  былъ  уничтоженъ  въ  1878  г.  во  время  пожара  въ  Мензелинск*,  а  ныв*  пред- 
лагаемая часть  «есть  только  воспроизведете  части  ирежняго  труда  но  сохранившимся 

воспоминаніямь»,  при  чемъ  такъ  какъ  авторъ  последней  частью  словаря  занимался  въ 

бо.тіе  позднее  время,  то  въ  его  памяти  она  бол*е  удержалась,  почему  онъ  и  иубликуетъ 

именно  ее.  Указанный  обстоятельства  конечно  не  могли  не  отразиться  на  достой н- 
ствахъ  словаря,  г.  Шейковскаго.  Не  смотря  на  то,  что  въ  списк*  сочиненій,  которыми 

пользовался  составитель,  находится  семьдесятъ  одинъ  номеръ,  вс».  же   огромное    боль- 

%)  Цитаты  лають  поиятіе  б&къ  о  языкЪ,  такъ  и  о  правонисанін  составителя;  замЬ- 
тимъ  лишь,  что  6  =  6=1,  а  гъ  =  /';  слово  руський  здЬсь,  какь  и  у  галичанъ,  =  украинскіп. 

')  Г.  Чоией  ссылается  на  Миклошича,  А.  Шлейхера,  Малиновскаго,  Костомарова, 
Ад.  Богорича,  П.  Лавровскаго,  В.  Даля,  А.  Н.  Пыпина,  М.  Максимовича,  А.  Потебню,  П.  II. 

Житецкаго;  ему  извъетвы  укр'аннскіе  писатели  и  ученые:  Кот.іяревскій,  Квитка,  М.  Вов- чокъ, Кулишъ,  Шевченко,  О.  ОгоновскіП.М.  Осадца,  О.Партицкій,  Устіяновичь,  ЛучкаГі, 
Духновичъ. 
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шинство  словъ  осталось  безъ  указаній  источника,  а  множество  словъ  производныхъ 

выведено  очевидно  самимъ  составителемъ;  если  въ  первомъ  своемъ  опытЬ  Г861  г. 

г.  Шейковскій  гръчнилъ  излишней  обширностью  примъфовъ,  то  здесь,  наоборотъ,  въ 

силу  обстоятельствъ,  примеры  почти  отсутствуютъ;  кромі  того,  составитель  сохраниль 

въ  словарі  фамильный  прозваній,  а  также  названія  самыхъ  мельчайшихъ  местностей, 

что  лишь  отягощаетъ  словарь,  гЬмъ  боліє,  что  выборъ  здісь  былъ  совершенно  слу- 
чайный. Не  смотря  на  отмеченные  недостатки,  словарь  этотъ,  стоящій  въ  научномъ 

отношеніи  несравненно  выше  перваго  опыта  г.  Шейковскаго,  все-же  полезенъ;  къ 
сожалінію,  онъ  остановился  на  слові  хлівець. 

Наконецъ,  появился  боліє  обширный  и  доведенный  до  конца  словарь,  начавшій 

выходить  выпусками  еще  въ  1882  г.  и  въ  1886  г.  появившійся  во  Львові  въ  двухъ 

большихъ  томахъ,  заключающихъ  1117  страницъ  въ  два  столбца,  подъ  заглавіемь: 

«Малоруско-нїмецкий  словар.  Уложили  Свгений  Жедеховский  і  Софрон  Недїльский, 
ц.  к  професори  ґімназиї  в  Станіславі».  Изъ  краткаго  предисловія  г.  Недильскаго 

мы  узнаемъ,  что  первый  томъ  (А — О)  закончилъ  и  издалъ  одинъ  Желеховскій,  а  для 
второго  собралъ  и  отчасти  обработалъ  матеріалу  но  умеръ  въ  1885  г.,  а  трудъ  его 

закончилъ  г.  Недильскій.  При  предисловіи  поміщень  списокъ  сотрудниковъ  (очевидно 

доставлявшихъ  матеріалі»)  изъ  92  лицъ,  между  которыми  находятся  имена  н^оторыхъ 

нзв^тныхъ  украинскихъ  писателей.  Въ  спискі  источниковъ  изъ  132-хъ  номеровъ 

находимъ:  сочиненія  большинства  выдающихся  украинскихъ  авторовъ  XIX  в.;  ні- 

сколько  украинскихъ  журналовъ,  изданія  народныхъ  произведеній  Головацкаго,  Драго- 
манова,  Кольберга,  Кулиша,  Лукашевича,  Метлинскаго,  Номиса,  Рудченка,  Чубинскаго 

и  др.;  словари  Закревскаго,  Левченка,  Иискунова,  Шейковскаго;  кромі  того,  различ- 

ными сотрудниками  доставлялись  слова,  записанный  непосредственно  отъ  народа.  Кри- 

тика источниковъ  отсутствуетъ,  благодаря  чему  въ  словарь  попали  всякія  слова,  встрі- 
чающіяся  въ  украинскихъ  книгахъ,  со  включешемъ  какъ  гбхъ  польскихъ  или  русскихъ 

словъ,  который  употреблялись  авторами  по  незнанію  украинскаго  языка,  такъ  и  раз- 

личныхъ  неудачныхъ  неологизмовъ,  составленныхъ  единичнымъ  авторомъ  и  въ  лите- 

ратурі  не  употребляющихся.  Поэтому  совершенно  справедливъ  отзывъ  П.  И.  Житец- 

каго  о  словарв  Желеховскаго:  «Это— простой  перечень  малорусскихъ  словъ,  составлен- 

ный безъ  всякой  критики  источниковъ»  ').  Встрічаются  при  словахъ  указаній  источни- 
ковъ, но  вообще  слова  не  датированы;  фразеологія  бідна,  приміровъ  ніть.  Украинскіїї 

слова  кратко  объясняются  по-німецки,  объснешя  по  большей  части  вірньї,  ошибки  встрі- 

чаются преимущественно  при  объясненш  словъ,  употребляемыхъ  исключительно  въ  россій- 
ской  Украйні  и  потому  галицкимъ  авторамъ  изъ  живой  річи  неизввстныхъ.  11ри  всемъ 

томъ  словарь  Желеховскаго  явился  въ  свое  время  весьма  цЬннымъ  пршбрътетемъ 

украинской  лексикографіи,  такъ  какъ  въ  первый  разъ  свелъ  въ  алфавитъ  и  объяснилъ 

очень  большое  количество  словъ  и  въ  этомъ  отношеніи  до  сихъ  поръ  не  имелъ  себі 

равнаго;  кромі  того,  онъ  и  въ  настоящее  время  является  единственнымъ  иособіемь, 

при  помощи  котораго  европейскій  читатель  можетъ  познакомиться  съ  украинскими 

языкомъ  и  литературой.    Для    Галиціи  и  Буковины    словарь    имічгь    значеніе  еще  въ 

»>  Кіевск.  Старина,  1888,  V.  176. 
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одиомъ  отношеніи:  принявъ  фонетическое  праводисаніе,  впервые  систематизированное 

Кулишемъ  (въ  «Запискахъ  о  Южной  Руси»  1856  г.)  и  усовершенствованное  после- 
дующими украинскими  писателями,  Желеховскій  нісколько  приміниль  его  (въ  ущербъ 

фонетичности)  къ  галицкимъ  навыкамъ,  и  въ  такомъ  виді  оно,  съ  малыми  изміненіямн, 

вошло  теперь  въ  литературный  и  научный  изданія  галичанъ  и  буковинцевъ,  а  также 

въ  ихъ  учебный  заведеній  ')• 
Въ  1893  г.  началъ  появляться  и  въ  1898  г.  законченъ  во  Львові  печатаніемь 

четырехтомный  „Словарь  росийсько-український",  составленный  М.  Уманцемъ  и  А.  Спіл- 
кою, -т.  е.  М.  Ф.  Комаровымъ  съ  сотрудниками 2).  Работая  для  кіевскаго  словаря 

<річь  и  деть  о  предлагаемомъ  словарь),  г.  Комаровъ  сділаль  изъ  его  матеріаловь  вы- 
борку для  себя,  эти  матеріали  были  дополнены  словами  изъ  другихъ  источниковъ,  а 

также  словами  народными.  Списокъ  источниковъ  довольно  обширенъ;  въ  него  входять, 
нисколько  книгъ  старой  литературы  (Величко.  Самовидець,  Статутъ  великаго  княжества 

литовскаго  и  пр.);  зат4мъ  много  сочиненій  различныхъ  авторовъ  XIX  в.,  всі  главный 

изданія  фольклорныхъ  матеріаловь,  а  также  словари:  Афанасьева-Чужбинскаго,  бота- 

ническій  Анненкова,  словарь  XVII  в.,  изданный  В.  И.  Житецкимъ,  словари  Желехов- 
скаго,  Закревскаго,  Дартицкаго,  Пискунова,  Шейковскаго;  для  русской  части  взять 

былъ  сперва  новый  „Словарь  русскаго  языка,  составленный  И-мъ  отділеніемь  И.  Ака- 
демій Наукъ  (Спб.,  съ  1891  г.),  а  загвмъ  старое  изданіе  академическаго  словаря 

1867 — 1869  гг.  Слова  русскаго  словаря  авторъ  переводить  украинскими,  опуская:  а) 

иностранный  слова,  вопіедшія*вь  оба  языка,  б)  слова  общія  обоимъ  языкамъ.  Въ  пре- 
дисловіи  къ  словарю  говорится,  что  словарь  иміеть  цілью  облегчить  украинцамъ 

чтеніе  ироизведеній  русской  литературы;  но  при  разсмотрініи  самого  словаря  оказы- 

вается, что  ціль  его  та-же,  что  и  словаря  Левченка:  дать  пособіе  лицамъ,  владъющнмъ 
русскнмъ  языкомъ,  но  плохо  знающимъ  украинскій.  Въ  этомъ  убіждаеть  совершенное 

отсутствіе  нриміровь  изъ  русскаго  языка  (какъ  должно  было-бы  быть,  если-бы  объяс- 

нялся этотъ  послідній)  и  наоборотъ  —  богатство  украинскихъ  приміровь. 
Недостатки  словаря  были  своевременно  указаны  критикой:  исключеніе  изъ  рус- 
ской части  словъ  иностранныхъ  и  словъ,  общихъ  обоимъ  языкамъ,  благодаря  чему 

являлась  возможность  предположить,  что  вс*  пропущенный  слова  иміются  въ  такой 

же  формі  и  въ  украияскомъ  язык*,  между  тімь  въ  действительности  этого  нігь,  такъ 

какъ  составителями  опускались  и  многія  иныя  слова,  въ  украинскомъ  язлкі  не  суще- 
ствующая (напр.  банщица,  «меняемый,  восторженный  и  пр.);  неточность  и  неполнота 

многихъ  переводовъ;  отсутствіе  во  многихъ  случаяхъ  перевода  русской  фразеологія; 

смішеніе  словъ  однозначныхъ  и  словъ  со  сходнымъ  значеніемь;  введеніе,  какъ  укра- 
инскихъ словъ,   многихъ   испорченныхъ    русскихъ,    употребляющихся   въ    городскомъ 

*)  Ради  полноты  обзора  упомянемъ  еще,  что  въ  1882  г.  въ  книг*  А.  Старчевскаго:  Ьа 
Кибвіе  роїу&іоііе  (Спб.)  между  діалогами  наязыкахъ  разныхъ  народовъ  Россіи  приведень  и 
украинско-французскій  словарикъ  и  при  немъ  „РЬгазез  Іез  ріиз  ияіїеез";  а  въ  1889  г.  во 
П-мъ  том*  справочной  книжки  А.  Старчевскаго:  „Наши  сос*ди"  (Спб.)  между  словарями 
западныхъ  славянъ  пом*щенъ  также  „русинскій". 

*)  Исевдонимъ  раскрыть  въ  стать*  проф.  А.  Е.  Крымскаго:  „Михайло  Комар"  (Зо- 
ря, 1896,  стр.  258);  тамъ  же  и  подробности  составлонія  словаря. 
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жаргоні  и  пр.  •)  Къ  этому  слідуеть  прибавить,  что  составители  словаря  нигді  не  да- 
тируют^ ни  словъ,  ни  приміровь  къ  нимь,  ограничиваясь  лишь  отміткой  автора  или 

и  еще  боліє  общими  указаніями,  напр:  н.  к.  — народная  сказка,  да  и  то  сделано 
далеко  не  во  всіхь  случаяхъ. 

Не  смотря  на  отніченньїе  недостатки,  словарь  даль  богатый  лексический  мате- 
ріаль  со  множествомъ  приміровь  употребленія  словъ  и,  при  нікоторомь  критическом ь 

отношеніи  къ  нему,  ыожетъ  приносить  и  приносить  большую  пользу  изучающими 

украинскій  языкъ. 

Почти  одновременно  съ  словаремъ  г.  Уманца  (1897 — 1899)  появился  въ  Кіеві, 

двухтомный  „Русско-малороссійскій  словарь"  г.  Е.  Тимченко  г)  Въ  краткомъ  преди- 
словіи  указанъ  способъ  составленія  словаря:  «Въ  мою  задачу»,  —  говорить  г.  Тимчен- 

ко,—«не  входило  дать  полный  русско-малорусскій  словарь,  почему  въ  предлагаемомъ 
словарь  помещены  только  слова  общеупотребительного  русскаго  литературнаго  языка, 

подробности  же  научной  терминологии,  вираженій  областныя  и  архаическія  опущены; 

предложенный  поясненій  малорусскими  синонимами  нькоторыхъ  русскихъ  словъ,  по 

недостатку  бывшаго  въ  моемъ  распоряженіи  малорусскаго  лексическаго  матеріала,  не 

всегда  исчерпываютъ  всі  ихъ  значеній  по-малорусски;  но  той-же  причині  и  русская 
фразеологія  съ  малорусскими  поясненіями  также  далека  отъ  желаемой  полноты...  При 

поясненій  русскихъ  словъ  малорусскими  синонимами  я  отдавалъ  преимущество  обще- 

народному малорусскому  лексическому  матеріалу,  избътая,  по  возможности,  малоизвіст- 
ныхъ  провинціализмовь,  при  чемъ  не  счелъ  себя  въ  праві  выбросить  нісколькихь, 

можетъ  быть,  рискованннхъ  неологизмовъ,  но  пока  иміющихь  право  гражданства  вь 

малорусской  литературі  и  не  заміненньїхь  иными,  боліє  удачными  вьіраженіями;  ...при 

нікоторьіхь  меніе  извістньїхь  малорусскихъ  словахъ  и  вьіраженіяхь,  поясняющих  ъ 

русскія,  приведена  ссылка  на  источники».  Въ  спискі  источвиковъ  находится  30  сочи- 
неній  и  рукопись  М.  Левченка  со  словами,  записанными  въ  радомысльскомъ  уізді 

кіев.  г.  Приміровь  ни  русскихъ,  ни  украинскихъ  ніть. 

Наконецъ,  въ  1904  г.  въ  Черновцахъ  (Буковина)  вытелъ  „Руско-німецкий  сло- 

вар"  г.  Омеляна  Поповича.  Собственно  словаря  въ  немъ  318  стр.  въ  два  столбца.  Вь 
немъ  дается  краткій  німецісій  переводь  включенныхъ  въ  словарь  украинскихъ  словъ, 

безъ  всякчхъ  приміровь  и  фразеологіи,  при  чемъ  обозначено  „пісЬі  Ыозз  оЧе  Вейеи- 
1ип£,  зопйегп  аисп  сііе  Бесііпаііои  ішіі  Коп)іі£аІіоп  4ег  іп  гїаззеїое  аиідепошшепеїі 

^бгіег".  Источниковъ  не  указано;  словарь,  очевидно,  является  учебнымъ  пособіемь. 
Такова  была,  въ  главнійшихь  чертахъ,  исторія  развитія  украинской  лексикогри- 

фіи  до  настоящаго  времени.  Перехожу  теперь  къ  исторіи  предлагаемой  новой  работы. 

Въ  первой  книгь  „Основы"  за  1861  г.  (стр.  333)  напечатана  замітка  „Объ  из- 
даніи  украинскаго  словаря",  подписанная  П.  Кулишемъ.  Въ  ней  нослідній  заявляет ь 
о  своемъ  наміреніи  приступить  вь  февралі  того-же  года  къ  печатанію  украинскаго 

словаря,  просить  о  присылкь  новыхъ  матеріаловь  и  сообщаетъ  имена   лицъ,  оказыва- 

')  См.  Записки  наук,  товариства  ііг.  Шевченка  VIII  (1895),  55. 
*)  Г.  Тимченко  выпустилъ  еще  раньше  брошюру  въ  19  стр.,  заключающую  въ  себв 

первый  выпускъ  ,Русско-украинскаго  словаря"  на  буквы  А -Б.  (Кіевь,  1892). 
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ющнхъ  ему  въ  этой  работ*  содвйствіе;  таковыми  были:  А.  М.  Барвинокъ  (г-жа  Ку- 
лишъ),  В.  М.  Білозерскій,  Н.  И.  Костомаровъ,  А.  В.  Марковичъ,  Н.  Д.  Мизко,  М.  Т- 
Номисъ,  А.  А.  Пестржецкій,  Т.  Г.  Шевченко,  М.  Г.  Щербакъ  и  др. 

Вслбдъ  за  этимъ,  во  2-йкнигб  «Основы»  того-же  года,  появилось  следующее 

иисьмо  Кулиша:  „Прочитань  въ  9  №  Кгевскаю  Телеграфа  письмо  г.  Шейковскаго  о 

приготовляеыоыъ  имъ  для  печати  Южнорусскомъ  словаре,  содержащемъ  въ  себъ  а  мню 

словь,  я  нріостановился  съ  печаташемъ  Словаря,  о  которомъ  было  объявлено  въ  1-й 
книжні  Основы.  Можетъ  быть  Словарь  г.  Шейковскаго  сдълаетъ  мой  трудъ  излишнимъ; 

если  же  этого  не  случится,  то,  безъ  сомнбнія,  онъ  будетъ  важнымъ  для  меня  вспомо- 
женіемь  при  окончательной  обработке  моего  словаря.  Во  всякомъ  случае,  отъ  души 

радуюсь  предпріятію  г.  Шейковскаго  и  дружески  приветствую  его  ни  новомъ  для  насъ 

обоихъ  поприщі"  (Стр.  263).  , 
Хотя  г.  Шейковскій  ограничился  лишь  однимъ,  и  при  томъ  неудачнынъ,  выпус- 

комъ  словаря,  Кулишъ  не  возобновилъ,  новидимому,  оставленной  имъ  работы.  Матері- 

алъ  же,  собранный  имъ,  былъ  перевезенъ  въ  Харьковъ,  гдъ  увеличенъ  новыми  вы- 
писками, а  затьмъ  въ  1864  г.  переда нъ  въ  Шевъ  кружку  мъстныхъ  литераторовъ  и 

ученыхъ,  нредполагавшихъ  составить  украинскій  словарь.  ')  Изъ  мрисланнаго  матері- 
ала  большую  часть  пришлось  отбросить  (это,  конечно,  не  относится  къ  прекраснымъ 

хіатеріалам'ь  Кулиша)  и  заняться  собиран1емъ  новыхъ  матеріалові  Съ  этого  времени  и 
началась  работа  вадъ  словаремъ  въ  Кієвб,  то  затихавшая,  то  снова  возобновлявшаяся, 

иногда  но  совсбмъ  новому  плану.  Главнымъ  образоыъ  она  состояла  въ  томъ,  что  изъ 

этнографическихъ  сборниковъ  и  сочиненій  авторовъ  выписывались  на  карточки  слова 

съ  примерами  къ  нимъ  и  затвыъ  имъ  давался  переводъ.  Эта  работа  производилась 

нодъ  руководствомъ  П.  II.  Житецкаго.  Къ  добытымъ  такимъ  образомъ  матер1алаыъ 

присоединялись  слова,  записанный  прямо  изъ  устъ  народа  и  полученный  отъ  сельскихъ 

жителей:  учителей,  священниковъ,  землевладъльцевъ  и  пр.;  затъмъ  матер1алъ  этотъ 

располагался  по  алфавиту. 

Записанный  отъ  народа  слова  доставили  въ  разное  время  слъдуюшдя  лица  (въ 
скобкахъ  обозначена  местность,  къ  которой  относятся  матеріали):  В.  Л.  Беренштамъ 

(Черноморія),  Н.  М.  Віьлозерскій  (Борзея,  у.),  П.  С.  Ефнменко  (Харьк.  г.),  Г.  А.  За- 

любовскій  (Новомосковске  у.,  Лебединск.  у.,  ІІавлоградск.  у.),  П.  А.  Кулишъ  (Бор- 

зенск.  у.),  М.  М.  Левченко  (Радомысльск.  у.),  Н.  В.  Лисенко  (Кременчугск.  у.,  По- 

дольск, г.),  М.  В.  Лободовскій  (Лебединск.,  Каневскій,  Черкасск.,  Каменецк.,  Новградъ- 
Волынск.,  ІІавлоградск.  уу.,  Донская  область,  Терская  область),  И.  И.  Манжура 

(Харьковск.  и  Екатериносл.  гг.),  А.  В.  Марковичъ  (Черниг.  г.),  П.  Д.  МартьСновичъ 

(Лохвицк.  у.),  А'.  П.  Миіальчукь  (Бердич.  и  Житомірск.  уу.),  А.  К.  Павловъ  (Харь- 
ковская и  Кіевская  гг.),  А.  А.  Гусовъ  (Нбжинск.  у.,  Херсонск.  г.),   А.  II.   Свидниц- 

')  Нижеследующее  изложеніе  исторіи  словарной  работы  съ  1864  до  1902  г.  сдълано 
по  сообщенію  редакцій  журнала  .Кіевская  Старина".  Списки  участвовавшнхъ  вь  работъ 
лицъ  составлены  отчасти  также  и  по  отмътке.мъ  на  карточкахъ.  Въ  виду  того,  что  сооб- 

щенія  стоявшихъ  у  д'Ьла  лицъ  сдвланьї  по  воспоминашямъ,  въ  снискахъ  могутъ  ока- 
заться неиабЪжные  пропуски. 
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ній  (Подольск,  и  Полтавск.  гг.),  М.  Ф.  Семеренко  (Черкасск.  у.),  г.  Ткаченко  (Кіев.  у.), 
г.  Эрастовъ  (Черноморія). 

Особенно  много  и  прнтоыъ  ціянаго  матеріала  было  доставлено:  изнъхтнымъ  эт- 

нографомъ  Г.  А  Залюбовски.чъ,  богатыя  записи  котораго  выделяются  своей  обстоя- 
тельностію,  М.  в.  Лободовскимъ  и  А.  К  Павлобымъ.  Весь  этотъ  ыатер1алъ  въ  конці 

70-хъ  годовъ  рішено  было  кружкомъ  лицъ,  интересовавшихся  выпускомъ  въ  світь 
украинскаго  словаря,  перебрать  для  того,  чтобы  сотставить  словарь  въ  боліє  скромномъ 

виді;,  какъ  называли  его  тогда  „украинскій  Рейфъ".  Началась  эта  кружковая  работа 
не  по  методу  составления  научнаго  словаря,  а  просто  дълалось  такъ:  изъ  обширнаго 

матеріала  карточекъ  словарныхъ  выбирались  на  собраніи  словарниковъ  ті  слова,  ко- 
торый признавались  достоверными,  тутъ  же  устанавливался  переводъ  ихъ  и  иногда 

давался  ирим'връ,  чаще  всего  взятый  по  памяти,  а  то  и  просто  изъ  головы.  Все  это 
тутъ  же  писалось  на  карточки  и  передавалось  нъхколькиыъ  лицамъ  для  составленія 

черновой  редакцій  въ  алфавитномъ  порядки  на  листахъ.'Эту  черновую  редакцію  вели: 
Ир.  Ал  Житецкій,  А.  И.  Лоначевскіи-Петруняка,  В.  II.  Науменко  и  А.  А.  Тусовъ. 

Въ  такомъ  вид-Ь  проработать  былъ  весь  словарь  и  законченъ  быль  въ  конці  80-хъ 
годовъ.  Кромі  сейчасъ  ноименованныхъ  лицъ,  въ  работ*  разновременно  принимали 

участіе:  А.  А.  Андріевскін,  А.  Д.  Антсновичъ,  В.  Б.  Антоновичі,  В.  Л,  Беречш- 
тамъ,  А.  Т.  Біьлоусовь,  6>.  К.  Волковь,  М.  П.  Драю.чаноьъ,  М.  О.  Дуника,  А.  А. 

Житецкая,  М.  О.  Комаровъ,  А.  Я.  Конисскіії,  О.  II.  Косачъ,  И.  С.  ЛевицкШ,  Я.  В. 

Лисенко,  К.  П.  Михалъчукъ,  в.  Г.  Мищенко,  О.  Т.  Пинченко,  И.  Н.  Рудчснко,  С.  Ф. 

Русова,  М.  II.  Старицкій,  Е.  К.  Треіубовь,  В.  И.  Торскіи,  П.  П.  Чубинскіи  и  др. 

Пока  въ  такомъ  виді  словарь  доводился  до  конца,  В.  П.  Науменко  нринядъ  на 

себя  редактированіе  его  въ  чистомъ  виді,  при  чемъ  опыгь  иоказалъ,  что  въ  прежней 

системі  редактирован!»  оставить  его  нельзя,  а  необходимо  придать  словарю  боліє 

научную  обоснованность,  обставивши  каждое  слово  приміряли  изъ  авторитетяаго  ис- 
точника, для  чего  оинть  потребовалось  обратиться  къ  словарньшъ  карточкамъ.  Первые 

опыты  обработки  ніскодькихг  буквъ  были  представлены  редакцій  „Кіевской  Старины", 
которой  словарь  теперь  уже  принадлежала,  на  прані  полной  собственности  и  которая 

систему  обработки  одобрила,  Но  такъ  какъ  В.  П.  Науменко,  имія  работу  но  редакти- 

рованію  журнала  „Кіевская  Старина",  не  могъ  продолжать  начатой  обработки  сло- 
варя, то  рішено  было  поручить  дальнійшую  сводку  матері  аловъ  для  первоначальной 

редакцій  Е.  К.  Тимченку,  который  и  закончилъ  эту  работу,  приведя  весь  словарь  въ 

алфавитный  порядокъ  (въ  тетрадяхъ),  при  чемъ  приблизительно  9/10мъ  словъ  даны  были 

объяснешя  с*ь  нрисоединенаемъ  въ  больщинстві  случаевъ  ііриміровь,  взятыхъ  изъ 
книгь  или  занисанныхъ  непосредственно  отъ  народа;  при  примірах^  въ  большинстве 

случаевъ,  отивчался  авторъ  (безъ  указаній  сочиненія)  или  містность  записи. 

Редакція  журнала  „Кіевская  Старина"  предполагала  издать  этотъ  словарь  въ 
виді  ігриложенія  къ  журналу,  о  чемъ  и  было  объявлено  печатно,  и  въ  1897  г.  при 

журналі  разосланы  были  первые  листы  словаря  на  А — Б,  кончая  словомъ  борозна, 
нодъ  редакціей  В.  П.  Науменка.  Но  такъ  какъ  вскорі  выяснилось,  что  словарь  можетъ 

быть  представленъ  въ  Академію  Наукъ  на  соисканіе  премій  Н.  И.  Костомарова,  то 

початаніе  его  приостановилось.  * 
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14  февраля  1902  г  весь  матеріал'ь  для  окончательной  обработки  переданъ  былъ 

редакцией  „Кіевской  Старины"  составителю  настоящего  предисловія,  при  чемъ  еще  за- 
ранее предрішено  было,  чтобы  матеріалі  стараго  книжнаго  языка  былъ  выдвленъ  въ 

особый  алфавнтъ  и  помвщенъ  въ  виді  приложенія  къ  словарю  живого  языка-  Въ  виду 

краткости  оставшагося  до  представленій  въ  Академію  Наукъ  времени*  эту  часть  труда 
пришлось  отделить  для  особаго  лица  и  впослідствіи  для  этого  приглашень  былъ  Е.  К. 

Тимченко, — исполненная  имъ  работа,  при  представленій  Словаря  въ  Академію  Наукъ, 
была  поміщена  въ  конці  настоящаго  словаря  съ  особымъ  предислов1емъ.  Нами  же 

была  принята  на  себя  работа  по  словарю  живого  народнаго  и  литературнаго  (начи- 
ная съ  Котляревскаго)  языка. 

Переданный  намъ  матер1алъ  состоялъ:  а)  изъ  карточекъ,  на  который  были  за- 

несены слова:  1)  записанный  отъ  народа,  2)  выписанный  изъ  разлнчныхъ  книгъ,  из- 

данныхъ  съ  1798  г.  (годъ  появленія  «Энеиды»  Котляревскаго)  по  1870  г.  включи- 

тельно, а  также  изъ  нвкоторыхъ  поздн'вйшихъ  изданій  '),  3)  не  обозначенный  ника- 
кинъ  нсточникомъ;  6)  тетради,  въ  который  былъ  сведенъ  въ  алфавнтъ  находившійся 

на  карточкахъ  матеріалу  давшій  49000  словъ. 

Такъ  какъ  раньше  предполагалось  печатать  словарь  при  „Кіевской  Старині1',  то, 
въ  виду  цензурныхъ  ограниченій,  принято  было  правописаніе,  требовавшееся  въ  то 

время  цензурой  для  всъхь  издаваемыхъ  въ  Россіи  украинокихъ  книгъ;  но  правопи- 

саніе это  препятствуешь  правильному  начертанію  звуковъ  языка,  обезображиваетъ  вніш- 

ній  видь  изображаемыхъ  словъ  частымъ  употреблешемъ  ы  и,  кромі  того,  противо- 

річить  изданнымъ  Академією  Наукъ  правиламъ  о  присужденіи  премій  Н.  И.  Косто- 

марова, —  поэтому  было  принято  то  правописаніе,  которое  употреблено  въ  украин- 
скихъ параллеляхъ  въ  «Словарі  русскаго  языка,  составленномъ  Вторымъ  Отд^ен1емъ 

Императорской  Академій  Наукъ»  и  въ  то  же  время  употребляется  и  въ  научныхъ  и 

другихъ  изданіяхь  „Наукового  Товариства  ім,  Шевченка"  во  Львові.  Ьъ  виду  этого, 
конечно,  пришлось  поставить  слова  въ  новомъ  алфавитномъ  порядкі. 

Переданный  намъ  матер1алъ  подвергнутъ  былъ  переработкі  по  всімъ  буквамъ  и 

во  в^хъ  откошеніяхк  въ  виборі  словъ,  объясненьяхъ,  вьіборі  и  провіркі  текста 

примірові,  простановкі  ссылокъ  и  пр.  и  пр.  Загвмъ  нами  предложено  было  редакцій 

«Кіевской  Старины»  дополнить  этотъ  матер1алъ  новыми  словами.  Лично  произвести 

выборку  словъ  изъ  книгъ  редакторъ  словаря  не  могъ,  такъ  какъ  все  его  время  уходило 

на  обработку  матеріала;  для  выписки  новыхъ  матеріалові  необходимо  было  приглаше- 
ніе  нныхъ  лицъ,  что,  какъ  связанное  съ  извістньїми  затратами,  зависило,  конечно,  не 

отъ  редактора.  Такъ  какъ  такія  лица  приглашены  не  были,  то  редактору  просто  пре- 
доставлено было  право  сділать,  не  выходя  изъ  извістньїхь  границь  (о  нихъ  ниже), 

дополненія  изъ  гвхъ  матеріалові,  которые  уже  имілись  готовыми  въ  моментъ  изъявлешя 

»)  А  именно:  „Нар.  пвсни  Галицк.  и  угор.  Руси"  Головацкаго  (18*8),  „Труды"  Чу- 
Сшнскаго  (части  томовъ  I,  Ш,  IV  и  томъ  "/-и),  четвероевангеліе  в-внскаго  изданія  (1871), 
„Повісті  Івана  Нечуя"  (Льв.  1872),  „Повісті  їв.  Левицького"  (К.  1874),  двв  книжки  „Роз- 

мов" Иванова-Комарова  (1874—1875),  „Марко  проклятий"  Отороженка  (1879)  и  „Повісті 
О.  Федьковича"  (К.  1876). 
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на  это  согласія  редакціей  „Кіевской  Старины".  Материалы  эти  собраны  били  Нами  слі- 
дующимъ  обраэоыъ. 

Во-первыхъ,  рядомъ  сочувствовавшихъ  работе  лицъ  сообщеяъ  былъ  намъ  руко- 

писный  матеріалу  состоявшій  изъ  записей  словъ  и  вираженій,  добытыхъ  непосред- 

ственно отъ  народа.  Таїсіє  матеріали  доставлены  были  следующими  лицами  (въ  скоб- 
кахъ  обозначена  местность,  къ  которой  относятся  матеріали):  А.  П.  Грищенко  доста- 

вилъ  408  карточекъ  (Кролевец.  у.);  П.  В.  Даниловъ  --  296  карт.  (Нвжин.  у.);  В.  ... 

Дорошенко  -  1000  карточекъ  (Лохвицк.  и  другіе  увздьі  Полт.  г.  и  Гуцулыцияа)  и, 
кроме  того,  1600  карточекъ  именъ  людей  (Лохвицк.  у.  и  изъ  книгъ),  всего  2600  карт., 

П.  И.  Житецкгй  передалъ  матеріали  для  украинской  грамматики,  собранные  Г.  Я. 

Стрижевскимъ,  а  также  и  другія  рукописи,  заключавшія  въ  себе  лексическія  мате- 

ріали (Г.  А.  Залюбовскаю  и  др.);  К.  В.  Квитка— ПО  кар.  (Кіев.  г.);  И.  С.  Левиц- 
кій— свои  рукописный  тетради  и  заметки,  изъ  которихъ  извлечено  било  много  словъ, 

записаннихъ  въ  Кіев.  г.;  В.  Н.  Леонтовичь  —151  карт.  (Лубенск.  у.);  А.  Л.  Майда- 

мевскій — 1205  карточекъ,  записаннихъ  покоЙннмъ  Г.  А.  Залюбовскимъ  (нреимущ.  Но- 

вомоск.  у.);  С.  ...  Масловъ — 520  карт.  (Чернвг.  и  Полтавск.  г.);  Г.  Я.  Стрижевскій  — 
тетради  своихъ  записей,  изъ  которыхъ  извлечено  било  значительное  количество  словъ 

(Таврич.  г.  и  др.);  Д.  П.  Теремеиъ — 43  названій  частей  водяной  мельници  (м.  Сед- 

невъ  Черн.  у.у,  Д.  И.  9*арницкій—\Ь\Ь  карточ.  (иреимущ.  Харькова;.,  Полтавск.  и 

Екатериносл.  гг.);  В.  А.  Яблоновскій  —  924  карточки  (Херсонск.  г.,  Хотинск.  и  Бого- 
дух.  уу.).  Кромъ  того,  по  несколько  дясятковъ  словъ  доставлено  гг.  С.  Викуломъ, 

А.  в.  Калитой  и  А.  Критцкимъ.  Наконецъ,  у  насъ  лично  имелось  записаннихъ  на- 

ми и  г-жею  М.  Н.  Гргшченко  отъ  народа  въ  Зміевскомг,  Сумскомъ,  Бэгодуховскомъ 

Харьковскомъ,  Константиноградскомъ,  Ииратинскомъ,  Славяносербскомъ,  Чернигов- 
скомъ,  Кіевскомь  и  Басильковскомъ  уу.  1570  словъ. 

Всего  же — 10481  карточка,  не  считая  многихъ  словъ,  нзвлеченныхъ  изъ  рукописей 
И.  С.  Левицкаго,  Г.  Я.  Стрижевскаго  и  др. 

Во-вторыхъ,  предпринята  била  виборка  словъ  изъ  книгъ. 

Редакціей  „Кіевской  Старины"  поставлено  было  непреы'Ьнныиъ  условіемт.,  чтобы 
Пользованіе  печатними  изданиями  ограничено  било  виборкой  матеріала  лишь  изъ  слъ- 

дующнхъ  книгъ:  а)  изъ  собраній  украинскихъ  этнографическихъ  матеріалові 

когда  бы  то  ни  было  изданныхъ,  а  также  изъ  гвхъ  земскихъ  и  другихъ  изданій,  вь 

которыхъ  встречаются  матеріали  по  народной  терминологіи;  б)  изъ  нанечатан- 

наго  на  украинскомь  языке  съ  Котляревскаго  и  ио  1870  г.  включительно;  в)  изъ  ра- 
бота украинскихъ  писателей  XIX  в.,  начавшихъ  свою  деятельность  не  позже  1870  г., 

хотя  бы  работы  эти  появились  и  позже  означеннаго  времени;  г)  изъ  украинскихъ  сло- 

варей; д)  изъ  сборни  ков  ь  словъ,  записаннихъ  отъ  народа  и  опубликован  нихъ  вънечати. 

Программа  эта  имела  характеръ  чисто  ограничительный:  она  указивала  редактору  пре- 
делы, за  которые  онъ  не  имелъ  права  выходить,  но  совсемъ  не  требовала,  чтобы  онъ 

исполбзовалъ  этотъ  матер!алъ  въ  указанныхъ  границахъ  весь.  Такого  требованія  даже 

и  нельзя  было  поставить  при  помянутыхъ  услов1яхъ  работы. 

Не  выходя  изъ  рамокъ  этихъ  ограниченій,  нами  и  г-жею  М.  Н.  Гринчпнко  про» 
изведена  была  выборка  словъ  съ  примерами  изъ  книгъ  на  карточки. 
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Изъ  нереданныхъ  редакцией  „Кіевской  Старины"  матеріалов-ь  видно  было,  что  не- 
который книг»,  изданвыя  до  1870  года,  были  или  соисбмъ  не  использованы,  или 

использованы  не  вполні.  Вь  виду  краткости  времени  приходилось  ділать  выборъ:  важ- 
яійшія  изъ  книгь,  не  использованныхъ  совсімь  или  использованныхъ  недостаточно, 

были  прочитаны  вновь;  на  остальное  у  редактора  и  его  главнаго  сотрудника  по  со- 
биранію  матеріаловь  уже  не  хватило  времени... 

То-же  самое  повторилось  и  съ  этнографическими  сборниками.  Въ  спискі  источ- 

никовъ  отсутствуютъ,  напр.,  сборники  г.г.  Булгаковскаго,  Бобровскаго,  Янчука,  Бесса- 

рабы  и  др.  Но,  редактору  представлялась  дилемма:  чтб  признать  боліє  необходимымъ 

для  полноты  словаря:  помянутыя  работы  или-же  «Малорусскіе  народный  преданія  и 

разсказы»  Драгоманова,  «Историческая  пісни  малорусскаго  народа»  Антоновича  и  Дра- 
гоманова,  «Записки  Юго-западнаго  Отдута  Р.  Географи ческаго  Общества»,  <Народные 

обряды  и  пісни  Лубенск.  у.»  Милорадовича,  «Гуцульщину»  Шухевича,  «Сказки»  Ман- 
журы,  «Етнографічний  збірник»,  «Материяли  до  укр.-р.  етно.іьогії»  и  проч.?  Высокая 

ценность  этихъ  работъ,  безъ  пользованія  которыми  примо  таки  немыслимъ  сколько- 
нибудь  порядочный  украинскій  словарь,  безусловно  ставила  нрочтеніе  ихъ  на  первый 

планъ,  отодвигая  всі  ииыя  на  второй  въ  разсчеті  на  то  время,  которое,  быть  можетъ, 

останется  въ  запасі  послі  нспользованія  главныхъ  сборниковъ.  А  между  гвмъ  времени 

и  рабочихъ  силъ  было  такъ  мало,  что  осталось  неиспользованным  ь  многое  даже  изъ 

поставленнаго  на  первомъ  плані,  —  наприм.,  некоторые  томы  „Ктнографічного  збір- 

ника"... ') 

Эта  выборка  дала  50650  карточекъ.  Кромі  того,  по  нашимъ  отм-вткамъ,  около 
4000  карточекъ  выписано  было  разными  лицами,  боліє  всего  (боліє  трехъ  тысячъ) 

А.  П.  Дудою- Дудзинскимъ;  всего-же  выписано  изъ  книгь  54700  карточекъ.  Прибав- 
ляя къ  этому  добытое  непосредственно  отъ  народа,  нолучнмъ  65181  карточку  и,  сверхъ 

того,  опять  таки  матеріали,  изъ  рукописей  г.г.  Левицкаго  и  Стрижевскаго. 

Кроні  того,  мы  пользовались,  безъ  выписки  на  карточки,  словариками  Верхрат- 
скаго  (угорскимъ,  лемковскимъ,  «Знадобами»,  «Початками»),  Манжуры  (въ  «Сказкахъ»), 

Гудченка  (при  «Чумацк.  нътняхъ»),  ботаническими  словарями  Анненкова,  Роговича  и  Вол- 

кова (въ  І  томі  „Записокъ  Юго-Западн.  Отдъла  Географ.  Общества"),  а  также,  въ  ука- 
занной ниже  мірі,  и  боліє  обширными  словарями  языка.  Весь  этотъ  матеріаль  далъ 

очень  большое  количество  ириміров'ь  и  новыхъ  значеній  къ  уже  имівшимся  въ  алфа- 
виті  словамъ,  доставить  возможность  объяснить  необъясненныя  еще  слова  и  испра- 

вить ошибки  въ  едъланныхъ  уже  об  ьясненшхъ,  сильно  лоиолнилъ  фразеологію,  а  также 

далъ  не  меніе  18500  новыхъ  словъ  и  позволиль,  такимъ  образомъ,  увеличить  объемъ 

словаря  почти  въ  два  раза.  Въ  настоящее  время  словарь  заключаетъ  въ  себі  около 

68000  словъ,  не  считая  матеріаловь  стараго  книжнаго  языка,  которыхъ  собрано  г.  Тим- 

ченко тысячъ  двінадцать— тринадцать  словъ. 

1)  Конечно,  въ  спискь  источннковъ  находится  нисколько  книгь,  пользованіе  кото- 
рыми можно  было-бы  отнести  даже  и  на  третій  планъ;  но  выписки  изъ  нихъ  уже  име- 

лись готовыми,  оставалось  только  применить  ихъ  къ  дълу  безъ  затраты  труда  на  до- 
бьіваніе  ихъ. 



_     24     — 

Что  касается  пользования  источниками,  сиисокъ  которыхъ  приложенъ  ниже,  то 

мы  на  цервоаъ  плані*  всегда  ставили  матеріалу  добытый  изъ  этнографическихъ  сбор- 
никовъ,  какъ  матеріалг  народный  и,  благодаря  оби.іію  опубликованньйъ  записей,  до- 

ступный повіркі  многими  случаями  употребленія  слова,  а  потому  наиболее  достовер- 
ный и,  кромі  того,  могущій  быть  обставленнымъ  наиболее  полными  комменгаріями. 

За  нимъ  слідують  слова,  записанныя  непосредственно  оть  народа  (изданный  или  въ 

рукописи):  при  внимательномъ  и  опытномъ  записьівателі  такой  матеріалг  очень  ці- 

нену хотя,  конечно,  не  можетъ  быть  поставлекъ  наравне  съ  словами  изъ  этнографи- 
ческихъ  сборниковъ,  такъ  какъ,  за  немногими  исключеніями,  такая  запись  даетъ  намъ 

лишь  одинъ  случай  употребленія  слова,  не  могущій  быть  иров-вренньгяъ  и  дополнен- 
нымъ  Другими  случаями;  кромі  того,  всегда  возможно,  что  ааписыватель  уловилъ  не 
основное  значеніе  слова  и  даже,  можетъ  быть,  значеніе,  такъ  сказать,  мимолетное, 

приноровленное  лишь  къ  данному  случаю,  что  такъ  часто  бываеть  въ  біглой  живей 

разговорной  ръчи.  Хорошо,  если  другой  матер1алъ  даетъ  возможность  проверить  та- 
кую запись;  но  если  она  одинока,  а  единственный  при  этомъ  способъ  проверки  на 

місті  записи-  возможенъ,  конечно,  лишь  какъ  рідкое  исключеніе,  тогда  составитель 

словаря  всегда  рискуетъ  включить  въ  свою  работу  слово*  съ  значешекъ  неточнымъ, 
слишкомъ  частяымъ,  не  говоря  уже  о  прямьгхъ  ошибкахъ.  Все  это  въ  значительной 

мірі  понижаетъ  стоимость  этого  матеріала,  заставляетъ  быть  съ  нимъ  очень  осторож- 
ными Но  какая  бы  степень  осторожности  не  была  применена  къ  ділу,  рискъ  ошибки 

все-же  не  можетъ  быть  устранснъ*). 
Въ  виду  только  что  высказанныхъ  соображеній,  сочиненія  лучшихъ  писателей 

могутъ  быть  поставлены  ничуть  не  ниже  этого  поелвдняго  рода  матеріалові  а  отно- 
сительно возможности  проверки  и  полноты  комментированія  даже  и  выше.  Лучшими  же 

для  нашей  работы  писателями  мы  считаемъ  твхъ,  которые,  боліє  или  меніе  мастер- 

ски владія  словомъ,  въ  то-же  время  черпали  свой  словесный  матер1алъ  непосред- 

ственно изъ  народной  річи.  Къ  такимъ  мы  отиосимъ  боліє  старыхъ  писателей:  Кот- 

ляревскаго,  Гулака-Артемовскаго,  Квитку,  Макаровскаго,  Шевченка,  М.  Вовчка,  Г.  Вар- 
винокъ,  Симонова  и  загвмъ  П.  Кулиша,  особенно  въ  его  нроизведен!яхъ  пятидеся- 
тыхъ  и  шестидесятыхъ  годовь,  часто  очень  удачно  соединявшихъ  чисто  народный 

матер1алъ  съ  матеріалами  стараго  книжнаго  языка.  Конечно,  чистота  лексики  у  этихъ 

писателей  далеко  не  одинакова, — известно,  нанр ,  что  Котляревскій  часто  употребляль 

великоруссизмы  и  пр., — но  при  нъкоторомъ  критическомъ  отношеніи  это  обстоятель- 
ство не  можетъ  йміть  особенно  большого  значеній. 

Раньше  составленными  словарями  мы  старались  пользоваться  съ  осторожностью, 

не  смотря  на  всю  соблазнительность  мысли  легко  пополнить  свою  работу  множествомь 

словъ  путемъ  простого  переноса  ихъ  изъ  одного  словаря  въ  другой.  Изъ  словарей 

Желеховскаго  и  Шейковскаго,  по  причинамъ,  который  понятны  послі  сдвланныхъ 

нами  выше  замічаній  объ  этихъ  словаряхъ,  мы  брали  только  ті  слова,  въ  существо- 

*)  Считаемъ   нужнымъ    предупредить,  что  слова  тайныхъ  яаыковь  нищихь,  шер- 
стобитовъ  и  пр.,  вь  вашъ  словарь  не  включены. 
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ваяіи  и  правильномъ  объяснемш  которыхъ  были  бодЄе  или  мєнЄє  уверены,  а  въ  то-же 

время  не  находили  ихъ  въ  карточках!..  При  зтомъ  редакторъ,  конечно,  сознавалъ,  что 

выставленный  здЄсь  критерій  слишкомъ  аубьективевъ,  чтобы  быть  вполне  научнымъ. 

Конечно,  следовало  бы  поступить  иначе.  Принимая  во  вниманіе,  что  некоторые  со- 

ставители словарей  (Партицкій,  Пискуновъ,  Верхратскій,  К.  Левицкій)  сами  состав- 

ляли слова  для  перевода  гвхъ  или  иныхъ  слові-  объясняемаго  языка,  и  слова  эти  въ 

литературу  не  вошли,  но  за  то  ихъ  включили  въ  свои  словари  авторы  явкоторыхъ 

другихъ  словарей  (напр.  Желеховскій);  что  некоторые  авторы  (напр.  авторъ  „Ужанка") 
также  занимались  составленіемь  подобныхъ  словъ,  ніікЄмь  изъ  писателей  не  приня- 

тыхъ  и  даже  иии  самими  впослЄдствіи  оставлевныхъ,  и  слова  эти  попадали  въ  не- 

которые словари  (Закрввскій,  Желиховскій);  что  составители  словарей  вносили  въ 

неп  иногда  явные  великоруссизмы  или  полонизмы,  употребленные  украинскими  пи- 

сателями по  ошибке  или  по  недостаточному  знавію  языка, — принимая  все  это  во  вни- 

маніе,  составитель  словари  долженъ  былъ-бы  поступить  такимъ  образоыъ:  обследовать 

каотдое  слово  каокдаю  словаря  безъ  исключевія,  определить  его  источяикъ  и  загвмъ 

распорядиться  словами  въ  зависимости  отъ  полученныхъ  результатов^  Слова  явно  чу- 

жій и  ве  пріобрввшія  правь  гражданства  въ  украинсконъ  языке  лучше  всего  было-бы 

оставить  въ  сторонЄ;  слова  народнаго  или  литературнаго  украинскаго  языка  подле- 

жали бы  внесенію  въ  словарь;  что  же  касается  словъ  выдуяаяныхъ  и  не  пошедшихъ 

далее  одного  автора  или  какого-либо  словаря,  то,  если  даже  и  прійти  къ  выводу  о 

необходимости  внесеній  ихъ  въ  словарь,  необходимо  было  каждое  такое  слово  сопро- 

водить соответствующимъ  замЄчаніем'ь  о  его  происхожденіи,  чтобы  оно  не  могло  быть 
принято  за  слово,  явившееся  результатомъ  оргавическаго  роста  языка.  Такой  путь 

нредстоялъ  составителю  словаря,  и  путь  этоть  былъ-бы  имъ  иройденъ.  если- бы  со- 

ставитель имелъ  въ  своенъ  распоряжевіи  для  работы  не  два  съ  половиною  года,  а 

хотя- бы  пять  лЄгь.  При  отсутствіи  же  этого  послЄдвяго  условія  ему  оставалось  одно: 

принять  ту  программу,  какую  онъ  приняль,— гЄмь  болЄе,  что  даже  для  выполнение 

только  ея  у  него  не  хватило  въ  концЄ-концовь  времени... 

Съ  охотой  брали  мы  слова  у  Афанасьвва-Чужбинскаго  и  безъ  всякихъ  колебаній 

изъ  словаря  Левченка;  у  Закревскаго  взято  лишь  несколько  словъ;  словаренъ  г.  Уманца 

мы  воспользовались  лишь  для  нЄсколькихь  нримЄровь  или  ссылокъ  къ  сдованъ,  уже 

бывшимъ  въ  словаре  старой  редакцій;  словари  Партицкаго,  Иискунова,  Поповича, 

Тимченка,  Чонея  оставлены  нами  въ  сторонЄ;  не  пользовались  мы  также  опытами 

словарей  научпыхъ  и  техническихъ  термнновъ  (гг.  Верхратскаго,  Левицкаго  и  др.) — 

по  врнчинамъ,  изложеннымъ  выше  въ  своемъ  мЄстЄ,  не  желая  вводить  въ  свой  ело-' 

вврь  веологизмы,  которые,  въ  большинстве  случаевъ,  быть  можеть,  не  нойцутъ  далее 

словаря,  для  котораго  выдуманы. 

При  пользоваиіи  всЄмц  помянутыми  источниками  составитель  поставилъ  себе 

правиломъ  датировать  значеніе  каждаго  слова  точною  документальною  ссылкою.  Та- 

кого рода  система  даетъ  возможность  всегда  проверить  какъ  точность  перевода,  такъ 

и  приводимой  цитаты,  при  чемъ  пользующейся  словаремъ  можеть  глубже  и  шире  про- 

никнуть въ  значеніе  слова  и  способы  его  употребленія,  обратившись  къ  первонсточ- 

викамъ;  собранный  такимъ  образомъ  и  проверенный  матеріаль  навсегда  остается  проч- 
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ной  основой  для  научнаго  словаря.  Въ  виду  этого  въ  своихъ  собственныхъ  добавле- 

шяхъ  мы  не  вписали  ви  одного  слова,  не  сонроводивъ  его  точной  ссылкой  съ  указа- 

ніеігь  автора,  сочиненія,  тома  и  страницы ')  или  же  местности,  гдб  было  записано 
отъ  народа  слово.  Подобными  же  данными  мы  снабдили  и  всЄ  г!  слова  въ  словаре 

старой  редакцій,  для  которыхъ  оказался  соотвітствующій  матеріале  Къ  сожалЄнію, 

очень  большое  количество  старыхъ  карточекъ  заполнено  было  безъ  указаній  дать  и 

даже  сочиненій,  изъ  которыхъ  выписано  слово, — воть  почему  въ  словарь-  старой  ре- 
дакцій осталось  некоторое  количество  словъ  совсвмъ  не  датирован ныхь;  зная  о  су- 

ществованіи  этихъ  словъ  въ  язык*  и  вмЄстЄ  съ  темъ  не  располагая  временемъ  для 

поднсканія  къ  нимъ  дать  и  нримЄровь,  мы  не  сочли  себя  въ  прав*  исключить  ихъ 

изъ  нашей  работы,  надеясь,  что  со  временемъ  и  этотъ  проб*лъ  будетъ  нополненъ  2). 
При  нъкоторыхъ  словахъ  и  примърахъ  стоить  обозначеніе  уЄзда  или  губерній. 

Это  значить,  что  слово  или  фраза  записаны  непосредственно  отъ  народа  въ  отмечен- 
ной местности;  но  отнюдь  не  указываетъ  на  территоріальное  распространение  слова. 

Для  опредвленія  этого  послЄдняго  обстоятельства  мы  не  располагали  ни  данными,  ни 

временемъ  для  добьіванія  ихъ  и  потому  и  не  ставили  себе  этого  задачей.  Оттого  и 

при  словахъ,  взятыхъ  изъ  сборвиковъ  народныхъ  ироішеденій  не  стоитъ  указаній 

местности,  къ  которой  относится  слово.  Впрочемъ,  въ  списке  нашихъ  источниковъ  мы 

при  н$которыхъ  сборникахъ  (гдЄ  было  возмояшо)  сделали  отметки  местностей,  бла- 

годаря чему,  обратившись  съ  стоящей  у  слова  датой  къ  нашему  иримЄчанію  при  за- 

главіи  источника,  возможно  определить  местность,  гдЄ  добыто  слово.  Нъкоторыя-же 

сочиненія  уже  въ  самомъ  своемъ  заглавіи  носятъ  указаних  на  местность  (Милорадо- 
вичъ,  Шухевичъ). 

Сказанное  уже  до  некоторой  степени  опредвляетъ  составь  предлагаемою  сло- 
варя; онъ  заключаетъ  въ  себЄ: 

а)  Слова  народнаго  языка — какъ  сбоственныя,  такъ  и  заимствованный,  но  из- 

давна принятый  вевмъ  народомъ  или  частью  его;  сюда  относятся  слова  изъ  обращав- 

шихся или  обращающихся  среди  народа  поэтическихъ  произведеній,  хотя-бы  некото- 

рый изъ  этихъ  словъ  и  вышли  въ  настоящее  время  изъ  народнаго  употребленія.  От- 

носительно словъ  изъ  мъттныхъ  нар-Ьчій  и  говоровъ,  вошедшихъ  также  въ  словарь, 
должны  замітить  следующее.  Принявъ  для  словаря  фонетику,  употребляемую  въ  укра- 

инской литературе,  начиная  съ  Котляре вскаго,  а  именно  фонетику  такъ  называемаго 

собственно-украинскаго  нарЄчія,  мы  всЄ  слова  помещали  именно  въ  этой  фонетиче- 
ской форме,  но  въ  техъ  случаяхъ,  когда  слово  известно  было  намъ  только  въ  одной 

мЄстной  фонетической  форме,  мы  его  въ  такомъ  видЄ  и  вносили  въ  словарь;  что-же 

касается  примпровъ  изъ  народной  рЄчн,  то  они  давались  всегда  въ  той  форме,  въ 

какой  были  записаны.  Благодаря  этимъ  правиламъ,  у  насъ  въ  алфавите  нЄть,  напр., 

словъ  съ  покутскимъ  /  вместо  д  (/івчина).  Въ  иЄкоторьіхь,  однако,  случаяхъ  прихо- 
дилось   делать    исключенія,  а  именно    тамъ,    гдЄ  варіанть  съ  мЄстной  фонетической 

')  Конечно,  укаааніе   томовъ  и  страницъ  не  было  сдЬлано  для  такихь  словарей 
какъ  Желеховскаго  или  Шейковскаго,  какъ  иалишнее  въ  данномъ  случав. 

*)  См.  еще  примЬчаніе  къ  списку  иыенъ  людей. 
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формой  являлся  распространеняымъ  въ  литературной  рвчи,  или-же  въ  гвхъ  случаягь, 
когда  известная  фонетическая  варіація,  отсутствуя  въ  данной  местности  вообще,  оста- 

вила однако  свой  сд^дъ  въ  одномъ-двухъ  какяхъ-либо  словахъ  съ  ихъ  производными, 

при  чемъ  эти  слова  только  въ  такой  форм*  въ  данной  местности  и  употребляются; 

такъ,  напр.,  не  помещая  въ  словарь  вевхъ  словъ,  въ  которыхъ  (какъ,  напр.,  у  гуцу- 
ловъ)  т  заменяется  к  (квгло=тягло,  Шух.  1.  255),  мы  внесли  въ  него  слона  кісний, 

кісто  (рядомъ  съ  тісний,  тісто),  употребляющіяся  во  многихъ  мЄстностяхь  Подоль- 
ской, Волынской  и  Харьковской  губ.,  гдЄ  замены  т  звукомъ  к  въ  иныхъ  случаяхъ  не  на- 

блюдается. Само  собою  разумеется,  что  подъ  вышеизложенный  правила  не  подходить 

варіацій  одного  и  того-же  слова,  встрЄчающіяся  иногда  рядомъ  на  пространств*  съ 

одной  и  той  же  фонетикой,  —  всі  такія  слова  включены  въ  словарь.  Наконецъ,  при 

словахъ,  употребленіе  которыхъ  представлялось  намъ,  на  основаній  вмівшихся  мате- 
ріалові ограниченным^  напр.,  одной  пословицей  или  загадкой,  мы  ділали  объ  этомъ 

отметку.- 

б)  Слова,  взятыя  изъ  сочинен  ій  авторовъ.  Въ  большинстве  сдучаевъ  это  гв-же 
народныя  слова,  но  только  въ  имевшихся  у  насъ  матеріалахь  не  оказалось  для  нихъ 

источника  изъ  народной  литературы;  затЄмь  —  это  слова,  ііерешедшіа  изъ  стараго  книж- 

наго  языка  въ  новый,  часто  съ  приспособлетемъ  къ  современной,  принятой  въ  лите- 

ратуре, фонетике;  далее-  слова,  заимствованный  изъ  другяхъ  литературныхъ  языковъ 
для  вьіраженія  понятій  научныхъ,  некоторыхъ  отвлеченныхъ  и  вообще  понятій  но- 
вЄйшєй  культурной  жизни,  и,  наконецъ,  слова,  выработавшаяся  въ  литературномъ  языке 
для  обозначенія  тЄхь  же  понятій.  Относительно  заимствованныхъ  словъ  необходимо 

следующее  пояснение.  Мы  вообще  избегали  включеній  ихъ  -въ  словарь,  но  когда  слу- 

чалось находить,  что  въ  языке  выработалось  уже  какое-либо  вьграженіе  на  основе 
заимствованнаго  корня  (см.,  напр.,  слово  етнографувати),  тогда  мы,  приводя  его, 

присоединяли  къ  нему  и  всЄ  тЄ  слова  этого  корня,  который  употребляются  въ  лите- 

ратурномъ языке.  Иногда  помещались  также  слова  особо  употребительный  и  къ  ко- 

торымъ  въ  то-же  время  былъ  примерь.  Конечно,  выборъ  словъ  при  этихъ  способахъ 

былъ  довольно  произвольный,  но  мы  оправдывали  себя  несколько  тЄмь,  что  такая-же 
произвольность  въ  выборе  такъ  называемыхъ  «иностранныхъ  словъ»  замечается  и  въ 

словаряхъ  иныхъ  языковъ;  къ  тому-же  вообще  количество  такигь  словъ  въ  нашемъ 

словаре  сравнительно  невелико.  Относительно  же  словъ,  выработанныхъ  самимъ  лите- 
ратурнымъ  языкомъ,  мы  держались  того  взгляда,  что  внесенію  въ  словарь  подлежать 

лишь  такія  изъ  нихъ,  который  болЄе  или  мєнЄє  пріобрЄли  у.ле  право  гражданства  въ 

литературномъ  языке;  во  всякомъ  случае,  при  словахъ,  встреченныхъ  нами  только  у 

одного  автора,  мы  делали  объ  этомъ  отмЄтку.  Такимъ  же  образомъ  поступали  мы  и 

съ  тЄми  словами  изъ  фальсифицированныхъ  псевдо-народныхъ  думъ  и  пЄсєнь,  кото- 
рый (слова)  были  намъ  известны  только  по  этимъ  послЄднимь  произведеніямь. 

Въ  частности  относительно  состава  словаря,  распределения  въ  немъ  матеріала  и 

метода  изложенія  необходимо  сделать  еще  олЄдующія  замЄчанія: 

1)  Изъ  географическихъ  названій  въ  словарь  включены  лишь  названій  націй, 

частей  земли,   государст  ъ     странъ  и  болЄе  значительныхъ    украинскихъ   городовъ  н 
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н-Ькоторыхъ    другихъ    местностей,    а    также    встреченный    производный    отъ    этихъ 
словъ. 

2)  Уменьшительный  и  увеличительный  имена  существительный  указывались  нами 

обыкновенно  при  основныхъ,  при  чемъ  если  уменьшительное  (или  увеличительное)  въ 

алфавитномъ  порядке  слідуеть  непосредственно  за  основнымъ,  то  оно,  какъ  и  всі, 

непосредственно  слідующія  за  нимъ  и  другь  за  другомъ  уменьшительный  (или  увелич.), 

отдільно  въ  алфавитъ  не  выставляется,  въ  нротивномъ-же  случаі.  для  боліє  удоб- 

наго  нахожденія,  уменьшительное  (или  увелич.)  ставится  нанадлежащемъ  місті  съ  ссыл- 

кой на  основное;  если-же  уменьшительное  (или  увеличительное)  иміло  еще  свое  соб- 

ственное значеніе,  тогда  оно  лишь  указывалось  при  основному  а  подробно  объясня- 

лось особо  на  своемъ  місті.  При  этомъ,  слідуя  раньше  изложенному  правилу  о  міст- 

ныхъ  фонетическихъ  варіаціях^  мы  не  отмічали  нигдЬ  умевьшительныхъ  на  ейка  а 

ейко  (ручейка,  лншейко),  такъ  такъ  ейка,  емко,  всегда =енька,  енько  (рученька,  ли- 

тенько).  Что  касается  уменьшительныхъ  прилагательныхъ  и  нарічій,  то  въ  алфавигь 

вносились  только  ті  изъ  нихъ,  который  представляли  или  особенности  въ  значеній, 

или  уклоненія  отъ  правилъ  образованія;  въ  противномъ  случаі  они  только  отмічались 

при  основныхъ.  Такимъ  же  точно  образомъ  поступали  мы  и  съ  сравнительной  и  пре- 

восходной степенями  'прилагательныхъ  и  нарічій. 
3)  Изъ  прнчастій  поміщенн  въ  алфавитъ  только  ті,  который  употребляются 

какъ  имена  прилагательный  или  нріобріли  особенности  въ  значеній,  или-же  укло- 

няются отъ  правилъ  образованія. 

4)  Совершенные  и  несовершенные  виды  глаголовъ  мы  объясняли  вмісті  при 

несовершенной  формі,  а  отъ  совершенной  ділали  ссылку,  если  по  алфавитному  по- 

рядку она  не  следовала  непосредственно  за  несовершенной;  исключенія  были  допу- 

щены для  глаголовъ,  которые,  переходя  въ  совершенный  видъ,  принимали  префиксъ 

и  потому  относились  къ  другой  букві. —Во  многихъ  містностягь  харьковской,  херсон- 

ской и  екатеринославской  губерній  существуетъ  смягченіе  звуковъ  ш  и  дж  въ  1-мъ 

лиці  ед.  ч.  наст.  вр.  и  предъ  увати:  носю,  ходю,  викосювати;  но  такъ  какъ  въ  ли- 

тера турі  боліє  принята  несмягчаемая  форма,  то  мы  и  ограничились  лишь  указашемъ  этой 

особенности  здісь,  не  внося  ее  въ  словарь. 

5)  Въ  виду  того,  что  техническихъ  народныхъ  терминовъ  собрано  еще  довольво 

мало  и  собранное  къ  тому  же  разбросано  въ  различныхъ  издашяхъ,  часто  иміющихь 

совершенно  не  филологическое  назначеніе,  мы  приложили  особое  стараніе,  чтобы  со- 

брать этого  матеріала  какъ  можно  больше.  Изъ  печатныхъ  источниковъ  самый  бога- 

тый матер1алъ  доставила  „Гуцулыцина"  г.  Шухевича,  загЬмъ  упомянутый  выше  сло- 

варикъ  г.  Василенко,  статья  г.  Браунера  о  рьіболовстві  и  статьи  гг.  Вовка,  Гнатюка 

и  Могильченка  въ  «Матеріалах  до  укр.-р.  етнольоґії»,  а  также  УП-Й  томъ  «Трудовъ» 

Чубинскаго.  Кромі  того,  намъ  удалось  добыть  описанія  водяной  мельницы  (гг.  Гри- 

щенка и  Теремца),  а  также  записи  Залюбовскаго  и  г.  Стрижевскаго;  наконецъ,  мы 

располагали  собственными  записями  по  ткачеству  и  шерстобитству.  При  объяснена 

названій  частей  машинъ  и  снарядовъ  мы  въ  большинстві  случаевъ  поступали  такъ: 

давали  названій  и  описанія  частей  снаряда  при  его  собственномъ  названій,  а  зат*мъ 

уже  ділали  ссылки  на  это  полное  описаніе;  такой  способъ,    не  представляя  затрудне- 
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ти  для  отьіскавія  слова,  значительно  сокращаю    місто  и  упрощалъ  діло;  въ  нікото- 

рыхъ  случаяхъ,  для  ясности  описанія,  приложены  рисунки. 

6)  Префиксъ  у,  какъ  известно,  переходить  въ  украинскомъ  язьікі  въ  нъкото- 

рыхъ  случаяхъ  въ  в  н  снова  принимаетъ  свой  полный  звукъ  (си.  объ  этомъ  въ  са- 
нонъ  словаре  при  предлогв  у);  він  уліз,  вона  влізла;  мы  всі  слова  начинающіяся 

этнмъ  префиксоид  помістили  на  у  безъ  различія— былъ-ли  у  насъ  примірь  съ  в  или 
съ  у,  а  въ  в  сділаньї  въ  соотвътствующихъ  містахь  ссылки. 

7)  Префиксы  од  и  від  также  чередуются  въ  украинскомъ  язьікі  въ  одномъ  и 

томъ  же  слові,  въ  зависимости  отъ  предыдущаго  звука  (послі  гласнаго — від);  всі 
слова,  начинающіяся  этими  префиксами,  нами  поміщеньї  на  від,  а  въ  букві  о,  въ 

соотвътствующихъ  містахь,  также  сделаны  ссылки. 

8)  Въ  виду  того,  что  звукъ  ф  у  большинства  украинскаго  народа  выговаривается 

какъ  хв  (передъ  гласной,  кромі  у)  или  х  (передъ  согласной  и  передъ  у),  мы,  составляя 

словарь  на  букву  ф,  помістили  въ  него  лишь  ті  слова,  для  которыхъ  въ  нашихъ  матеріа- 

лам не  нашлось  дубликата  съ  хв  или  х  *);  всі  же  слова,  который  встріченьї  только  съ 
хв  и  х  или,  рядомъ  съ  этими  звуками,  также  и  съ  ф,  поміщеньї  нами  на  букву  .г, 

примірьі-же  къ  нимъ,  конечно,  были  оставлены  съ  тімь  изъ  этихъ  звуковъ,  съ  ка 
кимъ  были  встрічегіьі.  Если  какое  либо  слово  съ  звуками  хв,  х  иміло  одно  значеніе- 

а  съ  зв.  ф— другое,  тогда  оно,  съ  соотвітствующими  значеніями,  поміщалось  и  на  ф 
и  на  х  со  взаимными  ссылками  одного  на  другое.  Незначительный  и  немногія  отступленія 

отъ  этихъ  правилъ  обусловлены  желавіемь  предоставить  боліє  удобствъ  въ  пользова- 
нии словаремъ  и  понятны  безъ  обьясненій. 

9)  Въ  украинскомъ  язьікі  глаголы  и  нікоторьія  имена  иміють  часто  впереди 

приставочное  і  (но  фонетическимъ  причинамъ,  а  равно  вслідствіе  смішенія  въ  язьікі 

префиксовъ  із  и  з  (съ),  отпадающее  сейчасъ-же,  какъ  только  прошла  въ  немъ  нужда 

(вік  іспік,  ірвав,  шів,  вона  спекла,  рвала,  ззіла) — всі  формы  съ  такимъ  начальнымъ 

і,  конечно,  отсутствуютъ  въ  словарі,  —  ихъ  слідуеть  искать  тамъ,  гді  оні  иміють 

місто  безъ  этого  і,  и  мы  облегчили  отьіскиваніе  общими  ссылками  въ  соотвітствую- 
щихъ  містахь.  Въ  иныхъ  случаяхъ,  также  по  фонетическимъ  причинамъ,  і  въ  началі 

слова  заміняется  звукомъ  и:  хотіли  його  ймити,  вона  ймовірна,  очиці,  що  играли  як 

зірочки  (Квитка), — такія  слова,  наобороть,  слідуеть  искать  подъ  буквой  І.  (Впрочемъ, 
и  въ  этомъ  случаі  есть  ссылки). 

10)  Составленный  нами  списокъ  крестныхъ  именъ  (онъ  отсутствовалъ  въ  старой 

редакцій  словаря)  не  включень  въ  общій  алфавитъ  какъ  по  приміру  другихъ  слова- 
рей, такъ  и  потому,  что  народная  форма  именъ  даетъ  богатый  матеріаль  для  вопроса 

объ  изміненіи  чужихъ  звуковъ  въ  украинскомъ  язык*  и  удобніе  этотъ  матеріаль 

йміть  вмісті.  Словарикъ  этотъ  составленъ  нами  по  такой-же  системі,  какъ  и  весь 

словарь,  при  чемъ  мы  особенно  старались  стмітить  всі  уменьшительный  и  ласкатель- 

ный имена,  такъ  какъ  количество  ихъ  несомненно  указываетъ  на  степень  распростра- 

М  При  этомъ  принята  была  во  вниманіе  оговорка  Номиса  въ  предисловіи  къ  его 
сборнику  пословицъ,  что  онъ  ф  вездЪ,  гд*  оно  у  него  встречалось,  эамънялъ  зву- 

ками хв. 
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ненности  даннаго  имени.  Пользующійся  словарикомъ  наверное  замітить,  что  многія 

имена,  по  формі  уменьшительный,  поставлены  нами  какъ  основный,  —  этимъ  мы  хо- 
тіли отмітить,  что  и  среди  народа  оні  употребляются  именно  какъ  основныя,  а  не 

уменьшительный  (Грицъко,   Харъко,  Химка). 

Способъ  обработки  отдгъльнаю  слова  быль  таковъ.  Мы  давали  удареніе  объ- 
ясняемаго  слова  везді,  гді  оно  было  намъ  извістно,  но  пршидось  сділать  довольно  много 

исключеній  преимущественно  для  словъ  изъ  словариковъ  г.  Верхратскаго,  система- 

тически не  проставившаго  въ  нихъ  удареній.  Если  на  слові  обозначено  нісколько  уда- 
реній, это  значить,  что  слово  употребляется  съ  каждымъ  изъ  этихъ  удареній  отдільно. 

Объясняемымъ  словамъ  давалось  грамматическое  опреділеніе  (см.  снисокъ  сокрашеній). 

При  существительныхъ  отмічался  родительный  падежъ  ед.  ч„  а  при  глаголахъ  1  и  2 

лица  настоящ.  вр.  ед.  ч.  Исключеніе  составляютъ  глаголы  съ  ирефиксомъ  по,  ирн- 

ставленнымъ  къ  несовершенному  виду,  обозначающіе  дійствіе,  произведенное  нісколь- 

кими  предметами  однимъ  за  другимъ:  хлопці  похрипли,  люде  поперескакували  пере* 
рівчак;  при  такихъ  глаголахъ,  чтобы  отмітить  ихъ,  поставлены  1  и  2  лица  во  множ, 

ч.,  хотя  должно  не  упускать  изъ  виду,  что,  употребленные  съ  собирательнымъ  подле- 

жащимъ  или  безлично,  они  иміють  и  един,  число:  челядь  цілісіньку  ніч  колядує,  аж,- 
похрипне  (0.1862.  IV.  87).  Похрипло  їх  багато  після  тою  співу.  Наробъ  попереска- 

кував через  рівчак  и  пр. 

При  обьясненіи  словъ  мы  старались  подыскать  наиболіе  близкій  русекій  сино- 
яимъ  или  нісколько  таковыхъ;  есіи  же  соотвітствующаго  не  могли  найти  или  онь. 

казался  намъ  недостаточнымъ,  —  мы  прибігали  къ  описательному  способу;  при  этомь 
старались  исчерпать  .  всі  извістння  намъ  значеній  слова,  подтверждая  везді,  гді 

иміли  къ  тому  возможность,  свой  переводь  примірами,  обнаруживающими  какъ  зна- 
ченіе  словъ,  такъ  и  способы  ихъ  употребленія,  при  чемъ  примірамь  изъ  народныхъ 

произведеній  отдавалось  преимущество;  къ  сожалінію  матеріаль,  которымъ  мы  распо- 
лагали, яе  всегда  давалъ  намъ  возможность  удовлетворить  нашимъ  собственнымъ  въ 

данномъ  случаі  требованіямь х)  Недостаточностью  матеріала  объясняется  и  то  обсто- 

ятельство, что,  не  смотря  на  всі  наши  сї-аранія  о  возможно  полной  украинской  фра- 
зеологія, многое  осталось  не  включеннымъ  въ  словарь. 

Сомнительные  переводы  отмічены  знакомь  вопроса.  Слова,  значеніе  которыхъ 

намъ  было  неизвістно,  оставлены  безъ  перевода,  но  съ  приміромь  или,  по  крайней 
мірі,  съ  точной  ссылкой  на  источникъ. 

Заканчивая  свои  поясненій,  считаемъ  нріятньїмь  долгомъ  выразить  нашу  глубо- 
кую благодарность  П.  И.  Житецкому  и  К.  П.  Михальчуку  за  ихъ  постоянную,  во 

все  время  работы,  помощь,  выразившуюся  какъ  въ  цінньїхь  научныхъ  совітахь,  такъ. 
и  въ  просмотрахъ  работы  и  указаніяхь  на  ея  погрешности,  а  К.  П.  Михальчуку  еще 

и  за  добавленій  многихъ  словъ,  едъланныя  во  время  просмотра  рукописи. 

Приносимъ  благодарность  также  всімь  поименованнымъ  раньше  лицамъ,  безко- 
рыстно  принесшимъ  свой  трудь  на  пользу  словаря,    доставивъ  намъ    свои  записи  изъ 

*)  Слова  въ  прим*рахъ,  взятыя  въ  ( )  и  напечатанный  прямымъ  шрифтомъ,  встав- 
лены редакторомъ  съ  цълыо  приданія  примъру  большой  ясности. 
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усть  народа  или  вынисавъ  для  насъ  на  карточки  слова  изъ  книгъ  и  рукописей,  я 

также  гг.  Вл.  Гнатюку,  Е.  X.  Чшаленко  и  Вл.  Шухевнчц  за  поясненіе  многихъ 

словъ,  значеніе  которыхъ  безъ  этого  могло  бы  остаться  намъ  неизвестны  мъ. 

Въ  заключеніе  позволимъ  себъ  сказать,  что  мы  не  считаемъ  предлагаемый  сло- 
варь ни  исчернывающимъ  богатства  украинскаго  языка,  ни  доведеннымъ  до  такой 

степени  совершенства,  которая  могла-бы  удовлетворять  хотя  насъ  самихъ,  и  находимъ 
себъ  оправданіе  лишь  въ  томъ,  что  краткость  времени,  въ  которое  необходимо  было 

сдълать  всю  работу,  была  въ  этомъ  случая  ирепятствхемъ,  котораго  не  могло  по- 
бороть самое  крайнее  напряженіе  силъ  работающаго.  Мы  считаемъ  свой  трудъ  первой 

ступенью  по  пути  созданія  научнаго  украинскаго  словаря  и,  сознавая  многіе  его  не- 

достатки, все  же  рішаємся  выпустить  его  въ  свътъ,  чтобы  дать  точку  опоры  даль- 

нейшей рабогЬ  въ  томъ-же  направленій. 

Б.  Гринченко. 
Кіевь. 

11  нояГфя  1904  г. 



списокъ  источниковъ, 
которыми  пользовались  при  составленіи  словаря. 

АД.  =  Историческія  пітни  малорусскаго  народа  съ  объяснешями  Вл.  Антоно- 

вича и  М.  Драгоманова.  Томы  I  и  П  (1-й  вып.).  К.  1874;  1875. 

Але.  =  Вовкулака,  Украинське  повирье,  розказ  в  стихах  Стефана  Александрова 

/Южный  Русскій  Зборникъ  А.  Метлинскаго).  X.  1848.  Авторъ  -  -  священникъ  Изюм- 
скаго  у.  Харьк.  г.  и  писалъ  языкомъ  своего  села  съ  примесью  русскихъ  вираженій. 

Анн.  =  Ботаническій  словарь...  Состави.тъ  Н.  Анненковъ.  Новое  испр.,  пополн. 

и  разшир.  изданіе.  Спб.  1878. 

Дф.  =  Словарь  малорусскаго  нарвчія.  Собраніе  сочиненій  А.  С.  Афанасьева 

(Чужбинскаго).  Подъ  ред.  П.  В.  Быко.ва.  Томъ  IX.  Спб.  1892. 

Бал,  =  Українські  пісні.  Видані  коштомъ  О.  С.  Балліноі.  Спб.  1863. 

Башт.  =  Украинство  на  литерагурныхъ  позвахъ  зъ  Московшиною.  Написань 
И.  Баштовый.  Л.  1891. 

Бор.  =  Байки  й  прибаютки  Левка  Боровиковського.  К.  1852. 

Браун.  ==  А.  Браунеръ.  Замітки  о  рыболовстве  на  р.  Дністрі  и  Днъттровскомъ 

лимані  въ  пред'влахъ  Одесскаго  у.  Огтискъ  изъ  „Сборника  Хере.  Земства". 
Вас.  =  В.  И.  Василенко.  Зтнографическіе  материалы,  собранные  по  Полтавской 

губ.  Онытъ  толковаго  словаря  народной  технической  терми  нологіи  по  Полтавской  губ. 

Отд'Блъ  1-й,  П-й  и  Ш-й.  Кустарные  промыслы,  сельское  хозяйство  и  земледіліе,  на- 

родный поговорки  и  изреченія.  (Въ  т.  13-мъ  „Сборника  Харьковскаго  Историко-Фило- 

дог.  Общества".  X.  1902). 
Вх.  Зн.  ==  Знадоби  до  словаря  южноруского.  Написав  Иван  Верхратский.  I.  Л. 

1877.  Быль  только  первый  выпускъ.  Слова  преимущественно  нзъ  Галиціи  и  немного 

изъ  Буковины  я  Угор.  Руси. 

Вх.  Лом.  =  «Словарець»,  приложенный  къ  книг*  И.  Верхратскаго:  «Про  говор 

галицких  лемків».  Л.  1902. 

Вх.  Пч.  ==  Початки  до  уложена  номенклатури,  и  терминологиі  природописноі,  на- 

роднеі...  Написавъ  Иванъ  Верхратський.  I  и  П.  Л.  1864,  1869. 
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Вх.  Уг.  =  „Словарець",  приложенный  къ  стать*  И.  Верхратскаго:  „Знадоби  для 

пізнання  угорскоруских  говорів".  (Записки  Наукового  Товариства  імені  Шевченка, 
т.  ХЬУ,  1902). 

Г.  Барв.  =  Ганна  Барвинок*  (0.  М.  Кулишева).  Оповидання  зъ  народнихъ  усть. 

Зъ  портретомъ  авторкы  й  зъ  передмовою  Б.  Гринченка.  К.  1902.  Слова  выписаны 

только  изъ  однихъ  разсказовъ  Г.  Б. 
ГлЙ.  =  Байки  Леонида  Глибова.  К.  1904. 

Гн.  =  Галицько-руські  народні  леґенди.  Зібрав  Володимир  Гнатюк.  їт.  І  и  1Г. 

Л.  1902.  (ХП  и  ХШ  томъ  «Етнографічного  збірника»  «Наук.  Товар,  ім.  Шевч.»). 

Гол.  =  Народный  пЄсни  галицкой  и  угорской  Руси,  собранный  Я.  в.  Головац- 

кныъ...  Изд.  Императорскаго  О-ва  Исторіи  и  Древн.  РоссШскихъ.  М.  1878.  Въ  че- 
тырехъ  книгахъ,  который  обозначаются  въ  словарь  римскими  цифрами. 

Гол.  Од.  =  О  народной  одежд*  и  убранств*  Русиновъ  или  Русскихъ  въ  Гали- 
чині и  северо-восточной  Венгріи.  Я.  в.  Головацкаго.  Спб.  1877. 

Греб.  =  Сочиненія  Е.  П.  Гребенки.  Томъ  пятый.  Спб.  1862.  Стр.  315 — 409. 

Малороссійскій  отд'Ьлъ. 
Грин.  =  Этнографические  матеріали,  собранные  въ  Черниговской  и  сосЬднихъ 

съ  ней  губерніях^..  Б.  Д.  Гринченко.  Ч.  1895,  1896,  1899.  Три  тома. 

Дещо.  =  Де-що  про  світ  Божій.  Виданне  четверте...  К.  1882. 

Драг.  =  Малорусскія  народный  предания  и  разсказы.  Сводъ  Михаила  Драгома- 
нов». Изд.  Ю.  3.  Отдіма  И.  Р.  Геогр.  О-ва.  К.  1876, 
ЕЗ.  =  Етнографічний  збірник  видає  Етноґрафічна  комісия  Наукового  Товариства 

імени  Шевченка.  Т.  V.  виданий  під  редакцією  Д-ра  Івана  Франка.  Льв.,  1898.  (Иные 

томы  этого  изданія  см.  Гн.  и  Фр.).  Местности  записей:  стр.  1 — 24  преимущ.  Кубанск. 

область,  отчасти  Воронежск.  г.,  24—40  —  Галиція,  42—72  —  Гуцульщина,  73 — 75  — 

Тернопольск.  у.  въ  Гадиціи,  77 — 98  —  СтрыйскШ  у.  въ  Галиц .,  99 — 105  —  Залуче 

надъ  Збручемъ  въ  Галиц.,  106—110 — Жидачевск.  у.  въ  Галиц.,  111 — 116  —  Галиція, 

117  —  120 — иэъ  зависей  Бодянскаго,  121 — 140— Галиція,  141 — 159  —  Буковина  и  Га- 

лиція, 161 — 233  —  Галиція. 

Єв.,  (Єв.  Мт.,— Мр , — Л„, — І.)  =  Свято  письмо  нового  завіту...  Переклали  вкупі 

]і.  А.  Куліш  и  д-р  И.  П.  Нудюй.  Л.  1880.  Римскія  цифры  обозначаютъ  главы,  араб- 

скія — стихи.  Некоторый  цитаты  сделаны  по  венскому  (1871)  изданію  четвероеваиге- 
лія  и  не  сравнены  съ  издашемъ  1880  г. 

Еф.  =  Сборникъ  малоросайскихъ  заклинаній.  Составидъ  П.  Ефименко.  Изд.  II. 

О-ва  Ист.  и  Древн.  Росс.  М.  1874. 

Желех.  и=  Малоруско-нїмецкий  словаръ.  Уложили  Е.  Желеховсый  и  С.  Неділь- 
ский.  Л.  1886.  Два  тома. 

Закр.  =  СтаросвЄтскій  бандуриста.  Книга  третій.  Словарь  Малороссійскихь  идю- 

мовъ.  Составилъ  Николай  Закревскій.  М.  1861.  —  НЄскольхо  цитатъ  изъ  несенъ  съ 

отмЄткою  страницъ  взято  нами  изъ  первой  книги  „Стар,  бандуристы". 
ЗОЮР.  =  Записки  о  южной  Руси.  Издалъ  П.  Куляшъ.  Спб.  1856  — 1857. 

Два  тома. 
2 
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ЗЮЗО.  =  Записки  Юго-занадчаго  Отдъла  Императорскаго  Русскаго  Географиче- 

скаго  Общества.  К.  1874 — 1875.  Два  типа. 

Ив.  =  Игры  крестьянскихъ  дітей  въ  КупансЕоиъ  уъздъ.  Собралъ  П.  Ивановъ. 

(Съ  предисл.  яроф.  Н.  в.  Суыцова).  X.  1889. 

|Г.  =  З&рникъ  творівь  Іереміі  Гадки.  [Н.  И.  Костомарова].  Од.  1875. 

К.  Бай    =  П.  А.  Кулишъ.  Вайда,  князь  Вишневецький.  Драма.  Сдб.  1885. 

К.  Гр.  Кв.  =  Григорий  Квітка  (Основъяненко)  и  его  повісті.  Слово  на  новий 
вйходъ  Квггчипихъ  повістей  (П.  Куліша).   Спб.  1858. 

К.  Грам.  =  Граматка.  Спб.  1857.  [Кулиша]. 

К.  Дз.  =  Куліш  Олелькович  Нанько.  Дзьвін.  Староруські  думи  й  сьпіви. 
Ж.  1893. 

К.  Доев.  =  Досвітки.  Думи  и  поэми  П.  А.  Куліша.  Спб.  1862. 

К.  ДС.  =  Дівоче  серце.    Идилія  П.  А.  Куліша.  К.  1876. 

И.  1ов.  =  Иов.  Переспів  Павла  Ратая  [П.  Куліша].  Л.  1869. 

К.  Кр.  =  П.  А.  Куліш.  Крашанка  русинам  я  полякам  на  Великдень  1882  року 
видана  типом  другим  з  додатком  послісловья.  Л.  1882. 

К.  МБ.  =  П.  А.  Куліш.  Маруся  Богуславка.  Поема.  (Літературно-науковий  Віст- 

ник,  1899,  кн.  X,  XI,  ХП;  1901,  кн.  П  и  Ш). — Въ  ссылкахъ  римскія  цифры — номера 

журнала,  арабскія — сіраницьі. 
К.  МХ.  =  П.  А.  Куліш.  Магомет  и  Хадиза.  Поема.  Л.  1883. 

К.  Оп.  =  П.  О.  Кулишъ.  Оповидання.  Зъ  переднимъ  словомъ  М.  Чернявського. 

Бахмуть   1900. 

К.  ПС.  =  Кулипгь  О.  П.  Драмована  трилогія.  Частина  друга.  Петро  СагаСдач- 
НЫЙ.   X.  1900. 

К.  Псал.  =  Псалтирь  або  книга  хвали  Божоі.  Переспів  український  Павла  Ра- 
тая. {П.  Куліша].  Л.  1871. 

К.  Хм.  =  Хмельнйщина.  Историчне  оповідання  П.  Куліша.  Соб.  1861. 

К.  ХП.  =  П.  А.  Куліш.  Хуторна  поззія.  Л.  1882. 

К.  ЦН.  =  Кулишъ  О.  П.  Драмована  трилогія.  Царь  Налывай.  Староруська  дра- 
ма. X.  1900. 

К.  ЧР.  =  Чорна  рада,  хрбніка  1663  рбку.  Написавъ  Ц.  Куліш.  Спб.  1857. 

Кв.  =  Сочиневія  Квитки  (выписки  изъ  разныхъ  наданій,  который  не  были  обо- 

значены въ  старыхъ  карточкахъ). 

Кв.  П.  —  Сочиненія  Г.  6.  Квитки.  Малороссійскія  повісти,  разск.  Грицькомъ 

Основъяненкомъ.  Подъ  ред.  А.  А.  Потебни.  X.  1887.  Два  тома  (На  ато  изданіе  сдв- 
лано  лишь  некоторое  количество  ссылокъ). 

КоІЬ.  =  Рокисіе.  ОЬгаг  еіпо^гаїісгпу,  зкгезііі  Оакаг  Ко1Ъег£.  I.  К.  1882. 

Ком.  П.  =  Нова  збирка  народнихъ  малоруськихъ  прыкааокъ,  прысливъивъ,  по- 
мовокъ,  загадокъ  и  замовлянь.  Впорядкувавъ  М.  Комаровъ   Од.  1890. 

Ком.  Р.  І.  =  Розмова  про  небо  та  землю  А.  Иванова.  З  деякими  одмінами  1 

додатками.  Переклав  на  українську  мову  М.  Комаров.   К.  1874. 

Ком.  Р.  II.  =  Розмова  про  земні  сиди  А.  Иванова.  З  де-якими  додатками  та 
одмінами  пореклав  на  українську  мову  М.  Комаров.  К.  1875. 



_      85       — 

Кон.  Ар.  =  Арихметика  або  щотниця.  Для  українських*  ншлъ.  Написавъ  О.  Ко- 
ниссысий.  Спб.  1863. 

•  Кост.  Ч.  =  Н.  И.  Костомарові..  Черниговка.    Быль  второй    половины  ХУД    в. 
Спб.  1890. 

Котл.  Ей.  =  Виргиліева  Энеида,  на  малороссійскій  языкъ  переложенная  И.  Ко- 

тляревскимъ.  X.  1842.  Римскія  цифры— части,  арабскія — страницы. 

Котл.  Н.  П.,  Котл.  МЧ.,  Нотл.  Од.  ==  «Наталка  Полтавка»,  «Москаль  чарівник», 

и  «Ода  до  кн.  Куракина»  Котляревскаго  по  изданію:  „И.  П.  Котляревскій.  Полное 
собраніе  сочиненій  на  малороссШскомъ  язык*...  подъ  редакціей  И.  С.  Левицкаго.  К. 
и  Од.  1890. 

Коцил.  =  Пісні,  думки  і  шумки  руського  народу  на  Подолі,  Волині   і   Украіні. ' 
А.  Коціпінський.  Перша  соття.  К.  (1862?). 

КС.  =  Кіевская  Старина.  Ежемесячный  исторический  журналъ.  К.  Съ  1882  г. 

(Слова  выписаны  лишь  изъ  первыхъ  двухъ  годовъ  журнала  я  изъ  отдельных!,  статей 
послъдующихъ  годовъ). 

Кух.  —  Сочиненія  Я.  Кухаренка:  «Черноморскій  побит»,  «Пластуни»,  «Вівці  і 
чабани  в  Черноморії»  въ  журнал*  «Основа». 

Лавр.  =  Пісні  українського  люду.  Пісні  про  кохання.  Видавъ  Д.  Лавренко. 
К.  1864. 

Лв.  =  Львовянинъ.  Приручный  и  господарскій  мъхяцослоаъ  на  рбкъ  звычайный 

1861  (на  стр.  96 — 102  списокъ  галицкихъ  народныхъ  Названій  растеній). 

Левиц.  І.  =  Повісті  Ивана  Нечуя  [I.  Левицького].  Том.  I.  Л.  1872. 

Левиц.  Н.  Н.  =  Перші  київські  князі  Олег,  Игорь,  Святослав  і  св.  Володимир 
і  его  потомки.  І.  Левіцький.  К.  1876. 

Левиц.  Кож.  =  На  Кожумякахъ.  Мищанська  комедія  на  5  дій.  Друге  выправдяне 
выдання.  Ивана  Левицького.  К.  1877. 

Левиц.  КС  =  Повисти  Ив.  Левицького.  Томъ  I.  Кайдашева  симя.  Повисть. 
К.  1887. 

Левиц.  МБ.  я  Маруся  Богусланка,  Оперета  на  4  дій.  Друге  выдання.  Ивана 
Левицького.  К.  1887. 

Левиц.  ПЙО.  =  Иванъ  Левицькый.  Повисьти  й  оповидання.  Томъ  1.  Спб.  1899. 

Левиц.  Пов.  я=  Повісті  Івана  Левіцького.  К.  1874. 

Левиц.  Св.  =  Світогляд  украінского  народа.  Ескіз  украінськоі  міеолоґіі.  Напи- 
сав Иван  Левіцький.  Л.   1876. 

Левч.  =  Опытъ  русско  -  украинскаго  словаря.  Составилъ  Михаилъ  Левченко. 
К.  1874. 

Лис.  =  Збірникь  укра^'нськихъ  пісень.  Зібравь  й  у  ноти  зав1въ  М.  Лисенко. 
К.  Шесть  выпусковъ. 

Лунаш.  =  Малороссійскія  и  червонорусссія  народный  думы  и  пісни.  [собранная 

П.  Лукашевичемъ].  Спб.  1886. 

Люб.  =  Письма  Антонія  Любичь  Могилькицкого.  (Библіотека  «Зорі»).  Л.  1885. 
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Макс.  (1834).  =  У  край  неї.  ія  народныя  пісни,  изданный  Михаиломъ  Максимови- 
чемъ.  Часть  первая.  М.  1834. 

Мане.  (1849).  —  Сборникъ  украинскихъ  пісень,  издаваемый  Михаиломъ  Мак- 
симоьичемъ.  Часть  первая.  К.  1849. 

Марнев.  =  Обычаи,  новірья,  кухня  и  напитки  малороссіянь.  Извлечено  изъ 

иын"бшняго  народнаго  быта  и  составлено  Николаемъ  Маркевичемъ...  К.  1860. 
МВ.  І.  =  Повістки  (народні  оповідання)  Марка  Вовчка.  Другимъ  внданнямъ ... 

Снб.  1861. 

МВ.  II.  =  Народні  оповідання  Марка  Вовчка.  Томъ  другий.  Снб.  1862. 
МВ.  III.  ==  Оповідання  Марка  Вовчка.  Спб.  1865. 

МВ.  (0.1862.  I).  =  .Від  себе  не  втечеш"  разсказъ  М.  Вовчка  въ  1-й  кн.  Ос- 
новы за  1862  г. 

МВ.  (0.1862.  III).  =  „Институтка"  разсказъ  М.  Вовчка  въ  Ш-й-  кн.  „Основы" 
за  1862  г. 

МВ.  (К.  С)...  =  „Чортова  пригода",  сказка  М.  Вовчка  въ  Х-й  книгб  „Ківвской 

Старины"  за  1902  г. 
Мет.  =-  Народныя  южнорусекія  пъхни.  Изданіе  Амвросія  Метлинскаго.  К.  1854. 
Мин.  =  Народні  назви  предметів  дотичачих  млина  водявого— Якова  Миколаевича. 

(Зоря,  1893,  Л»  24,  стр.  480 — 481).— Слова  изъ  северной  части  Каменецкаго  у.  въ 
Галидіи. 

Мил.  =  В.  П.  Милорадовичъ.  Народные  обряды  и  пътни  Лубенскаго  увзда, 

Полтавской  губ.,  записанные  въ  1888—1895  г.  (Х-й  т.  „Сборника  Харьк.  Ист. -фил. 
О-ва,  1897). 

Мил.  М.  =■  Народная  медицина  въ  Лубенскомъ  увздв,  Полтавской  губ.  В.  П. 

Милорадовича.  Оттискъ  изъ  журнала  „Кіевская  Старина".  К.  1902. 
Мил.  Св.  =  Свадебный  ггбсни  Въ  Лубенскомъ  увздв,  полтавской  губ.  Собралъ 

В.  М[илорадовичъ].  Изданіе  редакцій  журнала  „Кіевская  Старина".  К.  1890. 
Мир.  Пов.  =  Повія.  Романъ  въ  трехъ  частинахъ.  I.  Мирного.  Чч.  I  и  П.  {Рада, 

альманахъ,  дві  части,  К.  1883,  1884. — Римскія  цифры — части  альманаха,  арабскія — 
страницы. 

Мир.  ХРВ.  =  Хиба  ревуть  воли,  ̂ ак  ]асла  повні?  Роман  з  народнього  житьтьа 
II.  Мирного  та  І.  Білика.  Ж.  1880. 

Мир.  Г.  =  Гарасысо,  або  талан  и  в  неволи.  Повисть  в  стыхах  Мнх.  Макаров- 

ського.  („Южный*  Русскій  Зборникъ"    изданіе  А.  Метлинскаго,  X.  1848). 
Мир.  Н.  =  Наталя  або  дви  доли  разомъ.  Поэма  Мих.  Макаровського.  (Ю.  Р. 

Зборникъ,  изд.  А.  Метлинскаго,  •  X.  1848). 

Млаи.  =  Данило  Млака.  (Ізидор  Воробкевич).  Над  Прутом.  Збірник  поезий.  Л.  1901. 

Мл.  л.  сб.  =  Малорусскій  литературный  сборникъ.  Издалъ  Д.  Мордовцевъ.  Сара- 
товъ.  1859. 

Мнж.  =  Сказки,  пословицы  и  т.  п.,  записанный  въ  Ккатеринославской  и  Харь- 

ковской губ.  И.  И.  Манжурою.  (Второй  выпускъ  П  тома  я  Сборника  Харьков.  Ист. — 

фил.  О-ва).  Харьк.  1890. 
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Мог.  =  Думки  и  пвсни  та  тче  де-шчо  Аивросія  Могилы.  X.  1839. 

Морд.  К.  «=  Давыло  Мордовець.  Козакы  и  море.  Поема.  Спб.  1897 

Морд.  Оп.  =  Д.  Л.  Мордовець.  Оповідання.  Спб.  1885. 

Морд.  П.  =  За  крашанку-писанка  П.  Ол.  Кулішеві.  Наиисавъ  Данило  Сліпченко 

Мордовець.  Спб.  1882. 

Морд.  Пл.  =  Палій,  воскресытель  правобережной  Украины.  Историчне  опови- 

дання.  Напысавъ  Даныло  Мордовець.  Спб.  1902. 

МУЕ.  =  Наукове  Товариство  ім.  Шевченка  у  Львові.  Материяли  до  украінсько- 

русььої  етнольогії.  Видання  етнографичної  коммісиї  за  редакцией)  Хв.  Вовка.  Л.  1809, 

І900.  т.  т.  .1  и  ПІ  (иные  томы  см.  Шух).  Міста  записей:  т.  І,  стр.  33 — 52 — Добруджа, 

53—67 — Черниговщина,  68— 78-Галиція,  79—95 — Черниговщина,  96— 110-Галиція, 

111  —  156 — Гадяцкій  у.,  157—168 — записи  Максимовича.  Т.  Ш,  стр.  12—26 — Гали- 

ція,  27 — 32 — Каменец,  у.  въ  Галиціи,  33 — 60  -  Старомиській  у.  въ  Галиціи,  70 — 173  — 

Черниговщина. 

Ном.  =  Українські  приказки,  прислівья  и  таке  инше.  Збірники  О.  В.  Марковича 

и  других.  Спорудив  М.  Нбмис.  Спб.  1864. 

•  0.  =  Основа,  южаорусскій  литературно-ученый  въстникъ.  Спб.  1861 — 1862. 

Одоп.  =  йіисііеп  аиГ  іет  ОеЬіеІе  йег  Киіпеїшспеп  8ргасЬе  уоп  Вг.  Етії  О&о- 
потекі.  ЬетЬ.  1880. 

Оп.,  Опат.  =  Оповідання  з  святого  писання.  Зложив  свящ.  Ст.  Опатоввч.  Вип. 

перший...  Друге  вид.  К.  1875. 

Павл.  =  Грамматика  малороссійскаго  йарічія...  Сочйн.  Ад.  Павловскій.  Спб. 
181 8. 

Рааіі.  =  Ріезпі  ІиДи  пізкіе^о  V  Оаіісуі  геЬгат  Раиіі  1&п  2е£оіа.  Л.  1839, 

1840.  Два  тома. 

Поп.  =  Черноморскіе  козаки  въ  ихъ  гражданскомъ  и  военномъ  быту...  [Ив. 

Попки].  Спб.  1858. 

Пот.  =  А.  А.  Потебня.  К  исторін  звуков  русскаго  языка.  Варш.  1876—1883. 
4  вып. 

Пр.,  Правда.  =  Правда.  Письмо  наукове  и  литературне.  Л.  1867,  1868. 

Р.  Дн.  =  Русалка  Дністровая.  Будимъ,  1837. 

Ри.  Макс.  =  Рукопись  Максимовича — записи  народныхъ  пісень. 

Ри.  Левиц.  =  Рукопись  Левицкаго — записи  народныхъ  сяовъ,  разсказовъ  и  пр., 

сділанньїя  И.  С.  Левицкимъ  въ  Кіевской  губ. 

Рудан.  ̂ =  Твори  Степана  Руданського.  Том.  І.  Видання  М.  Комара  Л.  1895. 

Рудч.  Си.  =  Народный  южнорусскія  сказки.  Издалъ  И.  Рудченко.  2  вып.  К. 

1869—1870. 

Рудч.  Чп.  =  Чумацкія  народныя  пісни.  И.  Я.  Рудченка.  К.  1874. 

Св.  Л.  —  Анатоль  Свыдныцькый  Люборацьки.  Семейна  хроника.  К.  1901. 

Св.  П.  =  Святе  письмо  або  вся  Библія  старого  и  нового  завіту.  Русько-украін- 

ською  мовою  переложена.  Л.  1869.  --Переводь  П.  Кулиша,  одіть  не  вся  Библія,  а 
только  первыхъ  ПЯТЬ  КНИГЬ. 
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Сии.  =  Разсказы  М.  Т.  Симонова.  (Номиса).  Изданіе  „Кіевской  Старины"  К.  190О 
Слое.  Д.  Эаарн.  =  Слова  изъ  рукописнаго  собранія.  Д.  И.  Эварницкаго. 

Сніп.  =  Сн)пъ,  украанській  новорочникъ.  Зкрутивъ  Алексаидръ  Корсунь.  Р^къ 

нервій.  X.  1841. 
Стор.  =  Українські  оповідання  Олекси  Стороженка.  Снб.  1863.  2  тома. 

Стар.  МПр.  ■"  Марко  Проклятий.  Поема  на  малороссШскомъ  язык*  изъ  преда- 
нШ  и  повірій  запорожской  старины.  А.  П,  Стороженка.  Од.  1879. 

СХО.  =  Сборникъ  Харьковскаго  Историко-филологическаго  Общества.  Харьк.  Съ 

1891  г.,  начиная  съ  т.  Ш-го.  (Иные  томы  см.  Мил.,  Миж). 
Федьи.  I,  II,  ІИ.  =  Поззіи  Іосифа  Федьковича.  Часть  первая.  Л.  1862.  Поезиі 

Юрия  Городенчука  Федьковича.  Випуск  другий.  Коломия.  1867.  То-же,  вып.  Ш-й. 
Федьн.  Пов.  —  Повісті  Осипа  Федьковича.  З  переднім  словом  про  галицько-руське 

письменство  Мих.  Драгоманова.  К.  1878. 

Фр.  (Желех).  =  Слова,  записанный  отъ  народа  г.  Ив.  Франкомъ  и  помещенным 

въ  словаре  Желеховскаго. 

фр.  Пр.  =  Галицько-руські  народні  приповідки.  Зібрав,  упорядкував  і  пояснив 

Др.  Іван  Франко.  Вип.  1.  (А— Відати)  [т.Х-й  „етноґрафічн.  збірника"  Наук,  т-ва  ім. 
Шевченка].  Л.  1901. 

Хата.  —  Хата.  1860.  Издавъ  П.  А.  Куліш.  Спб. 

ХС.  =  Харьковскій  сборникъ.  Литературно- научное  приложеніе  къ  „Харьков- 

скому Календарю*  Вып.  І— VII.  Харьк.  1887—1893. 
Чг.  =  Малорусскія  бытовыя  пісаи.  Очерки  изъ  жизни  провинціальнаго  захо- 

лустья. Павла  Чугуевца.  X.  1889. 
Чр.  =  Пвсни  изъ  черниговской  губ.,  напечатанный  въ  книжке:  „Черниговская 

памятка.  Карманная  справочная  книжка  на  1896/?  годъ.  Черн.  1896. 

Чуб.  =  Труды  этнографическо-статистической  експедицій  въ  западно  -  русскій 

край,  снаряженной  И.  Р.  Географическимъ  Обществомъ.  Юго-западный  отдвлъ.  „Ма- 

теріальї  и  изсл-вдованія,  собранные  д.  чл.  П.  П.  Чубинскимъ.  Спб.  1872—1878.  Семь 
тоыовъ. 

Шевч.  =  Кобзарь  Тараса  Шевченка.  (Типомъ  четвертимъ).  Коштомъ  Д.  Е. 
Кожанчикова.  Спб.    1867. 

Шевч.  II.  =  Т.  Г.  Шевченко.  Кобзарь  з  додатком  споминок  про  Шевченка  Ко- 

стомарова і  Микіпіина.  У  Празі,  1876. 
Шейк.  =»  Опытъ  южнорусскаго  словаря.  Трудъ  К.  Шейковскаго.  Въ  четырехъ 

тохахъ.  Томъ  первый:  А— 3.  Вьгаускъ  первый.  А — Б.  К.  1861. 

Шейк.  =  Опыт  южно-русскаго  словаря.  Труд  К.  В.  Шейковскаго.  Том  V*.  Т — Ю. 
Выпуск  1  и  2-Й.  Т— X.  Москва,  1884—1886. 

Шух.  =  Гуцулыцина.  Написав  Проф.  Володимир  Шухевич.  2  части.  Л.  1899, 

1901.  [Томы  II  и  IV  „Матеріалів  до  укр.-р.  етнольоґії"  Наук,  т-ва  ім  Шевч.]. 
Щог.  В.  =  Я.  Щоголевъ.  Ворскло.  Лірна  по9зія.  X.  1883. 

Щог.  Сл.  =  Я.  Щоголевъ.  Слобожанщина.  Лирна  повзія.  X.  1898. 
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Кроні  того,  при  взятыхъ  случайно  изъ  нъхколькигь  книгъ  словахъ  проставлены 

соотв-втствующія  заглавія  (Срезневскій,  Запорожская  старина,  Гринченко,  Изъ  усть 
народа  н  пр.). 

Для  русской  части  словаря  мы  пользовались  следующими  посоеіяжи: 

Словарь  русскаго  языка,  составленный  вторымъ  отдвдетемъ  Императорской  Ака- 
демій наукъ.  Спб.  Съ  1891. 

Словарь  церковно- славянскаго  и  русскаго  языка,  составленный  вторымъ  отдъме- 
иемъ  Императорской  Академій  Наукъ.  Второе  изданіе.  Спб.  1867 — 1869.  Четыре 
тома. 

Толковый  словарь  живаго  великорусскаго  языка  В.  И.  Даля.  Изд.  О-ва  любите- 

лей Росс.  Сл.  М.  1863—1866.  Четыре  тома. 



СПИСОКЪ  СОКРАЩЕНА 

Ьчл    _  глаголь  безличный. 

Бюдич.  у.  —  Бердичевскій  увздъ. 

Богод.  у.  —  Богодуховскій  увздъ. 

Боре.  у.  —  БЪрзеншй  увздъ. 

Брацл.  у.  —  Брацлавскій  увздъ. 

Васмльи.  у.  -   Васильковскій  увздъ. 

Галиц.  -   Галиція. 

Г*.  —  глаголъ. 

Гуцул.  —  Гуцулыцина. 

Донск.  об.  —  Донская  область. 

Енат.,  Екатер.  у.  или  г.  —  Екатеринослав^ 

скій  увздъ    или   Екатеринославская 

губернія. 

Ж.  —  имя  существительное  женсваго  рода. 

Житом,  у.  —  Житомірскій  увздъ. 

Зміев.  у.  —  Зміевскій  увздъ. 

Зоол.  —  названіе  зоологическое. 

Камой,  у.  —  Каменецкій  увздъ. 

Каков,  у.  —  Каневскій  увздъ. 

Кіевси.  у.,-г.  —  Кіевскій  увздъ,— губернія 

Коист.  у.,  Коистантиногр.  у.  —   Константи 

ноградскій  увздъ. 

Кренвич.  у.  —  Кременчугскій  увздъ. 

Кролав.  у.  —  Кролевецкій  увздъ. 

Ласк.  —  вьіраженіе  ласкательное. 

Лебед.  у.  —  Лебединскій  увздъ. 

Лохв.  у.  —  Лохвицкій  увздъ. 

Лубеи.  у.  —  Лубенскій  увздъ. 

М.    —    имя   существительное    мужескаго 

рода. 

Меж.  —  междометіе
. 

Мирт.  у.  —  Миргоро
дскій  увздъ. 

Міуссн.  онр.  —  Міусскі
й  округъ. 

ци.  —  множестве
нное  

число. 

Могил,  у.  —  Могилнвс
кій    увздъ    Подоль- 

ской губерній. 

Міст.  —  мвстоимені
е. 

Нар.  —  нарвчіе. 

Насік.  —  насвкомое.
 

Несил.  —  имя  несклон
яемое. 

Н.  Вол.  у.  —  Новгра
дъ-Волынс

кШ  
увздъ. 

Новомоои. 
 у.  —  Новомоск

овскій  увздъ. 

Н.  П.,  Нп.  —  народ
ная  пвсня. 

Ніжин   у.  -  Нвжинс
кій  увздъ. 

Об.  —  имя  существ
ительное  общаго  рода. 

О.  в.,  Оди.  в.  —  однок
ратный  видь. 

Одесс.  у.  —  Одесск
ій  увздъ. 

Павлогр.  у.  —  Павлог
радскій  увздъ. 

Переясл.  у.  —  Переяс
лавскШ  увздъ. 

Пирят.  у.  —  Пиряти
нскій  увздъ. 

Подольск, 
 г.  —  Подольск

ая  губернія. 

Поят.  г.  —  Полтавс
кая  губернія. 

Поел.  _  народна
я  пословица.

 

Пред.  —  преддогъ
. 

Пт.  —  птица. 

Радом,  у.  —  Радомь
шльскій  увздъ. 
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Рает.  —  растеніе. 

С.  —  имя  существительное  средняго  рода. 

С.  в.,  сов.  в.  —  совершенный  видъ. 
С*.  —  союзъ. 

Славян,  у.  —  СлавяносербскШ  уЬздъ. 

Саз.  —  смотри. 

Соб.  —  имя  собирательное. 

Сум.  у.,  Сумей,  у.  —  Сумской  уЬздъ. 
Таврич.  г.  —  Таврическая  губернія. 

Терем,  обл.  —  Герская  область 
Ув.  —  имя  увеличительное. 

Угор.  —  Угорщина. 

Ум.  — имя  уменшительное. 

Хэрьн.,  Харьк.  у.,   Харьк.    г.    —    Харьков- 
скій  уЪздъ,  Харьковская  губернія. 

Хере,    у.,    Хере.    г.  —  Херсонскій    уЬздъ 
Херсонская  губернія. 

Хот.,  Хотим,  у.  —  Хотинскій  уЬздъ. 

Черн.  у.  —  Черкасскій  уъздъ. 

Черниг.    у.,   г.  —  Черниговскій    уЬздъ, — 

губернія. 
Черном.  —  Кубанская  область. 
Чмс.  —  имя  числительное. 

При  именагь  прилагательныхъ  отміткой    дающей   грамматическое   определение 

',  считаются  буквы  а,  е  или  я,  е,  который  обозначаютъ   окончания    женскаго    и слову 

средняго  рода 



АЗБУКА. 

А,    Б,    В,    Г,    Ґ,    Д,    Е,    Є,    Ж,    З,    И,    І,    ї, 

Й,   К,  І,   М,   Н,   О,   П,    Р,    С,    Т,    У,    Ф,    X, 

Ц,   Ч,   Ш,   Щ,  Ь,  Ю,  Я. 

Примгьшніе.  Въ  выговоръ  Г  =  лат.  к,  Ґ  =■=  лат.  #, 

Е  =  э>  £>  =  русскому  є  или  іь,  И  —  среднее  между 

русскими  ы  и  і,  1  ~  русск.   И  или  І,  /  =  ИІ. 



А. 

А,  «.  I)  А,  же.  но.  напротив'!,.  На 
ору  йду  —  не  бичую,  а  з  юри  йду -- 
не  гальмую.  Балл.  І.  Нехай  думка,  як 
той  ворон,  літає  ша  кряче,  а  серденько 
слловкйком  щебече  пш  плаче.  ІІІевч.  5. 
Бої  те  знає,  а  не  ми  грішні.  Ном.  Л=  ЗО. 
2)  Да. —  Течуть  річки,  а  все  кровавїі.  Н.  11. 
Я  любив  тебе,  я  кохав  тебе  а  як  бать- 

ко дитину.  Н.  и.  Вт,  вачал*  предложен)» 
часто  означаете — да  и:  А  жаль  же  мені 
та  ті/  тополі,  що  на  чистому  полі.  Н.  її. 

8)  Въ  началі  предложеній  вонроситель- 
ныхь  її  предложеній,  служащихъ  отвътомъ 
на  нихъ,  употребляется  для  уенленія  рф.чи. 

А  чи  Нош  міра  з':(ли.  и  чи  він  втопився? 
Н.  н.  А  був  же  ти  в  його  вчора?  — 
.4  був.  4 )  А-ні,  А-ні  же!  Даже  не,  ни,  ни- 

чего. На  синьому  небі  а-ні  хмариночки. 
Левиц.  І,  15.  Нікому  ж  про  це  а -пі  же! 
5)  А-ні — а-иі.  Ни-ни.  А-ні  встати,  а-ні 
сісти.  А-ні  до  його  за  творити,  а-ні  Пою 
спитати.  М.  В-  [0.  1862.  Ш.  73.]  Не 
защебече  тобі  соловейко,  не  заць.туть  то- 

бі вишневії  сади,  не  зазелени  а-ні  м-я- 
точка,  а-ні  руточка.  Г.  Барв.  125.  6)  Въ 
соединеніи  съ  междометіями  для  обраще- 
,нія  къ  животными  выражаюте  желаніе 
удалить  ихь,  прогнать:  Абир!  наовепъ;  а 
базь!  на  ягняте;  а  гуш!  а  ниш!  на  куръ.  Каме- 
нецк.  у.;  а  дзус!  а  нота!  на  кошекъ;  а  кур! 
на  ивд'Векь.  КоІЬ.  І,  66.  7)  А-то.  Сы. 
атб.  8^  А-чхи!  См.  Ачхи. 

А!  меж.  А,  ахъ!  А,  яке  лихо!  Вирочемъ, 
чаще  употребляется  ой! 

А-а  я  а-асі,  меж.  Двтск.:  испражняться. 
Ходім  а-асі! 

А-а-а,  меж.  Колыбельный  прип'Ьвъ:  бай- 
бай!  А-а-а,  люлі!  Налетіли  гулі,  стали 
думати- 1  адати,  як  дитину  годувати.  Н. 
кол.  п. 

Аікати,  каю,  він,  гл.  Говорить,  выго- 
варивая «о»    какъ    «а»,  по  великорусски. 

Незиіі  (пікають  велшожні  з  москалями, 
як  цвенькали  та  пшикали  з  ляхами.  К. 

Дз.  34. Аакуватяя,  а,  є.  Употребляющій  вели- 
корусскую акающую  рвчь.  Аакувата  Гусь. 

К.  Дз.  100., 
Абааь !  См.  союзь  А,  6.  Шейк. 
Абахта,  ти,  ж.  Гауптвахта,  караульня. 

Біжать  до  мене,  з  аЬахпіи  два  москалі. 

Стор.   105. 
Абетка,  кя,  ж.  Азбука.  Українська 

абетка.  Вистачав  Микола  Гаццук.  М. 
1861.  Ум.  Абегочна. 

Абетний,  а,  е.  Азбучный,  элементар- 
ный. Шейк. 

Абётпчка,  кн.  ж:  Ум.  оте  абетка. 

Аби  и  абй-б,  сз.  1)  Дабы,  чтобы,  лишь- 
бы.  Я  іроші  дом,  аби  він  зробив.  Аби  лю- 

де, а  ніч  буде.  Посл.  Аби  день  до  вечора. 

Лишь-бы  день  пропіе.ть.  Я '  то  зроблю, 
аби  б  було,  як  ви  кажете.  Абй-м,  абй-х. 
Чтобы,  пусть.  Абй-м  так  здоров  був! 
Аби-х  так  Жила]  (Божба).  0&оп.  157, 
7.  Вх.  Зн.  1.  2)  Абй-де.  Гд*  бы  то  ни 
было,  гдв-нибудь,  гдв  попало.  Та  я  аби- 

де захропу.  3)  Абй-ноли.  Когда-нибудь, 
когда- бы  то  ни  было.  В  Лубенщині...  на 
дощ  викидають  шумело  і  кочерги  і  вики- 

дають не  тільки  весною,  а  і  аби-колн. 
Ном.  с  282,  &  576.  4)  Абй-куди..  Куда- 
нибудь,  куда-бы  то  ни  было,  куда  попало. 
Несн  сміття  аби-куди]  5)  Абй-то.  Лишь- 
бы,  какъ-нибудь,  такъ  себя,  шутя.  Він  усе 
робить  аба-то.  6)  Абй-хто.  Кто-вибудь, 
который-нибудь,  всякій.  Та  це  і  аби-хто 
зробить.  Побить,  то  й  аби  хто  знайдеть- 

ся, —  от  ннше  діло  пожалувать.  Ном. 
.V  4072.  7)  Абй-чий.  Чей-нибудь,  чей-бы 
то  ни  было.  Оттак  чини,  як  я  чиню,  лю- 

би дочку  абн-чню:  хоч  погюву,  хоч  дякову, 
хоч  хорошу  мужикову.  Шовч.  183.  8)  Аби- 

що. Что-нибудь,  кое-что,  что-бы  то  ян  бы- 



44 ЛВИР  —  АВСТРИЯЦЬКИЙ. 

до;  Та  будеш  там  робити  аби-що, — от, 
аби  не  гуляти.  Нехай  тобі  аби-що\ 
А  чтобъ  тебъ!  Ном.  №  3257.  Иногда  упо- 

требляется какъ  существительное  въ  зна- 
ченій: малозначительная  вещь,  негодная 

вещь,  человъкъ,  не  заслуживающий  вни- 
мания, уваженій.  Да»  таке  аби-що, — тіль- 

ки па  смітник  викинути!  От,  якесь  аби- 
що\  а  величається  мов  яка  цяця]  9)  Аби- 

як. Какъ-нибудь,  какъ  попало.  Одружись! 
Чому  ні?— Л  тому  ні.  каже  Гриць,  що 
любої  пари  не  знайшов,  а  набратись  аби- 

як не  гоже.  МВ.  І.  64.  Ти  все  робиш 
тільки  аби-як.  10;  Абй-яхий.  Какой-ни- 

будь, какой  попало.  Вельможна  панськая 
персона  явилася  перед  Плутона  не  як  аби- 

який харпак.  Котл.  Ен.  VI.  44.  11)  Сь 
отрипаніемь  эти  вьіраженія  принимают). 
значеніе  чего-то  важнагЪ,  не  зауряднаго. 
напр.:  Цс  чоловік  не  абй-який,  т.  є.  не 
изъ  заурядныхъ.  Це  зовсім  не  аби-що, 
щоб  про  його  так  казати.  Міроитик  мав 
хороший  млин.  В  хазяйстві  не-аби  що 
він.  Гліб.  82. 

Абвр!  См.  союзъ  А,  6. 

Абищиця,  ці,  ж.  Пустяки,  мелочь.  Це 
така  абищиця,  що  не  варт  і  казати. 
Уман.  ПІ.  222. 

Аблегат,  та,  м.  Депутать  (Галиц.).  Го- 
лов. ІП.   261. 

Абб,  сз.  І)  Или.  Нехай  це  зробить  він, 
або  хто  инший.  Не  так  пани,  як  під- 

панки, або:  поки  сонце  зійде,  то  роса  очі 
виїсть.  ІПевч.  154.  2)  Развв,  нетто. 
Або  я  знаю?  Або  ж  і  не  жаль?  Драг.  143. 
З»  Або— або.  Или — или,  либо— дибо.  Або 
пан,  або  пропав.  Посл.  Або  тобі,  або 
мені  та  на  світі  не  .жити,  або  нашому 
розлу шпику  головою  наложити.  Чуб.  Ш. 
140.  4)  Абб-що.  Что-іи.  Ходи  вже,  або- 

що! Пораюсь  там  коло  печі,  або-що,  а 
він:  „Чого  це  так  довго,  Парасю?*  МВ. 
П.  22.  5 )  Або  щб?  Разві  что?  А  почему? 
Не  йди  до  корчми! — Або  що?  от  і  піду! 

Абомбвня,  ні,  ж.  Отголосокъ,  эхо.  Уда- 
рить плова  з  громами,  від  якиа-  росходи- 

ться  по  всіх  горах  абомовня  —  відгомін. 
Шух.  І.  212. 

Абрювати,  каю,  вш,  гл.  =  Аврукати 
Шейк. 

Абрюку,  меж.,  выражающее  голубиное 
воркованіе.  Шейк.. 

Абшит,  ту,  м.  Отставка.  Абшит  дістав. 
Фр.  Пр.  1. 

Абшнтбвавий,  а,  е.  Отставной,  уволен- 

ный. Він  иже  від  тою  абшнтованнй. 

Фр.  Пр.   1. 
Абшвтувбти,  тую,  аш,  гл.  Давать  от- 

ставку, увольнять. 
Ава,  авн,  ж.  Родъ  рыболовной  свти 

двойной,  при  чемъ  одна  сіть  съ  больши- 
ми очками;  свть  ставятъ  на  некоторое  вре- 
мя въ  воду,  въ  ней  запутывается  рыба. 

МУЕ.  I.  47  [Добруджа]. 

Авдйтор,  ра,  .к.  1)  Ученикъ,  назначен- 
ный для  вьіслушиванія  уроковъ  товарищей. 

Левиц.  I.  152.  2)  Авдиторъ.  У  Чернівцях 
в  кам'яниці,  в  широкій  кімнаті,  сидять 
штири  официри  у  білих  кабатах  —  тени 
майор  напереді,  за  столом  авдйтор.  Федьк. 
Ш.  146. 

Авднтбрія,  рії,  т.:  Аудиторія.  К.  Кр.  37. 
Студенти  перестали  ходити  на  його  .лек- 

ції, а  щоб  авдиторія  не  була  зовсім  по- 
рожня, вони  ходили  по  черзі,  по  пять  душ. 

Левиц.  Пов.  52. 

Авдиторство,  ви,  с  Пребьшаніе  авдвто- 
рок  (въ  1-мъ  знач.). 
Авдиторсьввв,  а,  е.  Принаддежащій. 

свойственный  авдвтор'у. 
Авдвторувати,  рул,  вш,  гл.  Заниматься 

вьіслушиваніемь  уроковъ  товарищей. 
Авдотьва,  ви,  ж.  Видъ  рыбы:  £оМиз 

ЬагЬаіиІа.  Шейк. 
Авжёж,  нар.  1 )  Да,  конечно,  разумеется. 

Чи  ти  був  там?— Авжеж.!  2)  ВІдь.  Ав- 
жеж ти  знаєш  про  це!  3)  Ироническое: 

какъ-разъ!  Дай  табаки!  —Авжеж! 
Авруваввя,  ня,  с.  Воркованіе. 
Аврукати,  каю,  вш,  гл.  О  голубяхъ: 

ворковать.  Желех. 
Аврюшввв.  ва,  м.  Барашекъ-ягненокъ, 

годный  въ  будущемъ  на  авряка  і  см.  к  Лон- 
кий  аврюшник — хай  росте.    Мнж.  175. 

Аврнк  ка,  м.  Баранъ,  оставляемый  на 
плодъ.  Екатериносл.  г.  Бач,  який  кучеря- 

вий баранчик, —  треба  на  аврякц  кипит  и. Мнж.  175. 

Австралія,  дії,  ж.  Австралія  Желех. 
Австральсьвнй,  а,  е.  Австралійскій. 

Желех 

Австрия ;  риї  и  Австрія,  рії,  ж.  Ав- 
стрія. Желех. 

Австрияк  (и  австріяк).  ва,  австрияка, 
ВИ,  м.  Австріеігь.  Ото  австрияка  живе. — 
Де  ж  він  тут  узявся? — Зайшов  відкілясь. Славяносерб,  у 

Австрият,  та,  »=  Австрия  в.  ЗОЮР. П.  40. 

Австрияцьввй  и  австріяцьввй,  в,  е. 
Австрійскій. 
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Австриячка  и  авотріячка,  ки,  ж.  Ав- 
стрійка. 
Автентичний,  а,  е.  Достоверный,  ішд- 

линний.  Що  більш  довідуватимемось  про 
неї  (старовину  українську)  і  аутентич- 

них джерел,  то  все  виразніш  стоятиме 
вона  перед  очима  нашою  духа.  К.  Досв. 
[изд.  1876].    3. 
Автобиография,  фвї,  ж.  Автобіографія. 

Не  пишу  я  своєї  автобио/рафиї,  а  ні  своїх 
мемуарів.  К.  X.  П.    41. 

Автоґраф,  фа,  м.  Автографъ.  К  авто- 
графі моему  не  знайшлось  фалгиованої 

приписки.  К.  X.    П.  31. 
Авто-да-фе,  с.  несклоняемое.  Автодафе, 

сожженіе  инквизиціей  єретика.  Бея  ножа 
і  авто-да-фе  людей  лакували  та  й  мор- 
дують.  Шевч.  410. 

Автор,  ра,  м.  Авторъ.  Обидва  автори 
брали  собі  спільні  виспіви  поетичні,  що, 
скажемо  так,  витали  тоді  на  повітрі  і 
були  власностю  кожною.  К.  Іов.  Гіе- 
редм.  X. 

Авторка,  ки,  ж.  Женщина  -  авторъ. 
Желех. 

Авторство,  ва,  є.  Авторство.  Желех. 

'Авторський,  а,  є.  Авторскій.  Желех. 
Аву!  меж.  для  еьіраженія  воя  собаки, 

волка.  Шейк. 

Авул,  ла,  м.  Ауль.  Тогді  біж-нінь  ("та- тарва) у  свої  авули,  миттю  орду  скли- 
коі.    К.  Укр.  23. 

Авурр!  меж.  выражающее  ворчаніе  со- 
баки.  Прийшовши  вона  (лисичка)  взяла 
ту  торбу  з  сучкою,  підкине  її  догори  друч- 
ком.  .,  до  тая  сучка:  *авурр!»  Рудч.  Ск. 
І.  16. 

І  Ага,  меж.  А1  Воть  какъ!  А  что!  Ага, 
попались.  Рудч.  Ск.  І.  119. 
П  Ага.  кар.  1)=Эге.  А  казав  же  він?--— 

А%а!  Шейк.  2)  Ироническ.:  какъ  разъ! 

Зробив  же  він  своє  діло'} — Ага! 
Ага-га,  меж  1)  Выражаетъ  удивленіе. 

Ага-га,  яка  тут  глибочінь!  Шейк.  2)  А, 
воть  что! —  Та  се  не  мати  йому  дала, 
а  сестра. — Агана]  Ага~ш\  Це  коли  пов- 

ний місяць  буває,  чи  що  б  то?  Ком.  І.  47. 

Агакало,  ла,  с.  км.  Только  и  отві- 
чающій  утвердительно:  ага.  От  цей  ще 
.мені  агакало!  или:  От  це  ще  мені  агакало! 

Агакання,  ня,  с.  Постоянный  отвътъ 
утвердительнымъ:  ага. 

Агакати,  как»,  еш,  гл.  Произносить: 
ага.  Желех.  Чою  ти  все  тільки  агака- 
еш7  казав  би  до  діли\ 

Агарський  и  агарянський,  а,    є.  Ту- 

рецкій,  иагоиетанскій.  А  по  Чорному  морю 
супротивна  хвиля  вставає,  судна  -козацькі 
на  три  части  розбиває.  Одну  часть  взя- 

ло -в  землю  агарську  занесло.  АД.  І.  186. 
Въ  вар.:  В  агарянську  землю  заносило. 
ІЬ.  190.  Синє  море  не  втопило,  а  в  ту- 

рецьку землю  агарянську  без  кормил  при- 
било. Шевч.  255. 

Агарянин,  на,  м.  Магометанинъ,  ту- 
рокъ.  Кулишъ. 

Агарянка,  ки,  ж.  Магометанка,  тур- 
чанка. 

Агел.  ла,  м.  Сатана,  діаволь.  Жиди  як 
агели  закричали:  «Ай-війі»  Руд*.  Ск. 
Б.    129. 

Агёл,  лу,  .к.  Круглая  небольшая  заго- 
родка, составленная  изъ  отдъмьныхъ  сгЬ- 

нокъ  плетня  и  кольевъ,  —  для  поміщеній 
части  овецъ.  [Кубанск.].  О.  1862.  V. 

Кух.  36 
Агет,  та,  м.  Мотъ,  мошенникъ.  Чуб. 

VII.  574. 

Аги,  агий,  агі  (на  тебе)!  меж.  вы- 
ражающее порицавіе.  Желех.  Агі  на  тя, 

пропав  бис\  Фр.  Пр.  1. 
Агнкати,  как»,  еш,  м  Кричать  аги. 

Желех. 
Агов!  Агось!  меж.  Означають  призывт. 

и  откликъ:  Ау!  го,  го!  Эй!  Послушай!  Агду, 
старий] — Агоу\  —Чи  Семену  пак  буде  го- 

ді* з  20?  -   Ато  ж.  Морд.  0.  1861.    20. 

'Аґрус,  су,  .«.  =  Аґрус.  Драг.  71.  См. 

аґрес. кг$\меж-  1)=кт6ь.  2)  Уже,  воть,  какъ 
воть.  Агу,  нашій  Марусі  трошки  легше 
стало.  Кв.  І.  45.  Аіу,  їй  стало  більше 
волі.  Кв.  І.  207.  3)  Прочь!  кишъ!  (на 
гусей).  Чи  то  не  гуси,  то  пани\  Дивися  — 
в  ирій  полетіли. .  Агу\  шлні  до  сатан и\.. 
Шевч.  520.  4)  Нодражаніе  воркованію 
голубей.  Каже  голубка:  *Агу\  а  ту  забув, 
а  другую  здумав.  Агу,  а  ту  забув,  а  дру- 

гую заумові»  Рудч.  Ск.  П.  125. 
Агуш!  меж.  См.  союзъ  А,  6.  Агуш  на 

банта,  агуш  на  сідало-  крикъ  на  проходя- 
щихъ  нубличныхъ  женщинъ.  Каменец,  у. 
Ном.  №8839. 

Аґа,  аґй,  м.  Старшина,  начальниць  (у 

турокъ,  татаръ  и  пр.).  *Хлоп'ятаІ»  обіз- вавсь а/а,  отаман  сивий.  К.  МХ.  23. 
Аґент,  та,  м.  Агенть.  А/енти  нас  поду- 

рили. ЕЗ.  V.  239.  Зачали  а/енти  тут 
фалшиво  писати,  взяли  в  Га.:ичині  на- 

род бунтувати.  ЕЗ.  V.  73. 

'Аґрес,  аґрис,  са,  Аґрнст,  та,  'Аґрус, 
су,  м.  Крыжлвникъ.  Впапшиз  £Г08зи1агіа, 
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ЗЮЗО.     І.     133.    А/ршт    уже     достиг. 
Шейк.     І  Нарви  а/русу\ 

Аґрусівка,  ки,  ж.  Наливка  изъ  крыжов- 
ника. Ум.  Аґрусівочка.  А/русівочко,  нема 

над  тебе  наливкгй 

Аґрусовий,  а,  е.  Крыжовниковый.  Аґ- 
русовий кущ. 

Аґу!  Аґусі!  меж ■■  Ласкательное  обраще- 
ние кт>  маленькимъ,  преимущественно  груд- 

нымъ  двтямъ.  А/у,  Івасю,  а/у,  не  плач] 
Ад,  аду,  .м.=Пекло.  Пойде  Ирод  сам 

но  аду  Луциперу  па  пораду.  Чуб.   Ш.   359 
Адамашва,  ки,  ж  = Адамашок 
Адамашковий,  а,  е.  Сделанный  изъ  ада- 

машка,   шелковый,    адамашковый.   Жедех. 
Адамашок,  шка,  .к.  Адама шка,  сортъ 

шелковой  матерій.  Дівчино  моя,  за  твою 
ласки  скажи  тебе  малювати  на  адамаш- 

ку.   Гол.  1.318. 
Адамів,  мова,  ве.  Принадлежащей  Адаму 

Адамова  голова.  1)  Рисунокъ  человвческаго 

черепа  подъ  изображеніем'ь  креста  —  въ 
номинальныхъ  граматках,  на  крестахъ,  на 

дверяхъ  (въ  рисункв  къ  празднику  Бого- 
явленія  и  пр.)  21  Родъ  паука,  3)  Родъ  мо- 

тылька: ЙрЬіпх  сариг  тогішш.  4)  Раст. 
Егуп&іїш  салірезкге  Ь.  ЗЮЗО.  I.  122. 
Адамове  ребоб,  раст.:  а)  ТЬуяеШпит  ра- 
ІИ8ІГЄ.  ЗЮЗО.  I.  138.  б)  Уаіегіапа  аЧі- 
Ыа.  ЗЮЗО.  I.  165.  Адамові  вівці.  ̂ Вер- 

блюды. 2)  Стенной  миражъ.  Адамові  слізии. 
Водка.  Чарочку-друїу  Адамових  слізок,  як 
казав  було  отець  економ.  Шевч.  297. 

'Адде.  1)  нар.  Туть,  здвсь.  Желех. 
2)  меж.  Смотри!  Воть!  0&оп.  217. 

Аде!  меж.  Сюда!  Желех. 

Адес. су,. и. Одесса  (городъ).  Ном. Л»  749. 
Адже,  Адже  ж,  нар.  1)  Ввдь.  А  од- 

даси душу'}- пита  чорт.  — «Тю,  дурний1... 
Адже  як  я  дам  тобі  душу,  то  тоді  мені 
не  тільки  ірошей,  а  й  нічого  не  треба.  Рудч. 
Ск.  II.  21.  Адже  ти  бачила]  Шевч.  317. 

2)  Да,  конечно.  Чи  ти  підеш  тудні  — 
Адже  ж\ 

Адаимка,  ки,  ж.  Родъ  хлъба  изъ  ве- 
квашеннаго  твста.    Галиц.  Вх.  Зн.  1. 

Адаус!  1)  См.  союзъ  А,  6.  2)=Двуски- 
Ад8уски!=^  Дзуски! 
Адй,  Адіт.Адітетк©,  Адітко  ( сокращ.  изъ 

а  диви,  адивіт).   Смотри!    смотрите!  Желех. 
Адреса,  си,  ж.  Адресъ.  Желех. 
Адресувати,  сую,  вш,  гл.  Адресовать. 

Желех. 

Адтуй,  мар.=8відти.  Адтуй  гора,  агі- 
туй друга,  антам  долиночка, — межи  тима 

двома  юри  моя  любаночка.   Гол    11.    455. 
Адунь!  меж.  Крикъ  на  голубей,  чтобы 

прогнать  ихъ.    Шейк. 
Адукат,  Адукант,  та,  м.  Адвокаті. 

Желех.  Адукат,  то  такий  пан,  що  по- 
магає брехати.  Фр.  Пр.  2.  Не  оббірайсі 

мені  за  адуката.    Фр.  Пр.   2. 
А-в,  А-«в,  нар.  Такъ.  Галиц.  Вх.  Зн.  1. 

Авр,  Аїр,  ру,  м.  =  Гав'яр.  Мил.  35. ЗЮЗО.  1.  109.  Кролевец.  у. 
Аж,  сз.  1)  Такъ- что  даже,  ажио,  даже. 

Дурний,  а.ж-  крутиться.  Поел.  А  про- 
кинувся мій  пустунчик  —  і  >  її  ком  його  в 

хаті,  аж  сохи  движять.  МВ.  П.  10. 
Далекий  шлях,  патизрати,  знаю  його,  знаю, 
аж  на  серці  похолоне,  як  його  згадаю. 
Шевч.  Еней  від  иеї  одстуиався,  поки 
зайшов  через  поріг,  а  далі  аж  не  оглядався, 
з  двора  в  собачу  риеть  побіг.  Котл.  Ен. 
І.  34.  Аж;  чудно  далебі  мені]  Гліб.  71. 

Грає  кобзарь,  виспівує,  аж-  лихо  сміється. 
Шевч.  51.  2)  Передъ  словами,  обозначаю- 

щими количество,  указываетъ  на  значи- 
тельность послъдняго  и  переводится  сло- 

вомъ  «цълыхъ»:  А  ж  тридт  морочився  з 
цією  роботою,  т  е.  цвлыхъ  три  дня  во- 

зился съ  этой  работой.  Коли  чують:  щось 
гуркотить.— аж  то  гайдамаки,  аж  два- 

надцять. Рудч.  Ск.  П.  181.  Аж  три 
пари  на  радощах  кумів  назбірали.  Шевч. 
103.  3)  Передъ  словами,  показывающими 
мвето  или  время,  употребляется  обыкновен- 

но съ  предлогами:  до,  за,  на  и  пр.  въ  зна- 
ченій «самый»,  указывая  на  достиженіе  от- 

даленнаго  или  крайняго  иредъла.  Аж  до 
моря  Запорожці  степ  широкий  крили. 
Шевч.  124.  Аж-  на  вершечок  зліз  на 
грушу.  Аж  під  піл  заліз,  шукаючи.  Он 
приїхав  Гамалгя  аж-  у  ту  Скутару. 
Шевч.  61.  Полинь,  полинь,  голубонько, 

аж  в  Київ  зо  мною.  Мет.  41.  Вип'єш,  — 
біжи  яко  мом,  що  б  там  ні  кричало,  не 
оглянься,  поки  станеш  аж  там,  де  про- 

щалась. Шевч.  16.  Аж-  до  вечора  сидів 
у  його,  —  вже  емерком  вернувся  додому. 
4)  Аж  пбки.  До  твхъ  норъ  пока.  Пробував- 

ше в  господі,  аж  поки  вийдете  звідтіля. 

Ев.  Мр.  VI.  10.  5)  Аж-агбсь,  аж  ось,  аж 
ось  де,  аж  осьдечки,  аж  от,  аж  от  де. 
Вотъ,  вотъ  гдв;  какъ  вотъ.  Мнж.  175. 

Де  мішок'? —  і  Аж  ось».  Аж  осьдечки-  опи- 
нився, ганявшись  за  конем.  Тільки  що  ьн- 

прягаюгпь  коней,  а.ж  ось  іде  лейстровнй 
городський  козак  Головко.  ЗОЮР.  І.  256. 
Аж  ось  прилітає  змій.  Рудч.  Ск.  І.  132. 
Аж  ось  настає  голод.    Рудч.  Ск.  П.     35. 
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Цж  от  перестріва  його  на  дорозі  ста- 
новий. Рудч.  Ск.  П.  161.  6)  Аж  ось  коли, 

от  коли.  Вогь  когда.  Аж  ось  коли 
довідався,  а  то  все  не  знав.  7)  Аж  он, 
аж  ондечки.  Вонъ  тамъ.  Аж  ондечки  він 
жішс  на  тому  краю  села.  8)  Какъ  вотъ 
уж«,  какъ  вдругъ.  Лечу,  дивлюся,  аж  сві- 

та*, край  неба  палас.  Шевч.  218. 
Дивлюсь,  аж  наші  йдуть.  Як  послала 
мені  мати  в  степ  пшениці  жати,  аж 
тал  чумак  воли  пасе,  став  зо  мною 
жартувати.  Мет.  21.  Дивляться,  аж 
там  приковані  три  зміїхи.  Рудч.  Ск.  II. 
72.  Тілько  що  поблагословивсь  їсти,  аж 
та  стріла  так  і  встромилась  у  печеню. 
ЗОЮР.  І.  Аж  гульк!  Какъ  вдругъ.  Аж 
гульк — з  Дніпра  повиринали  малії  діти, 
сміючись.  Шевч.  28.  9)  Анъ;  а  между 
гвмъ.  Я  думав  так,  аж  воно  инакше. 
10)  Аж-аж-аж!  Показываетъ  усиленное 
ційствіе,  желаніе.  Сидів,  сидів  (голодний 
вовк),  так  їсти  аж-аж-аж!..  Рудч.  Ск.  І. 
3)  *Грійте  окропу. — я  миться  буду!» 
Мати  нагріла  такого  гарячого,  що  аж-аж- 
аж!  Гран.  І.  43. 

Аже=Адже.  Аже  ти  не  забув,  Тро- 
химе... 0.  1861.  V.  Ніс,  6,6.  Аже  ж  і 

в  тебе,  тривай,  була  мати:  не  вовчиця 
тебе  на  світ  породила.   К.  ЧР.  246. 

Ажень.  с?.=Аж.  Вх.  Зн.  1. 

А.8,  ааа,  м.  Названіе  буквы  а,  азъ.  Ка- 
зав мені  бакаляр  промовити:  «а.?,  аз!»  А 

як  же  я  не  вимовив,  він  по  пиці:  раз-раз! 
Крикнув  же  він  удруге:  *А  ну  кажи:  «Бу- 

ки!» Ой  ще  ж  бо  я  не  вимовив, — попав 

в  йою  руки.  Закр.  І.  122.  'Азії.  Буквы. Як  напише,  моя  мати,  великії  ази,  аж 
поки  я  розібрала, — лягала  три  рази.  Чуб. 
V.  1188.  'Ази  писати.  Учиться  писать 
азбуку  по  прописи.  Ум.  'Азии.  'Азика  узяти. 
Получить  отмгЬтку  объ  отсутствіи  въ  клас 

с*   "Шейк. 
Азбука,  ви.  ж.  Азбука.  /  азбуку  по 

кунштиках  заходилась  вчити.  Шевч.  328. 
Приложися  до  азбуки,  будут  повні  ки- 

шені і  руки.  Фр.  Пр.  3. 
Азбуковнй.  а,  е.  Азбучный.  Шейк. 
Ааик,  ка,  м.  Ум.  оть  аз. 

Ааня.  знї  и '  А8Ія.  аії  ,  ж.  Азія.  В  та- 
тарських піснях  середньої  Азиї...  Левиц. 

Правда,  1867,  стр.  532. 
Азиат  и  азіат,  та,  м.  1.  Азіать.  2) 

Варваръ,  жестокій  челов'Ькъ.  Харьк.  г. 
Аанятка  и  азіатка,  ки,  ж.  1.  Азі- 

атка. 2)  Варварка,  жестокая  женщина. 
Харьк.  г. 

Авнятство  и  аяняцтво,  ааійтотво  п 

авіяцтво,  ва.  с,  1.  Азіатскіе  народы.  Ва- 
рягоруська  аристократія  втеряла  терри- 

торию, котру  осягла  була  правом  обо- 
рони від  хижого  азияцтва.  К.  ХП.  115. 

2)  Варварство,  жестокость. 
Азиятський  и  азвяцький.  ав'яцький 

и  азіатський  1)  Азіатскій.  К.  Кр.  28. 
Замчано  кобзаря  па  край  світу  між 
(ізияцьку  дичу  К.  ХП.  130.  2)  Варвар- 
скій,  жестокій. 

Аїр.  См.  аер. 
I  Ай!  меж.  Ай,  ахъ! — вьіраженіе  испу- 

га, боли.  Ай-ай-ай!  закричу,  їй  же  то 
Богу  закричу!  Шевч.  306.  Употребляется 
также  для  вьіраженія  похвалы  Я  заслу- 

жив був  собі  лошака  такою  гарною,  що 
її  ай,  а  він  наслав  вовків,  а  вони  й  ззілн. 

Рудч.  Ск.  І.  94. 
II  Ай!  сз.  Да,  но.  Не  любив  бим  дівчи- 

ноньку,  ай  хороша    врода!  Гол.  IV.  459. 
Айбо.  сл.=Аль6о  [Угор.].  0§ш.  159. 
Айва,  ви.  ж.  Айва,  Сійопіа  упі^агі* 

(фрукты.  ЗЮЗО.  І.  120. 
Ай-вёй!  меж.  Восклицаніе  для  насміш- 
ки надъ  испугавшимся  евреемъ. 

Айвівка,  ки,  ж.  Наливка  изъ  айвы. 
Котл. 
Ай-вій  мс ж.  =  Ай-вей.  Жиди  як  агилн 

закричали:  «Ай-вій,  чоловіче!»  Рудч.  Ск. 
II.  29. 

Айкало,  ла,  ж.— Аяйкало. 
Айкати,  каю,  вш,  и.=Аяйкати  Же- 

лех. 
Айно,  нар.  Да,  такъ  (Галиц.  и  Угор.) 

О^оп.  158.  Вх.  Зн.  1. 
Академик,  ка,  м.  1)  Академикъ,  членъ 

академій.  2)  С.тудентъ  академій,  универси- 
тета.  Желех. 

Академйчннй,  а,  є.  Академическій.  Же- 
лех. 

Академія,  иії,  ж.  Академія.  Наші  ду- 
ки великим  коштом  громадським  академиї 

да  школи  споряжали.  Хата.  УП 

'Акання,  ня,  с  Частое  повтореніе  меж.  а. 
'Акати,  каю,  «ш,  іл.  Часто  повторять меж.  а. 

Акахвист  и  акахтист,  та,  м.  Ака- 
фисть. '  По  три  акахвисти  на  день  чи- 

таєш, а  по  чоловіку  глимаеш.  Ном. 
Л:  859-  Аж  перехрестилась  Ганна,  дя- 

куючи Богові,  і  дамі  собі  зарок  найняти  . 
акахтист  і  обміняти  свічку.  Левиц.  І  66. 
Акафисти  наймив.   Чуб.  II.  393. 

Акація,  ції,  ж.  Раст.  Акація,  Асасіа. 
КЗ.  V.  246.   Тільки    дс-не-де  стоїть  дав- 
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о  шия  вишня,  безлиста  акация  попід 
кращими  хатками.  Левиц.  I.  91.  Жовта 
акація.  Сага^апа  агЬогенсепь  Ь.  ЗЮЗО. 
I.  115.  Біла  акація.  КоЬіпіа  1'ьетіо-асасіа 
Ь.  ЗЮЗО.  І.  134. 

Акварелист,  та,  м.  Акварелисть.  Тут 
треба  маляра  акварелиста.  Шевч.  0. 
1862.  III.  4. 
Акварельний,  а,  е.  Акварельный.  Мені 

тепер  дуже  і  дуже  треба  одну  акварельну 
краску,  називається  вона  сепія.  Шевч. 
0.   1862.  НІ.  4. 

Акёц!  меж.  Крикъ  на    телять.    Шейк. 

Аксамит,  ту,  м.— Оксамит.  Через  у  лицю 
перезва  нам  дороженьку  перейшла;  а  все 
в  злоті,  в  аксамиті  і  в  -червоних  чобо- 

тях.   Мет.  236. 
Аксанйтка,  ки,  ж— Оксамитка 
Аксамйтний,  аксаийтовий,  а,  є  =Окса 

митний.     Чорна    шовкова  сукня,  пообши- 
вана чорними    оксамитовими   стрічками. 

Левин,   І.   429. 

Акт,  ту,  м.  1)=Дія  (въдраматическомъ 
еочиненіи).  О.  1862.  III.  52.  2).Акть,  до- 

кументі.. В  наших  церковних  і  монастир- 
ських архивах  усякі  діеписні...  акти. 

О,  1862.   VII.  62,' 63 
Актор  и  Актьор,  ра,  м.  Актеръ.  Ввій- 

шов Яким  зовсім  так,  як  от  виступають 
актори  па  сцену  з-за  декорацій.  Левиц.  І. 
478.  Один  актьор  грав  дуже  погано...  « 
партері  почали  сміятись.  Левиц.  Цов. 
139. 
Актёрка  и  актьорка,  кн,  ж.  Актриса. 

Желех.  Чи  не  була  вона  в  актьорках  в 
театрі?  Левиц.  І.  465. 

Акторський  н  актьбрськнй,  а,  в.  Актер- 
скій.  Желех. 

Акурат,  нар. Точно,  какь  разъ.  Буде  аку- 
рат, як  ти  казав.  Желех. 

Акуратний,  а,  в.  Аккуратный.  Желех. 
Акуратність,  ностн,  ж.  Точность,  акку- 

ратность. Желех. 

Акуратнісько,  нар.  Точнехонько.  Же- лех. 

Акуратно,  мар.  Аккуратно. 
Але,  сз.  и  меж.  І)  Но,  однако,  впро- 

чемъ.  Не  родить  рілля,  але  Божа  воля. 
Ном.  №  28.  Єсть  і  бідніиші  од  нас,  а 
живуть  же... — Запевне,  що  живуть;  але 
яка  жизнь  їх?  Котл.  НН.  370.  Хотіла 
спать,  але  не  спала  Шевч.  558.  Нема 
нічого  без  але.  Нои.  2447.  2)  Але  ж,  але  ж 

бо.  В*вдь,  відь;  однако  уже.  Алеж  і 
ти  того  не  зробиш!  Ой  але  ж  бо 
козак    Нечай    на    тоє    не  дбає,     та    й 

з  кумою  із  любою  мед-вино  кружає. 
Л  у  каш.  119.  3)  Употребл.  въ  значеній: 
Толкуй!  разсказывай!  Ну,  воть!  Відкіля 
се  ти  тут  узявся? — Але,  відкіля!  Адже 
ти  і  зроду  тут  не  бувши  та  прийшсв, 
а  я  й  часто  тут  буваю.  Кв.  II.  291. 
«Мабуть  підсудок?»  —  Ні!--  *  Так  лев?»- 
Ні! — «Так  мішок  з  дукатами?» — Ні.  ні! 
«Так  папорті  цоіток?» — Але-ж\ — Греб. 
373.  4)  Неужели?  Однако!  А  по  чіу 
груші? — По  гривні.  —  Але!  5)  Алё-алё! 
Але-жі  Какъ  бы  не  такъ!  дожидайся!  1  ме- 

ні ж  даси  меду,  як  піддереш?—  Але-але! 
«Годі  вилежуватись,  іди  молотити.» — 
Але-ж! 

Алёмбнк,  ка,  и.=Лембик. 

Алнлуйкати,  каю,  еш,  іл.  Пъть  «алли- 
луя».  Желех. 

Алилуйко,  ка,  м.  Насмешливое  про- 
званіе  духовнаго  лица.  (Галнц).  Желех 

Алилуя!  с  ̂ ллилун.  Кат  лютує,  а 
ксьонОз  скаженим  язиком  кричить:  Те 
Бейт!  алилуя!  Шевч.  367. 

Алйрннк,  ка,  м.  Любящій  пользоваться 
чужимъ,  алыртцикъ.  Та  вони  (попи)  всі 
алирники.  Екатериносл.  у.  С-лов.  Д.  Эварн. 

Алмаз,  ау,  м.  Алмазъ,  брилліанть. 
Алмазом  добрим,  дорогим  сіяють  очі  мо- 

лодії. Шевч.  428. 

Алтйця,  ці,  ж.  Ластовка,  вставка  подь 
пышками  гуцульской  рубахи.  Шух.  І.  153. 

Аль,  с.?.— Але  1).  0&0П.  209. 
Альбо,  сз.  Или,  либо.  Либ'тъ  моїх  бра- 

тіків  на  світі  немає:  альбо  їх  порубано, 
альбо  їх  постреляно.  АД.  116. 

Алкйр,  ру.  м.  Отделенная  перегородкой 
оть  большой  світлиці  комнатка,  служащая 
спальней  и  дътской.  Чуб.  VII.  382.  Ум. 
Алькирин.  М«  сидимо  в  світлиці,  а 
він  і  притаївсь  у  алькирику. 

Альт,  та.  м.    Альтъ    (голосъ).    Желех. 
Альтана.  нн  и  альтанка,  кя,  ж.  Бе- 

седка садовая.  Левиц.  I.  494. 

Альтембас,  оу,  м.  Родъ  парчи.  Срібним 
альтембасом  стін  не  обіб'ю  у  труні. 
Щог.  Вор.  58. 

Альтовий  а,  е,  Альтовый.  її  альтовий 
дзвінкий  голос.  Левиц.  Нов    218. 

Алю!  меж.=кля\  Вх.  Уг.  250. 

Алюрний,  а.  е.  Аккуратный,  опрятный 
А  таки  не  алюрна  дівчина!  Зміев.  у. 

Аля!  меж.  Крикъ  на  свиней,  чтобы 
отогнать  ихъ.  Аля!  аля!  аля  ж,  камсу! 
Вона  ніби  не  чує.  Що  там  вона  риє  сви- 

нячою мордою?  Маркев.  61. 
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Ал  яр,  ру,  .и.  Крикъ,  шумъ.  В  хоромах 
иляр  і  огні.    Щог.  В.  146. 
Амбар,  ру  и  Амбарь,  ра,  м.  Амбаръ, 

отдельно  отъ  жнлаго  поміщеній  стояшая 
кладовая.  Стор.    Оп.    145.  Шух.    I.    106. 

Амбітний  и  амбітний,  а,  е.  Честолю- 
бивый, тщеславный.  Желех. 

Анбйція  и  Амбіція,  ції,  ж.  Амбиція, 
тщеславіе.  Желех. 

Амбон,  на  в  ну,  м.  и  аибояа,  нн,  ж. 
Амвонъ.  Поучали  з  церковної  амбопи  рід- 
ніи  браті',  чужою  мовою.  К.  ХП.  122. 
Амбрбснтн,  рбшу,  снш,  и.  Праздно- 

вагь  день  св.  Амвросія  Встречается 
только  въ  анекдоті  о  лінивой  жені,  от- 

говаривавшейся отъ  работы  праздниками, 
за  что  она  была  побита  съ  такимъ  поуче- 
юемъ:  «Було  не  савити,  не  варварити, 
ні  амбросити,  але  куделю  було  кундоси- 
тпт.  Ном.  Л  4007. 
Америка,  кн.  ж.  Америка.  Ком.  I.  54. 

В  Америці,  коли  правда  тому,  гцо  пи- 
шуть, і  вчені  люде,  і  пани  не  цураються 

роботи.  Левиц.  І.  166. 
Американець,    нца,    -V.   Американець. 

Американець    Франклін    первин     показав 
(цо  грім  буває  од  громовики.   Кой.  II.    66. 
Американка,  кн,   ж.    і)   Американка. 

2).  Порода  картофеля.  МУЕ.  І.  101. 
Американський,  а,  є.  Американскій. 

Висіли  гирлянди  зліян...  американських. 
Левиц.  І.  508. 

Анннь  и  амінь,  нар.  1)  Л  .минь  Чуб- 
Ш.  26.  2).  Употребляетсяосакъ  существи- 

тельное ы.  р.  въ  значеній;  конецъ,  смерть. 
Фр.  Пр.  4.  Амінь  тобі  буде  Ном. 
№  3650.  Мовчи,  а  то  тут  тобі  й  амінь! 
Шевч.  300. 

Амувнція,  ції  и  амунйця.  ці.  аг.=Цу- 
ниція. Зачав  він  [москаль] забивати  цвяш- 

ки, де  він  ружжо  повісить,  де  амуницію. 
Чуб.  І.  219.  Як  амуницю  спорядили  і  на- 

сушили сухарів.  Котл.  Ен.  IV".  58. 
Амфора,  рн,  ж.  Амфора,  родъ  грече- 

скаго  н  римскаго  кувшина.  Жерці  іліктори 
стоять  круг  Капитолія — і  хором  спі- 

вають гимн  і  курять  дим  з  кадил  і  ам- 
фор. Шевч.  607. 

Аналой,  лою,  м.  Налой.  Ум.  Аналойчик. 
Грин.  III.  516. 

Анахтема,  ми.  1)  ж.  Анаеемствованіе. 
Сьоюдня  в  церкві  анахтему  співали.  2) 
об.  Проклятый,  отверженный  челов'Ъкъ, 
анаоема.  Употребляется  какъ  бранное  сло- 

во. У  Котл.  также  анахтем,  ма:  Анахтем 

вічний  Тури    пропав.  Котл.  Ен.  V.  39. 
Анахтемський,  а,  е.  Анаеемскій,  прок- 

лятый. Уиотребл.  какъ  бранное  слово. 
Що  нам  на  світі  робить  з  тими  анах- 

темськими ляхами  та  козаками.  Стор. 

Мпр.  43. 

Анація,  ції.  ж.  Затруднительное  поло- 
женіе,  біда.  Попавсь  небіжчик  в  анацію. 

Греб.  322. 
'Ангел,  автол,  ла  и  ангель,  да,  .*.= 

Янгол.  Рудч.  Ск.  І.  24  Був  би  ангел, 
кобн  не  роги.  Фр.  Пр.  4.  Над  тим  дитям 
три  атоли  дихали.  Чуб.  III.  326.  Ум. 
Ангелбчок.  Да,  над  домом  ангелочки  літа- 

ли, Ісуса  Христа  в  ризи  сповивали. 
Чуб.  НІ.  323. 
'Ангельський  и  ангельський,  а,  е.= 

Янгольський.  Хори  ангельськії  а  все  збли- 
жають, преславному  їласу  пісні  співають. 

Чуб.  III.  355. 
Ангела  и  акголя  ілятн  г  =  Янголя. 

Ум.    Ангеїолятко.     Желех.   Анге(о)яяточно. 
Ангелян,  на,  м. = Англієць.  Закр. 
Ангеляиець,  аця,  .«.—Англієць  Закр. 
Ангелянва,  кн,  ж.  Англичанка. 
Ангелянський,  а,  є.  Англійскій.  В 

каптанах  ангелянського  сукЛа  дорогою. 
О.   1862.  II.  56. 

Англієць,  лійця,  V.  Англичанинъ. 
Желех 
Англійський,  а,  є  =Ангелянський. 

Желех. 

Англія,  дії,  ж.  Англія.  То  було  в 
Анллії    Гн.  І.  47. 

Авдарак,  ка,  м.  Родъ  юбки  у  подіс- 
скихъ  женщинъ  изъ  полосатой  шерстяной 
матерій.  Чуб.  VII.  429. 

Анде,  андека=(он  де),  нар  Вонъ,  вонъ 
тамъ.  (Угор).  О&0П.  217. 

Андрівць,  нца,  м.  Раст.  Беїрпіпішті 
Аіасів   Вх.  Пч.  И.  31. 

Андріяк,  ка,  м.  Опіумь.  Щоб  дитина 
заснула,  треба  їй  дати  андріяк  у  моло- 

ці— воно  темне  та  неначе  маком  пахне; 
беруть  його  у  аптеці.  Кіев. 

Ані!  сз.  См.  союзъ  А. 

Аніж,  а.  Нежели,  чъмъ.  Лучна  рілля 
ранняя,    аніж  тая  пізняя  Н.  п. 

Анкері  ь)  ианкнр,ру  (рн>),  ч  =Алькнр. 
Де  ж  ти  будеш  спала? — В  анкерю,  в 
пірю.   Гол.  І.   126. 
Анб  и  Анб-лем,  а.  Но,  только,  но 

только.  Тогди  не  било  неба  пі  землі,  анб- 
лем,  било  синое  море.  Гол.  И.  5. 

Антаба,  бн,  ж.  Рукоять,  рукоятка,  руч- 
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ка.  Ум.  Антібка. 
Антабка,  кв,  ж.  1.  Ум.  огьАнтаба.Вх. 

Зн.  1.  См.  еще  шкафа  МУЕ.  I.  72.  2.  Же- 
лезная скоба  для  скрепы..  Звенигород.    у. 

Антак,  нар.  Такъ.  Угор. 
Антал,  лу,  і».  Боченокъ  въ  60  буты- 

локъ.  Закр. 
Анталюз.  аа,  .«.  Серебряная  нонета, 

получившая,  путемъ  особыхъ  пріемовг 
владельца  ея,  чудесную  силу  возвращать- 

ся къ  хозяину  (въ  нар  повт>рьяхъ).  Чуб. 
III.  23.  См.  інклюз. 

Антам,  нар.    Нонъ.тамъ.  Гол.  III.  455. 
Ангимнас,  са,  м.  Антиминсъ.  Узяв 

лядський  антиминс  із  церкви  та  й  при- 
віз до  преосвященною.  ЗОЮР.  I.  263. 

Антйпка,  кв,  ж.  і'аст :  вишня  души- 
стая, Ргипив  тапаїеЬ  Ь.  ЗЮЗО.  1.  132. 

Анв.,  276. 
Антввко,  ка,  м.  Чортъ,  которому 

дверью  отбито  пятки,  отчего  онъ  хрома- 
етъ.  Вх.  Зн.  1.  Драг.  52.  Антипко  (хова- 
неиь)  виклъовуеся  з  курячою  зноска.  ЕЗ.  V. 
210.  Якою  антипка  кричиш?   Фр.  11р.  7. 

Автвпвовий,  а,  е.  Сделанный  изъ  ан- 
типки.  принадлежащій  ей.  Желех. 
Автвпцьо,  ця.«.=Антипко.  Вх.  Зн.  1. 
Антонівки,  кв,  ж.  Родъ  яблони  и  яб- 

локъ:  восковое  яблоко. 

Аву!  меж.  Ну-ка;  ну-лишь,  попробуй! 
Ану  лиш,  годі  тобі  лежати!  Ану  вдарь! 
Ану  ще  слово  скажи,  то  так  і  вилетиш 
із  хати]  Харьк.  Ану-ну!  Попробуй  только! 

Авцвболот,  та,  анциболбїввв,  ка  и 
авцвбол,  ла,  м.  Болотный  чортъ.  Упот 
ребляется  какь  бранное  слово.  0.  1862. 
V.  80 

Анцяоолотський,  а,  е.  Чертов скій.  А 
щоб  ви  показилися  анциболотські  [жаби]! 
Грин.  II.  333. 

Анцихрист,  та,  м.  Антихристъ.  Употреб- 
ляется какъ  бранное  слово.  При  кінці 

світа  покажесь  анцихрист.  Гн.  П.  79. 
Анцихрист  то  знає!  Чортъ  его  знаетъ!  Фр. 
Пр.  7. 
Анцияш,  ша,  .«.-—  Авцвхрвст.  Лодаіі  тн 

анціяш  побіл!  Вх.  Уг.  245. 

Апелювання,  вя,  є.  Апел.тяція,  апел- 
лирование. 

Апелювати,  лиш.  вш,  іл.  Апеллировать. 
Стор. 

Апбстол,  ла,  м.  1)  Апостолъ,  одинъ  изъ 
двенадцати  учениковъ  Христовыхь.  Уче- 
ників  назвав  апостолами.  Ев.  А.  VI.  13. 
/  посходились  апостоли  до  Ісуса.  Ев. 
Мр.  VI.    ЗО.  Подибує  він  раз   янгола,  ції 

апостола.  Гн.  П.  69.  2)  Учитель,  про- 
возвестии къ  истины.  /  день  іде,  і  ніч  Не 

г,  голову  схопивши  в  руки,  дивуєшся,  чо- 
му не  йде  апостол  правди  і  нации. 

Шевч.  659.  3)  Книга  діяній  и  іюслааій 
св.  апостоловъ.  То  було  по  великих  ира.:- 
ииках  народ  приходив  до  Дороша,  неначе 
до  церкви,  от  він  і  читав  їм  Євангелію, 
Апостола  і  Псалтирь.   Стор.  57. 

Апостолування,  вя,  с.  Апостольство, 
пребьіваніе  апостоломъ.  Коли  иншгім  я  не 
апостол,  то  все  ж  вам:  ви  бо  печаті, 
апостолування  мою  в  Господі.  І  Поел.  св. 
ап.  Павла  до  Корине.    IX.  2. 

Апостольство,  ва,  с.  І)  Апостольство. 
Апостольство  любови  до  ближньою  дохо- 

дило в  пій  до  ентузиязму.  К.  ХП.  8.  2) 
соб.:  апостолы.  Вельми  часто  посилав 
листи  до  українського  апостольства.  К. 
ХП.   10. 

Апостольський,  а.  є.  Апостольскій.  А  ни 
апостольськім  престолі  чернець  годований 
сидить.  Шевч. 

Апробація,  ції,  ж.  Проба,  одобречіе.  Н 
привезу  вам  дров  на  апробацію.  Отъ  крест, 
изъ   с.  Голубичъ   Черниг.    у.  Б.  Г. 
Аптека  и  яптвва,  вв,  ж.  Аптека. 

Желех. 

Автё(в)варва,    ж.    Аптекарша.   Желех. 
Аптё(йжарський,  а,  е.  Аптекарскій. 

Желех. 

Аптё(и  карство,  ва,  с.  Аптекарское  ис- 
кусство, фармація.  Желех. 

Апте(н)карь,  ря,  м.  Аптекарь.  Не  зду- 
риш  аптекаря  купервасом.  Ком.  П.  №  833. 

Алте(и)варюваввя,  вя,  с.  Занятіе  апте- 
карски мъ  искусствомъ. 

Апте(и)карюватв,  рюю,  вш.  гл.  Зани- 
маться антекарскимъ  искусствомъ,  быть 

аптекаремь. 
Араб,  ба  и  араби  н,  на,  м.  Арабъ.  АД.  I. 

134.  Зробивсь  він  (Магомет)  перейм 
чоловіком  між  арабами.  К.  МХ.  5.  Оіі 
бо  вже  я  їду  полем  тФ  все  лісом  зеле- 

неньким, та  з  турчцном  молоденьким 
чи  з  турчином,  арабином,  чи  з  невірним 
татарином.  Чуб.  V.  948. 

Арабець,  бця,  .к.=Араб.  Встречено 
только  у  Щоголева  въ  приложеніи  кг 
коню:  Кінь  арабець,  кінь  оіняннй.  Щог 
Сл.  141. 

Арабвв,  на,  м.  см.  араб. 
Арабія,  бії,  ж.  Аравія.  Желех. 
Арабка,  кв,  ж.  Арабская  женщина. 

Желех. 
Арабський,    а,   є.  Арабскій.    Картина 
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була  невимовно  ефектна  й  чаруюча,  >иг- 
ноче  взята  з  арабських  казок  «Тисячі  її 
одної  ночі».  Левиц.  Пов.  139.  Таруни  Аль- 
Рлшида  він  праправнук,  премудрою  арабсь- 

кою калифа.  К.  Бай.  14. 

Арабшина,  ни,  ж.  Арабскіе  языкъ  и  ли- 
тература, также  вообще  что-либо  арабское. 

Такъ,  къ  заглавію  одного  изъ  своихъ  сти- 
хотвореній  Кулишъ  прибавляетъ:  Взором 
арабщини,  т.  е.  подражаяіе  арабскому. 
К,  Дз.  230. 

Аранда,  ди,  ж.  и  пр.  Ом.  оранда  и  пр. 

Арап,  па  и  арапин,  на.  м.  1)  Аравитя- 
нинъ,  арабъ  Желех.  2)  Негръ.  3)  Челов*къ 
со  смуглымъ  цв*томъ  лица.  4)  Грязный, 
запачканный  челов*къ. 

Аралій,  пій,  «.=Гарапник.  Стала  баба 
чаряпкаться  на  дерево,  а  він  її  арапієм. 
Грин.  II.  231. 

Арапський,  а,  е.  1)  Арабскій.  2)  Негри- 
тянскій. 

Араші,  шів,  лі.  мп.  Дышло  воловье  у 
двухколесной  арбы  Кубан.  О.  1862.  Кух. 
У.  36.  См.  II  Ариш. 

Аргат  и  арґат,  та,  м.  1)  Работникъ, 
наемникъ.  Пот.  III.  15.  2)  Рабочій  на  за- 
порожскихъ  рыбныхъ  довляхъ,  большею 
частью  бездомный  бродяга.  Рудч.  Ч.  П. 
245,  отчего — 3)  Бездомный  бродяга.  Же- 
лех. 

Аргонія,  аргонія  вії,  ж.— Жоржина. 
Кіев.  у. 

Ардаль.  лі,  ж.  Трансільванія.  Федьк. 
Поез.  І.  Слово  оіт.  изд.  XV. 

Ардан,  ну.«— -0рдань2.  МУК.  III.  ЗУ. 
Арена,  ни,  ж.  Арена,  поприще,  місто 

дія  состязанія.  Арена  .івірем  заревла,  а 
син  твій  юрдо  на  арену,  псалом  співаю- 

чи, ступив.  Шевч.  ,613.  Въ  переносномь 
смысл*-  місто,  поприще  деятельности. 
Виступає...  горопаха  русин  на  арену 
публицістнки  і  як  же  ви  думаєте  він  по- 

чувається посеред  широкої  вольної  арени 
словаґ  К    Кр.  Зо. 

Аренда,  ди,  ж.  а  др.=0ренда  и  др. 
Фр.  Пр.  8. 

'Арешт,  ту.  м.  І)  Аресгь.  В  холодній під  арештом  сиділо  іще  кілька  жидків 
злодіїв  і  конокрадів  Левиц.  І.  320.  На 
арешт  ю  засудили.  Фр.  11р.  8.  2)  Ном*- 
щеніе  для  арестованныхъ,  арестантская, 
тюрьма.  До  арешту  го  посадили.  Фр. 
Пр.  8.  Арешт,  то  дім  плачу.  Фр.  Пр.  8. 
Арешти  соббв  витирати — быть  въ  тюрьм*, 
подъ  арестомъ.  Фр.  Ыр.  8. 

Арештант,  та,  л*.  Арестантъ  Над  бід- 
ним арештантом  кождий  сі  збиткує. 

Фр.  Пр.  9. 
Арештантка,  ки,  ж.  Арестантка. 

Желех. 
Арештантський,    а,    є.    Арестантскій. 
Арештантська.  Місто  заключенія.  аре- 

стантская. 

Арештовувати,  вую,  еш,  сов.  в.  ареш- 
тувати, тую,  еш,  гл.  1)  Арестовывать, 

арестовать.  2)  Забастовать  (въ  карточной 
игр*).  Шейк.  3)  Въ  дум*  «про  Самійла  Кіш- 

ку» употреблено  въ  значен1яхъ:  вооружать  и 
приготовлять  къ  стрільб*:  Оіі  із  юрода 
Трапезонта  виступала  галера...  гарма- 

тами арештована.  АД.  I.  208.  Тоїді  ко- 
заки собі  добре  дбали:  сім  штук  гармаш 

собі  арештували,  яссу  воздавали.  АД.  І. 
217. 

Арешту  ванни,  ни,  с.  Арестованіе. 
Арештувати.  См.  арештовувати. 
Арихметнка,  ки,  ж.  Ариеметика.  Ариф- 

метикою або  щотницею  зветься  така 
наука,  що  навчає  без  помилок  щитати 
(лічити).  Кон.  Ар.  1.  Ум.  Арих «етична. 
Арихметнчка  трудна  мені  здалася.  Г. 

Барв.  403. 
I  Арнш!  меж.  Окрикь  на  овець.  Мнж. 1.75. 

II  Ариш,  ша,  м.  Дышло  воловье  въ 
арб*.  Екатериносл.  Мнж.    175.  См.  араші. 

'Арідник,  ка,  м.  Чортъ.  Щух.  I.  36. 
Арідник  го  8нає! — Чортъ  его  знаетъ.  Фр. 

Пр.  9. Аркан,  ну,  м.  1).  Родъ  гуцульскаго 
танца  мужчинъ.  Желех.  Арканй  танцювати. 

Фр.  Іір.  9.  2)  Арканъ.  Сказав  та  й  за- 
шморгнув на  шиї  він  аркан.  Г.  Арт.  О. 

1861.  III.  84.  Еней  і  сам  так  росходив- 
ся.  як  на  аркані  жеребець.  Котл.  Ен. 
Аби-стс  мні  арканом  тігли,  то  не  піду. 

Фр.  Пр.  9. 
'Аркуш,  та,  м.  Листь  бумаги,  жести. 

Куплю  паперу  аркуш  і  зроблю  маленьку 
книжечку.  Шевч.  376.  Ум.  Аркушик. 

Аркушевий  и  аркушевий,  а,  е.  Листо- 
вой. Желех.  Аркушбве  вікно*.  Окно  со  стек- лами? Он  гляну  я,  іляну  в  аркушове  вікно. 

Чуб.  V.  616.  Що  у  мене  двори  когитовниї, 
що  у  мене  вікна  аркушовт.  Чуб.  V.  1021. 

Армата,  ти,  ж.  1)=Гаржат*.  Закр. 
2)  Артиллерія.  Рятуйте,  браття!  Війсь- 

кова армата  і  золото,  що  мгі  напліндру- 
вали,  по  пристанях  у  турка-су  постати, 
з  гетьманськими  клейнодамн  пропали.  К. 
Бай.  91. 
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Арнатвий,  а,  е.  1)= Гарматній.  2)  Артил- 
лерійскій. 

Арнаш,  ша,  м.=Гариаш. 
Арнен,  на,  л.=Вірмен.  Чуб.  І.  179. 

Армійський,  а,  є. = Вірменський  Шевч. 
309. 

Арнаутка,  ки,  ж.  Сортъ  пшеницы: 
арнаутка,  білотурка.  3030.  І.  139. 

Арніка,  кя,  ж.  Раст.:  баранникъ  гор- 
ный, Агпіса  топіапа.  Шух.  І.  21. 

Артикул,  ла,  .«.  Статья,  уставь,  арти- 
кул» Да  отамане  батьку,  ми  .шиєм  ар- 

тикулі. ЛукашГ  ЗО.  Артикули  а  стату- 
ті. Котл.  Н11.  343.  Артикули  їну>и.  Крюч- 

котворствовать. Шейк. 
Артист,  тн,  м.  1)  Артистъ,  художникь. 

2)  Актерь.  Публика  тобі  живому  квітки 
кнОала  ні;  солому,  а  вмер,  ар/тнете  - 
небораче,  то  й  баіиіуже.  (Изъ  зпитафіи 
Поленика).  0.   1861.  11.  176. 

Артистка,  ки,  ж.  1)  Артистка,  художница. 
Желех.  2)  Актриса. 

Артистичний,  а,  є.  Артистическій,  ху- 
дожествепвый.  Желех.  Як  и  (Книгу  Іова) 
написано,  не  була  нона  книюю  канонишньою, 
ша  й  навпослі  Ооыо  вважали  її,  зОаеть- 
си,  за  твір  артисти шииіі  і  мирський. 
К.  Іов.  Переди.  XV. 

Артіль;  лі,  ж.  Артель.  Рудч.  Ск.  II- 
172.  Рудч.  ЧП.  32. 

Артільний,  а,  е.  Артельный. 
'Артус,  са,  м.  Артось.  Желех. 
Артиш,  ша,  м.  Раст.:  козачій  можевель- 

ннкъ;  артышъ,  арца;  ̂ ипірешв  ааЬіпа. 
Архангол,  ла,  м.  Архангель.  Бачить  же 

Бої,  бачить  Творець,  що  мир  пмиба*; 
арханюла  Гаьриїла  в  Натрет  посилає. 
Шевч.  290. 
Архангол ьськнй,  а,  є.  Архангельскій. 
'Архва,  ви,  ж.  Арфа. 
Архв'янка,  ки,  ж.  Арфистка. 
Архив,  ва,  л*,  и  архива,  ви.  ас.  Архивъ. 

В  наши.)-  церковних  і  манастирськнх  ар- 
хивах усякі  іНенисні...  акти.  О.  1862. 

VII.  62,  63. 
Архивний,  а,  е.  Архивный. 
Архикияаь,  за,  м.  Эрцгерцогь  (Галиц.). 

Желех. 

Архимандрит,  та  и  архинан  дрйта,  ти,  м . 
Архимандритъ.  3  манастнра  святою  у  зо- 

лоті, аж  сяє,  сам  архимандрит  вихожае. 
Шевч.  233.  Ось  ходімо  лит  Оо  архиман- 
іірнтн,  Оо  нашою  порадника.  К.  ЧР.  131. 

Архинан дрйцтво,  ва,   с.   Місто,    дол- 

жность или  званіе  архимандрита.  К.  МБ. 
П.  121. 

Архянандричий,  а,  е.  Архимандрит- 
скій.  Ввійшов  архимандрит.  На  його 
грудях  заблищав  архимандричий  хрест. 
Левиц.  Нов.  317.  Архимандрича  ряса. 

Морд.  П.  32. 
Архйиннк,  ка,  м.  Шарлатань,  плутъ. 

Та  й  остогиділи  мені  оці  трикляті  ду- 
рисвіти, чи  то  пак — архимники.  що 

зний  нашого  брата  дурять  та  під  мо- 
настир підводять.  Харьковъ. 

Архниннця,  ці,  ж.  Шарлатанка.  Харь- ковъ. 

Архймницькнй,  а,  є.  Шарлатаненій, 
плутовской. 

Архирей,  рея,  м.  Архієрей. 
Архиревський,  а,  є.  Архіерейскій. 
Архистратиг,  га,  м.  Архи страти  гь.  Не 

плачте,  братія:  за  нас  і  душі  правед- 
них, і  сила  архистратига  Михаїла. 

Шевч.  161. 

Архитектурний,  а,  е.  Архитектурный. 
Архитектурні  дива  собі  будуйте.  К. 

(0.  1861.  II.  23). 
Арцй.  Архи.  Прибавляется  къ  нікото- 

рымъ  словамъ  для  усиленія  значеній,  напр.: 
арцибісну  п — катол  и  чесній .  архіви  нскопъ,  ар  - 
цирабин— главный  раввинъ;  иногда  и  ради 
насмішки,  напр.:  арцидурень. 

'Арчик,  ка,  м.  Сідло.  Морд. 
Аршин,  на,  м.  1)  Аршинъ.  У  нас  на 

спідницю  вісім  аршин  набіраеться.  Ва- 
сильк.  у.  2)  Въ  Нолт.  губ.  при  изміреніи 
земли — погонная  сажень  по  ширині  десяти- 

ны, а  въ  нікоторілх'ь  містностяхі.  Мир- 
гор.  и  Хорольск.  уу.  въ  десятині  счита- 
ютъ  20  аршин,  слідовательно  аршии= 
120  кв.  саж.  Вас.  140.  3)  Стати,  піти  під 
аршин.  Быть  взяты мъ  въ  солдаты.  Ой  у 

вдови  один  син,  та  й  той  пішов  під' ар- шин. Н.  л. 

Аршннннй,  а,  е.  Аршинный,  длиною 
въ  1  аршинъ.  Вас.  145. 
Аршинник,  ка,  м.  Мышьякъ.  Шейк. 

Аршиннику — отрути  випив  і  пропав 
на  місці.  Драг.  204.  Якого  ті  аршиннику 

дам?  Нечего  мні  тебі  дать.  (Бранное  вы- 
раженіе).  Фр.  ПрГ  9. 

Ар'ян,  на,  м.  Киолое  козье  молоко.  Ку- бан.  О.  1862.  Кух.  V.  36. 

Аряняця,  ці,  ж.  Боченокь  для  кисла- го  козьяго  молока.  1862.  Кух.  V.  36. 
Аря!  меж.  Крикъ  для  отогнанія  овець 

или     свиней.    Шейк.    Молодиця    спершу 
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одгоніиш  (свиней)...  криком:  „аря,  гладкі, 

аряи!  Мир.  ХРВ.  9. 
Аса!  и  аса— ля!  меж.  Крикъ  для  ото- 

гнанін  свиней.  Шейк. 

Асавула,  ли,  .и.=Осавула. 

Асесор,  ра,  м.  Становой  ириставъ'.  (Пра- 
воберЛ  Повернувся  я  з  Сібіру, — нема  ж 
мені  долг...  Асесори  і  справники  за  мною 
вганяють.  Грин.  III.  618. 

Асёсорський,  а,  е.  Свойственный,  при- 
надлежат^ становому  приставу. 

Асесору  вати,  рую,  еш,  гл.  Занимать 
должность  становаго  пристава. 

Асистенція,  дії,  ж.  Свита.  Прибув  зо 
всею  своею  асистенцгею. 

Ассафёт,  ту,  м.  Ассафетида  (Аэа  іое- 
Іі(1а),  затвердившій  млечный  сокъ  корня 
Репііа  8согойо8піа  Вепіп.  еі  Нобк  п  Ге- 

пііа  ї*ог(пех  ВоІ98.  Під  ніс  їй  ('хворій,) 
клали  ассафету  і  теплую  на  пуп  сер- 
вету.  Котл.  Ен.  IV.  45. 
Астроном,  на,  ж.  Астрономъ.  Ном. 

№  6540.  Один  був  астроном  і  небо  до- 
бре знав  і  зорі  так  лічив,  як  той  вів- 
чар отару.  К.  Дз.  141. 

Астрононнчвий,  а,  в.  Астрономнческій. 
К.  Іов.  Ііередм.  V. 

Астрономія,  мії,  ж.  Астрономія.  Шевч. 
(О.  1862.  VI.  23).  Наука  про  зорі  зветься 
астрономія.  Ко\;.  І.  58. 

Астряб,  6а,  ж.=Яструб.  Вх.  ІІч.  II.  8. 
Ат!  меж.  для  вираженій  нетерггвнія, 

неудовольствія:  ахъ,  оставь!  Перестань! 
Та  ну  бо  роскажи!—Ат,  одчепись! 

Атака,  кн,  ж.  Атака,  наиаденіе. 

Атакбвувати,  вую,  еш,  сов.  в.  атаку- 
вати, кую,  еш,  гл.  Атаковывать,  атако- 
вать, нападать.  Нас  і  кошового  і  всю 

славну  Січ  атакував.  Скальковск. 
Атаман,  на,  м.  и  др.=0танан  и  др. 
Атась!  меж.  См.  тась. 

Атерйнка,  кн,  ж.  Родъ  рыбы,  красно- 
перка. Новорос. 

I.  Ато,  сз.  1)  А,  но,  а  не  то,  а  между 
гвмъ.  Ой  не  жаль  би  мені  воза,  коли  б 

дівка  була  гожа;  а  то  руда  і  погана— 
.нені  воза  поламала.  Н.  п.  Як  би  сама, — 
ще  б  нічого,  ато  й  стара  мати,  що  ро- 
<Уила  на  світ  Божий,  мусить  погибати. 
Шевч.  65.  2)  Кроні  того,  еще.  Його  два 

сини,  ато  взяв  п'ять  хлопців  сиріт.  Кв. II.  20. 

II.  Ато  и  атож,  нар.  1)  Какъ  же,  ра- 
зумеется. Чи  ходив  ти  в  поле? — Ато! 

„Бачив  ти  його"?—  Атож  ні?  2)  Отрица- 
тельно: какъ  разъ!  нътъ! 

Атрамент,  ту,  м.  Чернила.  Желех.  Па- 

пір) атрамент,  перо.  Гн.  I.  195. 
Атраментовий,   а,  е.  Чернильный. 
Аула,  ли,  ж.  Шумная  толпа,  сборище. 

Там  коло  волости  така  аула.  Мнж.  175. 

'Афивн,  фнн,  ж.  мн.    Раст.:    черника. 
Уассіпіиш  тугШІїїв    (ягоды).    Шух.  I.  20. 

'Афвнник,  ка,  м.    Кустъ,    стебли    чер- 
ники, с%мо  растеніе,  Уассіпіиш  тугШІиз. 

Гуцул. Афнняк,  ка,  м.  Наливка  на  черникъч 

Гуцул. Афинянка,  ки,  ж.  Супъ  изъ  черники. 

Гуцул. 
'Африка,  ки,  ж.  Африка. 
Африканський,  а,  е.  Африкаискій.  Ле- 
ни ц.  I.  508. 
Ах!  меж.  Ахъ!  А  вона  не  хоче,  бо  я 

не  багатий, — ах  я  нещасний, — що  ж 
маю  діяти?  Коции.  I.  5. 

'Ахатн,  хаю,  еш,  сов.  в.  ахнути,  ну, 
неш,  гл.  Ахать,  ахнуть.  Гості  ахали,  ди- 

вувались, хвалили  книжки.  Левиц.  I.  483. 
/  багата,  і  хороша,  хто  погляне — а.тне. 

Чуб.  V  37. 
Ахи!  .меж.— Кахи.  Щось  кашлянуло: 

„Ахи,  чорнявий,  озирнись  бо,  лукавий^! 
Грин.  II.  276. 

'Ахкати,  каю,  еш,  ел.='Аха*н.  Желех. 
'Ахнути,  ну,  неш,  гл.  Ахвуть.  Як 

устала  царівна,  так  і  ахнула,  що  не- 
має перстіня.  Грин.  І.  77. 

Аціба!    меж.    Крик'ь,    чтобы    отогнать 
свиней,  собакь.  Шейк. 

Ацю!  меж. = Ага!  Шейк. 
Аця!  аця!  меж.  Крикъ,  чтобы   созвать 

свиней.  Звенигор.  у. 
Ач!  меж.,  сокращенное  изъ  бач!  Ишь, 

вишь.  Ач  який  гарний! 
Ачёй,  нар.  Авось,  можегьбыть.  Струни 

мої,  струни  золотії,  заграйте  мні  сти- 
ха, ачей  козак  нетяжище  позабуде  лихо. 

ЗОЮР.  І.  316.  Вийди,  вийди,  дівчинонь- 
ко, вранці  по  водицю,  ачей  же  я  нади- 

влюся на  плахту-дрібницю.  Н.  п. 
Ачу,  л*еас.=Ацю. 
Ачхи!  меж.  Чихъ!  (Подражавіе  чиха- 

нію).  Хоч  табаки  понюхаю! — ..  Нюхну» 
та— ачхи!  Рудч.  Ск.  І.  4. 

Ай,  нар.  (Сокращенное  а   як  же).    Да, 
какъ  же,  разумеется.  Гуцул. 

Аяй,  меж.  Ай!  Желех. 
Аяйкало,  яа,  м.  Г)  ІІроизвосящій:  аяй, 

стонущій.  Желех.    2)   Трусъ,    мнительный 
челов'вкъ.  Желех.  Вік  таке  (такий)  аяй- кало. 

Аяйкаяня,  ня,  с  Вскрикиваніе:  ай-ай. 
Аяйкати,  каю,  еш,  гл.  Кричать  ай-ай. 



в. 
I.  -В.  См.  Ви.       - 
II.  'В.  См.  об. 
Ба!  меж.  какъ  сокращ.:  бач.  1)  Вишь, 

видишь,  смотри-ка.  Ба  який!  Морд.  Он 
ба  де  він  ходе,  а  тут  його  шукають! 
Харьк.  Чи  ти  ба,  яка  моторна, — вже  й 
зроби.ии.  2і  Воіь,  а  воть.  Єтав  докто- 

ром і  пішов  швру  Ба  вже  його  й  до 
панія  стали  прикликати,  ба  вже  він  і 
коном  став  їздити,  ба  вже  й  сам  став 
паном.  Шейк.  В.  П.  II.  67.  3)  Употреб- 

ляется чаще  въ  конці  річи  въ  формі: 
та  ба!  що  6а!  Пішов  би,  та  ба\  Пошел  ъ-бы, 
такъ  воть  видишь!  (Предполагается,  что 
есть  какое-то  препятствіе).  /  не  снуєшся, 
як  і  оставсь  сам  собі  на  світі:  хоть  і 
з  людьми,  і  проміж  людей,  та  ба!  усе 
тобі  не  такі  приятелі,  яких  поховав. 
Кв.  І.  1.  Тяжко  серденьку,  як  здума,  та 
ба!  не  сховався.  Шевч.  Череваниха  й 
боялась,  щоб  лукавий  не  підкусив  пали- 

вод ('запорожців)  на  яку  пакость.  Аж 
ось  стали  наздоганять  своїх.  Запорожці 
бачать  тогді,  що  ба!  да  й  зникли  з  очей. 
її.  ЧР.  96.  4)  Въ  начал*  отрицательного 
ответа  служить  усиленіемь  въ  значеній: 
да,  да  ніть,  вотъ-же.  Знаєш  це? — Ба  ні! 
Питається  у  хлопчика:  „Що,  титаря 

вбили"? — Ба  ні,  дядьку;  батько  казав, 
що  його  спалили.  Шевч.  175.  Лигається 

його:  „А  що,  нічого  не  вилазило"?  А  він 
каже:  Ба  ні!  лізла  гадюка.  Рудч.  Ск.  І. 
1 46.  А  не  зробиш  цього\  —  Ба  зроблюї 
5)  Какъ  союзі.,  употребляется  въ  значе- 
ченіи:  даже,  мало  того,  да  и.  Родився  на 

Підгір'ї,  ба  і  ріс  в  Підгір'ї.  Федьк.  Поез. 
І.  31.  6)  Тим  бо  й  ба<  Въ  томъ  то  и  діло! 
Він  хтів  би  коняку  купить,  та  тим 
бо  й  бо! — грошей  нема.  7)  Ба-ле.  ба-ле-ба! 
<и:іь  ба  але).  Смотри-ка!  вотъ  удивитель- 

ная вещь!  Вх.  Лем.  389. 

Вбба.  би,  ж.    1)  Женщина,    баба  (не- 

сколько пренебрежительно).  Де  баб  сім. 
там  торг  зовсім.  Ном.  №  9805.  В  баби 
язик — як  лопат,ень.  Ном.  Лі  9082.  Го- 

споди, благослови  стару  бабу  на  посто- 
ли, а  молоду  на  кожанці.  Ном.  №  8663. 

2)  Старуха.  Сто  баб — сто  немочей.  Поел. 
Возрадуються  дітки  маленькі  і  баби 
старенькі.  Чуб.  III:  410.  Як  був  собі  дід 
та  баба,  та  була  у  їх  курочка.  Рудч. 
Ск.  І.  19.  Нехай  він  знає,  як  лаяти  ста- 

рих бабів.  Алв.  87.  Общепринятый  формы 
сельской  вежливости  требуютъ  каждую  ста- 

руху называть  бабою,  но  это  обязательно 
только  для  лиць,  который  літами  гораздо 
моложе  старухи,  къ  которой  обращаются. 
Чуб.  VII.  355.  3)  Бабка,  бабушка,  мать 
отца  или  матери.  4)  Повивальная  бабка, 

акушерка;  чаще  съ  эпитэтомъ:  баба-спови 
туха,  баба-лупорізна.  5)  Нищая.  Баба  в 
торбу  візьме  (пугають  дітей).  Ном.  Л:  9272. 
6)  Знахарка.  Порадились  між  собою,  ка- 

зали (до  хворої)  бабу  привести.  Прий- 
шла старенька  бабуся,  але  біла;  роспи- 

талась,  подивилась,  та  й  похитала  го- 

ловою: „Дитино  моя  нещасливаи\  каже. — 
„твій  вік  уже  недовгий".  МВ.  І.  77.,  Як 
Бог  поможе,  то  й  баба  поможе.  Ном. 
№  8415.  Сто  баб— сто  лік.  Ном.  №  8420. 

7)  Баба-яга.  См.  яга.  8)  Дина  баба=/Ііта- 
8иця.  Літавиця  називався  також  пере- 
лестниця  або  дика  баба.  Гн.  II.  5.  9) 

Кіці  (куці,  куца,  ціці)-баба.  Игра  въ  жмур- 
ки вообще,  а  въ  частности  тотъ  изъ  игра- 

ющихъ,  который,  съ  завязанными  глазами, 
долженъ  ловить  другихь.  КС.  1887.  VI. 
481.  10)  Тісна  баба,  кісна  баба.  Преиму- 

щественно д-втекая  игра,  въ  которой  си- 
дящіе  на  краяхъ  скамьи  начинаютъ  ті- 

снить внутри  сидящихъ  къ  ередині  ея. 
т.  ч.  ті  оказываются  какъ  бы  въ  тискахь. 
КС.  1887.  VI.  480.  11)  Бабу  перевозити. 

Дітская  игра:  бросаютъ  камешки  или  че- 
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репки  такъ,  чтобы  они  пошли  по  вод* 
рикошетомъ;  сколько  камень  или  черепокъ 
сд-Блалъ  скачковъ,  столько,  бросавшій  пе- 

ревіз баб.  КС.  1887.  VI.  Л  79.  12)  Камен- 
ный истуканъ,  находимый  въ  степи,  боль- 
шею частью  на  курганахъ.  КС.  1890.  VII. 

68.  13)  Истуканъ,  с.твпленный  изъ  снігу. 
Качати  бабу  з  снігу.  Шейк.  14)  ВысокШ 
конусообразный  сугробъ,  бугоръ  сніга. 
Вулиці  забиті,  заметені;  по  дворах, 
врівень  з  хатами,  стоять  страшенні  сні- 

гові баби, — і  тільки  вітер  куйовдить  їх 
гострі  голови.  Мир.  Нов.  І.  212.  15)  Ко- 

лода, чурбанъ  съ  рукоятями  для  вбиваній 

свай  или  утрамбовки  земли.'  Тягнуть  оце  за- лізну бабу,  щоб  убивать  палі,  ЗОЮР.  І. 
75.  16)  Пучекъ  сіна,  который  кладется 
иодъ  столъ  на  сочельвикъ.  ЕЗ.  V.  91.  17) 
Въ  ирбснах  то-же.  что  сука  въ  варстаті. 
См.  навій.  А1УЕ.  НІ.  25.  18)  Большой 
шарообразный  помокъ  горшечной  глины, 
образованный  для  перевозки  глины  съ  мі- 

ста добьіванія  въ  мастерскую  горшечника. 

ЛІух.  I.  260.  19)  Родъ  кушанья,'  иснечен- наго  изъ  купурузнаго  тіста,  солонины, 
масла,  яицъ  и  пр.  Шух.  I.  144.  Ко]Ь.  I. 
52.  20)  Баба-шарпанйна.  Родъ  постной 
баби  (см.  19)  изъ  пшеничнаго  тіста,  рыбы, 
коноплянаго  масла  и  пр.  Марков.  151. 
%\)  Родъ  пасхи.  МУК.  I.  108.  Хазяїно- 
вита  хазяйка  (напеве/.,  пасок  і  всякої 
всячини:  пани  і  панійки,  папушники  там, 

баби,  пундики.  Сим.  205.  22)  Нтица  ле- 
ликанъ,  Реіесапиз  стрпя.  Шейк.  Съ  из- 
чін.  удар.:  баба.  Одес.  у.  23і=Соя,  Сог- 
уиа  «гіапо'агшз.  24)=Бабець.  Вх.  Нч.  II.  19. 
25)  Родъ  грйбовъ:  а&агіси§  ргосегиз.  Морд. 
26)  Родъ  большихъ  грушъ.  Шейк.  27)  мн. 
Раби.  Созвіздіе  Нлеядъ.  Шейк.  Ум.  сабна 
(см.),  бабонька,  бабойна  (галиц.),  бабочка, 
бабуня,  бабунечка,  бабуся,  бабусенька,  ба 
бусечка,  бабця.  За  исключеніемь  бабки  и 
бабочни,  всі  остальныя  употребляются  пре- 

имущественно: въ  знач.  3-мъ  какъ  ласка- 
тельный имена,  даваемыч  внуками  бубуш- 

кі,  также  когда  говорять  вообще  старухі 

(знач.  2)  съ  симпатіей  къ  ней;  въ  4 — 6 
значеніяхі.  употребляются  главнымъ  об- 
разомъ  какъ  слова  обращенія.  Добре  вам. 
бабуню,  було  тут  жити.  МВ.  (О.  1862. 
Ш.  36).  Чи  вже  ж  отеє,  бабуню.  Чаплі? — 
спитала  Маруся  у  однієї  старої  баби. 
Левиц.  Нов.  371.  Одна  буде  та  й  за  ку- 

мочку, друга  буде  за  бабунечку.  Грин. 

Ш.  487.  Взяла  зіллє,  'поклонилась:  Спа- сибі, бабусю!  Шевч.  16.  Прибігла  мати, 

чоловік  і  ще  кілька  бабусь.  Стор.  МНр.  59 
Принесіть  мені,  бабусю,  вишневу  квіточ- 

ку... принесіть,  бабусенько!  МВ.  І.  78. 
Як  поїхав  королевич  до  бабусеньки:  „Ба- 

бусенько, голубонько,  одгадай  сей  соні" 
Чуб.  V.  767.  Ой  бабусю — бабусечко,  що 
будеш  робити?  Як  приїде  дід  із  лісу — 
буде  бабку  бити.  Чуб.  V.  1131.  Бабка  и 
Сабочка  употребляются  по  отношенію  какъ 
къ  молодымъ,  такъ  и  старымъ  женщи- 
намъ;  посліднее — ласкательное.  Ув.  Ба- 

бега, бабисько,  бабище. 

Вябайка,  ни,  ж.  Большое,  прикріплен- 
ноо  къ  лодкі  весло.  МУЕ.  I.  35.  39.'  На. 
бабайку!    На    весла!    (команда   кормчаго). 

Вабак,  ка,  м.  1 )  Байбакъ,  сурокъ.  Пи- 
тав лисицю  кум  бабак.  Гліо.  Бабак  сви- 
снув. Началась  весна.  {По  нар.  иовірью 

1  марта  Б.  просыпается  и  евнщетъ,  -  ато 
первый  прнзнакъ  весны).  Чуб.  III.  9.  2) 
Переносно:  лінтяй,  лежебока.  Хто  б  спо- 

дівавсь, що  Турн — бабак.  Котл.  Ен.  3)  М4- 
ховал  тесьма,  опушка,  которой  обши- 

вается крестьянская  шуба.  Чуб.  VII.  432. 
Кожух  білих  смушків  під  тяжиною  і 
бабаком  обложений.  Кв.  І.  132.  Ум.  Ба- 

бачок. Ув.  Бабачище. 

Бабаковий,  а,  е.  Принадлежащей,  отно- 
сящійся  къ  сурку;  сурковый. 

Вабана,  ви,  ж.  Старая  овца,  негодная 
д/ія  случки.  Хере. 

Вабарунка,  ки,  ж.=  Вабруна.  Вх.  Уг. 225. 

Бабах!  меж.  Звукоподражаніе  вьістрілу, 
удару,  паденію.  Бабах  у  воду!  Шейк. 

Бабахати,  хаю,  вш  и  бабахкати,  ваю, 

еш,  одн.  бабахнути,  ну,  неш,  гл.  1)  Стрі- 
лять. Десь  далеко  хтось  бабахає.  2)  Толь- 

ко одн.  Упасть,  шлепнуться.  Так  і  бабах- 
нув у  воду. 

'  Бабача,  чати  и    бабаченя,    нити,  ср. 
Дітеньїшь  сурка.  Шейк. 

Вабачище,  ще,  м.  Ув.  отъ  бабак. 
Бпбачбв,  чва,  м.  Ум.  отъ  бабак. 
Вабёга,  гн,  ж.  Бабище.  Ув.  отъ  баба. 

Константиногр.  у. 

Вябець,  бця,  м.  Рыба  Соїхиз,  бычекъ, 
головачъ.  Бх.  Пч.  II.  19.  См.  Головач, 
баба  24. 

Вабёшки,  шов  и  швів,  ж.  мн.  Вну- 
тренности животнаго,  потроха.  Я  ниньки 

варила  вареники  з  свинячими  бабешками. 
Шейк. 

Вабйнна,  ни,  ж.  Наслідство  отъ  бабки. 
Ця  хата  ще  моя  бабизна. 

Вабив,  на,    не.    Поинадлежащій    бабі, 
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бабині,  Танцювали  миші  по  бабиній  ха- 
ті. Чуб.  У.  515.  2)  Бабине  літо.  Бабье 

літо.  Теплые  дай  осенью,  когда  летаетъ 
паутина,  которую  тоже  називають  бабине 
ліго.  3).  Бабин  пес.  Зоол.  РЬаІаепа  са]а, 
медведица.  Вх.  Лем.  425. 

Бабинець,  вця,  м.  Отділеніе  въ  церкви, 
въ  которомъ  стоятъ  женщины, — обыкно- 

венно первое  послі  входного.  Шух.  I.  115. 
В  церкві  було  повнісінько.  Въ  правім 
притворі  стояли  чоловіки  та  парубки, 
в  лівім  діди,  на  середині — малі  хлопці, 
а  в  бабинці — молодиці  та  дівчата.  Ле- 
виц.  І.  13. 

Набивка,  кн,  ж.  Ум.  оть бабаї? Встре- 
чено въ  слід,  однокуплетной  пісні:  Ом 

нікого  так  не  люблю,  як  свою  бабинку, 
та  даю  їй  сіна  їсти  в  сіньох  за  дра- 

бинку. Гол.  IV.  496. 
Вабввський,  в,  е.— Бабськая  1.  Ро- 

зум дитинячий  переважив  бабинсьхий 
розум.  Гн.  II.  229. 

Бабисько,  ка,  с.  Ун.  оть  баба. 

Ваб,нти,  блю,  бюв,  гл.  Быть  повиваль- 
ной бабкой,  принимать  дітей.  Свекруха 

моя  в  його  сина  бабила.  Рудч.  Ск.  I.  77. 
Вабитися,  блюся,  бишоя,  гл.  Уподо- 

бляться женщині,  бабиться,  изніживаться. 
Вабвць,  ця,  м.  Раст.  АНквиїп  іпсапиш. 

Лв.  96. 

Вабяця,  ці,  ж.  1)  Баба,  старуха.  Усім 
хлопцям  по  дівчині,  мені  бабицю  стару. 
Грин.  III.  646.  2)  Раст.  Аіуззиш  сагаре- 
8Іге.  Желех.  3}  Также  и  во  ми.  Бабиці. 
Боль,  колики  въ  животі.  ЕЗ.  V.  42.  Кіев- 
лянинъ.  1867  .№.N5  82  и  83.  Дітская  бо- 
лізнь.  КС.  1893.  ГИ.  80.  (Відьма)  що 
пропасницю,  студінь  і  горячку  зелом  від- 

миє— на  ліси  відмовит,  бабиці  люті 
пшоном  відвариш.  Люб.  59. 

Бабич,  ча,  м.  і)=Вабій.  2)  Самець 
стрекозы.  Шейк. 
Вабяшввк,  ка,  м.  Раст.  Вегіегоа  іп- 

сапа.  ЗЮЗО.  І.  114. 
Бабище,  ж.  Ув.  оть  баба. 
Вабівщваа,  вя,  ж.  =-  Бабнзна   Волч.  у. 

Вабій,  бія,  м.  1)  Любитель  женскаго 
пола,  волокита,  ловеласъ.  2)  Ніженка, 
уподобляющійся  женщині.  Желех.  3)=Ба- 
бёць.  Вх.  Пч.  II.  19. 

Вабівка,  вв,  ж.  Узкая  разноцвітнан 
тесьма,  для  обшивки  теплыхъ  платковъ. 
передниковъ  и  т.  п.  Звенигород,  у. 

Бабіти,  бда,  вш,  гл.  1)    Ділаться    же- 

нош>добнымъ,  бабиться,  изніживаться.  См. 
бабитися.  Желех.  2)  Набрякать,  отекать. 
Мнж.  175.  3)  Сморщиваться  отъ  долгаго 
пребьіванія  въ  воді  (о  человіч.  тілі). 
Руки  бабіють,  як  довго  в  воді,  бовтаєшся. 
Богод.  у.  Славян,  у. 

Вабка,  ка,  ж.  Ум.  оть  баба.  1)  Упо- 
требляется какъ  ум.  отъ  баба  2.  Старій 

бабці  добре  і  в  шапці.  Ном.  №  8673.  Си- 
дить бабка  на  печі,  в  головку  ся  скрепче. 

Чуб.  У.  1130.  2)=Баба  3.  Промовила 
бабка  до...  свого  внука.  Гн.  І.  182.  3)=- 
Баба  4.  4)  —  Баба  6.  До  ста  бабок  піди. — 
сто  немочей  скажуть.  Посл.  5)  Бабка, 
игральная  кость  изъ  ступни  животного. 
Шейк.  6)  Игральный  камешекъ  при  игрі 
въ  бабні,— тоже,  что  нреймах.  Шейк.  7)  За- 

стежка, проволочная  петля  на  одежді. 
которой  застегиваютъ  за  гаплик.  Шейк. 
8)  Маленькая  наковальня,  на  которой  от- 
биваютъ  косу.  Шейк.  Состоитъ  изъ  же- 
лізной  бабки  и  деревяннаго  обрубка,  баб- 
чера,  въ  который  вставлена  металлическая 
часть.  Шух.  I.  169.  Въ  Константиногр.  у. 
различается  бабиа  отъ  иоваленьии  (см.): 
въ  первой  металлическая  часть  иміеть 
сбоку  видь  ромба,  во  второй — треугольника. 
Б.  Г.  9)  Въ  заговорі:  соринка,  попавшая 
въ  глазъ:  поднявъ  за  рісницьі  віко,  го 
ворятъ:  Виплинь,  бабко,  дам  тобі  ябко. 
Ном.  №  8408.  10)  Камешекъ,  комокъ  чего 
либо,  пускаемый  по  воді  рикошетомъ. 
Бабий  пускати,  перевбзити.  См.  бабу  перевб- 
зити.  Шейк.  11)  Родъ  кушанья,  испечен- 
наго  изъ'  муки,  картофеля,  пшена  съ  яй- 

цами и  пр.  Шейк.  Маркев.  150.  Картй- 
пляна,  пшоняна  бабка.  12)  Зоол.  Стрекоза. 
У-  лузі  маківка  весною  зацвіла,  промеж 
другій  квіток  як  жаром  червоніла;  до 
єї  раз-у-раз  -літа  бджола,  бабок,  мете- 

ликів   над    нею    грає    сила.    Греб.    370. 
13)  Зоол.  Рыба  а)  Азрго.  ЕЗ.  V.  171;  б)= 
Бабець.  Вх.  Пч.  19;  в)  ОоЬіиа.  Шух.  І.  24. 
14)  Родъ  гріюа:  Воіеіия  зсаЬег,  ЗЮЗО.  І. 
114.  А^агісиз  ргосегаз.  Гайку,  гайку!  дай 
нам    гриба    й     бабку!    Ном.     №     340. 

15)  Раст.  а)  Подорожникь,  Ріапіа^о  та,)'ог. 
Вх.  Пч.  І.  12:  б)  во  мн.  ч.  Цвітокь  N11- 
рЬаг  Іиіешп.  ЗЮЗО.  І.  129;  в)  ВаЫа  <іи- 
теі-огит.  ЗЮЗО.  І.  135;  г)  8а№а  ргаАеп- 
зІ8.  ЗЮЗО.  І.  135;  д)  Сепіаигеа  тоїііь. 
Лв.  97.  є) — смердяча.  Зсгорпиіагіа  посіоза. 
Лв.  101. 

Бабкуватий,  а,  є.  1)  Старообразный, 
морщинистый.  Він  став  зовсім  бабкува- 

тий. Н.-Волын.  у.  2)  Бабкувата.  Немного 
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занимающаяся  знахарствомъ.  Вона  инколи 
помогала  людям  од  хвороби — бабкувата, 
значить,  була.  Новомоск.  у.  (Залюбовск.). 

Ваблятися,  ляюся,  ешся,  гл.  Копать- 
ся руками  въ  чемъ-либо  жидкомъ,  мят- 

комъ,  наир.  въ  тісті;  пачкаться.  Ба- 
бляеться  з  діжею  од  самого  ранку,  не- 

наче дитина  пічки  копає.  Левиц.  КС.  111. 
См.  бабратися. 

Бабник,  ка,  м.  1)  Сосудъ,  въ  кото- 
ромь  пекуть  баби.  См.  баба  21.  2)=Баби- 
иець.  Подольск,  г.  Шейк. 

Бабодур,    ра,    м.    Волокита,   ловеласі.. 
Левч.  14.  См.  бабій  1. 

Вабойва,  кн,  ж.  Ум.  оть  баба. 

Ваболюб,  ба,  м-  Вабій  І.  КС.  188Я. 
XI.  502. 

Вабоннтн,  ню,  ніш,  гл.  Ворожить.  Вх. 
Уг.  225. 

Бабонька,  ка,  ж.  Ум.  оть  баба. 
Вабота,  ти,  ж.  соб.  Бабье.  Волч.  у. 
Бабочка,  кн,  ж.  Ум.  оть  баба. 

Бабрання,  ня,  с  Занятіе  грязной  ра- 
ботой, пачкотня.  Остогидло  мені'  оие  ба- 

брання коло  хати. 
Бабрати,  раю,  еш,  гл.  Пачкать,  марать. 

Вх.  Лем.  389.  Не  бабрай  руками! 
Вабратнся,  раюся,  ешся,  гл.  Копаться 

вь  нечистоті,  заниматься  грязной  работой. 
І  чого  ти  бабраешся  там  коло  багна? 
См.  баблятися. 

Вабрйоька,  кн,  ж.  Насік.=Соиечио, 
Соссіпеїіа.  Вх.  Пч.  II.  26: 

Ваброш,  ша,  м.  Пачкунь.  У  гор. 
Вабруля,  лі,  ж.  Неопрятная  женщина. 

Вх.  Лем.  389. 

Вабрун,  на,  м  —  Вабриська.  Вх.  Пч. 
II.  26. 

Вабрун  а,  нн,  бабрунька,  ви,  ж.— 
Вабриська.  ЕЗ.  У.  18,  171.  Вх.  Ич.  II. 
26.  Ум.  Бабруночка.  ЕЗ.  V.  171. 

Бабство,  ва,  с  соб.  Бабье.  См.  бабота. 
Тут  уже  баби  як  попали  мене  въ  свої 
лапи...  Коли  б  не  Божий  чоловік,  то 
довелось  би  з  нудьги  пропасти  між  плак- 

сивим бабством.  К.  ЧР.  238. 
Бабський,  а,  є.  1)  Бабій,  бабскій.  Це 

бабське  діло.  2)  Бабські  забубони.  Различ- 
ный приміть!,  обычаи  и  пр.,  соблюдаемые 

женщинами  въ  ихъ  хозяйствевныхъ  и  др. 
ділахь.  Ном.  №  253  и  слід.  3)  Бабське 
літо— Бабине  літо.  4)  Бабські  прбводи.  По- 
аедільникь  воминой  неділя,  когда  поми- 

нають усоглпихъ  одні  бабы.  Чуб.  III.  29. 
Ь)    Бабські    свята.    Народные    праздники, 

празднуемые    исключительно    женщинами. 
0.  1861.  XI.  Св.  59. 

Бабувати,  бую,  еш,  гл.=Вабити.  Ба- 
бувала у  його  жінки.  Рудч.  Ск.  II.  92. 

Вабунечка,  кн.  ж.  Ум.  отъ  бабуня. 
Бабуня,  ні,  ж.  Ум.  и  ласк,  отъ  баба. 

Бабушка.  Чуб.  II.  313.  Ум.  Бабунечка. 

Бабусенька,  бабусечка,  ки,  ж.  Ум. отъ  бабуся 

Бабусин,  на,  не.  Принадлежащей  аа- 
рушкі,  бабушкі.  Як  побіжить  королевич 
до  бабусина  двора.  Чуб. 

Бабуся,  сі,  ж.  Ум.  оть  баба.  Бабушка. 
Ум.  Бабусенька,  бабусечка. 

Вабухатий,  а,  е.  Пузатый,  брюхастый. 
Вх.  Лем.  389. 

Вабчар,  ра,  м.  Деревянный  обрубокъ, 
вь  который  вставляется  маленькая  нако- 

вальня для  отбивавія  косі..  См.  бабка  8. 
Желех.  Шух.  І.  169. 

Вабчин,  ва,  яе.  Принадлежащей  бабці, 
относящійся  къ  ней.  Желех. 

Вабчув,  ва,  м.  Раст.  Ашу^ііаіив  паппа 
Б.  ЗЮЗО.  І.   111. 

Ваб  юк,  ва,  и  =Вабець.  Вх.  Пч.  II.  19. 

Баб'ячий,  а,  є.  1>  Принадлежащій,  свой- 
ственный бабі.  Баб'ячі  звичаї.  2)  По 

баб'ячий,  по  баб'ячому.  Він  чисто  по  баб'я- 
чий тупця  по  хаті.  Левиц.  І.  478. 

Вави,  ви,  ж.  Встрічено  только  уменьиі. 
отъ  этого  слова:  бавойна.  Употреблено  въ 
значеній:  гостепріимная  хозяйка,  задержи- 

вающая гостей:  Ой  буде  ж  нам  ся,  буде: 
забавили  нас  люде,  забавила  нас  бавой- 

ка—Ганнусина  матінойка  при  п'яній 
горілойці.  при    любій  розмовойці.    Рапіі, 
1.  84. 

Вавина,  ни,  *с.=Вавовна.  КС.  1883. 
XI.  50.   Мнж.   175. 

Вавити,  влю,  виш,  гл.  1)  Забавлять, 
развлекать.  Сивий  дід  коло  хатиночки,  і 
бавить  хорошее  та  кучеряве  своє  малень- 
кеє  внуча.  Шевч.  424.  2)  Удерживать,  за- 

держивать. Не  бавте  нас,  не  бавте, 
хутко  виправляйте.  0.  1862.  IV.  27.  3)=- 
Бавитися  2.  Три  тиждні  бавила  я  в  до- 

розі. Каменец,  у.  Де  ти  бавиш,  біловусе, 
де  ти,  ясний  світе?  Федьк.  Поез.  І.    25 

Бавитися,  влюся,  вншоя,  гл.  1.  За- 
бавляться, играть,  развлекаться.  Що-дня. 

що-вечора  з  нею  бавились.  МВ.  II.  33. 
А  в  чім  теє  дитя?— У  сріблі  та  в 
злоті... — Чим  воно  ся  бавить?— Золотим 
яблучком.  Чуб.  III.  39.  2)  Мішкать,  ме- 

длить, тратить  время.  Ой  їдь,  милий,  та 
не  бався,    бо   ти  мені   сподобався.   Чуб. 
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V.  12.  Не  бався  тут,  іди  швидке! — 
Поспіємо  ще  з  козами  на  торг!  Шевч. 
306.  Іди  ж  хутчій,  не  бався.  О.  1861. 
НІ.  Г.— Арт.  84  Не  бавмося,  та  ходімо 
швидче  додому.  Канев.  у. 

Бавіняя.  ня.  с.  Медленность,  м-вшка- 
яіе.  Левч.  69.  См.  бавлення. 

I  Вавка,  ки,    ж.  Развлеченіе.    Желех. 
II  Вавка,  ки,  ж.  Сухая  ложбина  (Га- 

лиц.).  Желех.  Русло  внесшей  ріки.  Вх. 
Зи.  1.  См.  балка. 

Бавлення,  ня  с  1)  Забава,  развлече- 
ніе. 2)  Промедленіе,  мішканіе.  Яке  там 

бавлення,  як  постояв  з  чоловіком  хвилин 
,)о  дві.  Черк.  у. 

Ба  в  на.  ни,  ж. =  Бавовна.  Желех. 
Ба  ви  я  й  а,  є.  1)  Требу  ющій  много  вре- 

ченії. Желех.  2).  Медлительный.  Желех. 
Вавннця.  ці,  ж.  Красный  шерстяныя 

нитки,  красный  гарусъ.  КоІЬ.  І.  38. 
Бавно,  нар.  Медленно,  медлительно. 
Вавняний,  а,  е.  Хлопчатобумажный; 

ватный,  ваточный. 
Бавовна,  ни,  ж.  Хлопчатая  бумага, 

вата.  Рани  мог  смертельнії  промивав, 
мякенькою  бавовною  закладав.  АД.  І.  250. 

Бавовник,  ка.  м.  Раст.  хлопчатникь, 
боввурінт  ЬегЬасеит  Ь.  Желех. 

Бавовняний,  а,  є  =Вавняний. 
Бавовнянка,  ки,  ж.  Хлопчатобумажная 

ткань.  Желех. 
Вавойка.  ки,  ж.  См.  Бава. 
Ваволна,  ни,  ж.,  баволняннй,  а,  е= 

Бабовна,  бавовняний. 
Вавуна,  ни,  ж.,  бавуняний,  а,  е= 

Бавовна,  бавовняний.  Шейк. 
Вагамел,  лу,  м.  Шутливое  названіе 

палки,  посоха.  Мнж.  175. 
Багат,  та.  те.  Кр.  форма  отъ.  Багатий. 

Мужик  багат, — йому  ж  добро.  Ном. 
Л?  1372.  Дівчино  ж  моя,  колись  тебе 
любив  я,  а  тепера  багат  став,  любить 
тебе  перестав.  Грин.  Ш.  254. 

Багат-вечір,  чора,  м.  Канунъ  Рожде- 
ства. Убогий  на  багат-вечір  поніс  вечерю 

до  багатою.  Грин.  П.  §3. 
Вагатённий,  а,  е.  Очень  богатый.  Же- 

лех. 
Багатенький,  а,  е.  Ум  отъ  багатий. 

Довольно  богатый.  Був  собі  один  чоловік 
багатенький,  мав  собі  корів  доволі.  Рудч. 
Ск.  II.  167.  Ой  коли  б  ти,  дівчинонько, 
трошки  багатенька,  то  взяв  би  тебе  до 
себе,  до  свого  батенька.  Чуб.  V.  115. 

Багатенько  и  багатечко,  нар.  Ум. 
отъ  багато.  Довольно  много. 

Вагати,  бажу,  жнш,  гл.= Бажати  Же- 
лех. 

Багатий,  а,  в.  1)  Богатьій,  обладающій 
богатствомъ.  Багатому  чорт  діти  колише, 
а  вбогий  і  няньки  не  знайде.  Ном  №  1420- 

Дурень  багатий,  так  і  слово  його  в-лад! 
Ном.  №  1428.  Тяжко-важко  нам  убо- 

гим багатих  любити.  Мет.  64.  Скачи, 

враже,  як  пан  каже',  на  те  він  багатий. 
Шевч.  10.  Багатий  на  щб.  Богатый  ч-вмъ, 
им-вгощій  много  чего.  Він  багатий  на 
воли:  шість  пар  має.  —  Нащо  йому 
доля?  Треба  закопать:  він  і  так  ба- 

гатий...— Багатий  на  лати  та  на  дріб- 
ні сльози  —  бодай  не  втирать.  Шевч. 

134.  Либонь  же  ти  на  розум  не  бага- 
тий. АД.  І.  170.  Багатий  на  слбво.  Слово- 

охотливый. Настя  така  багата  на  слово, 
що  я  не  мала  часу  ніколи  й  промовити 
до  бабусі.  Г.  Барв.  224.  2)  Богатый, 
цкнный.  Як  виїхав  Ревуха  на  коні  гу- 

ляти, перевісив  через  плече  сагайдак 
багатий.  КС.  1892.  III.  377.  з)  Багатий 
вечір,-  та  иутя=Багат-вечір.  Чуб.  Ш.  262. 
ХС.  І.  79.  Ум.  Багатенький. 

Багатиня,  ні,  м.  Богачъ.  Чуб.  П.  399. 
Він  такий  багатиня,  що  не  зна,  куди 
гроші  ховати.  Константиногр.  у.  Та  він 
більш  од  тебе  надавав, — дарма,  що  бідний, 
а  ти  багатиня.  Богод.  у 

Вагатирёвий,  а,  є.  Полн.  фор.= Багати- 

рів 

Багатирів,  рева,  ве.  Принадлежащей 
богачу.  Бажав  годуватись  округиинами, 
що  падали  з  стола  багатиревого.  Ев.  Л. 
XVI.  21.  Багатирева.  Жена  богача.  Умер 
багатирь...  Багатирева  перебралась  ув 
одну  хату.  Рудч.  Ск.  II.  148. 

Багатирство,  ва,  с.  Богатство.  Нехай 
йому  з  його  багатирством]  Мир.  Нов.  І. 
158  б. 

Багатирський,  а,  є.  1)= Багатирів. 

Г.  Барв.  189.  2)  Богатьірскій."  Та  згинь! не  хочу  гокаляти  честь  багатирськую 
свою.  Котл.  Ен.  231. 

Багатирь,  ря,  м,  1)  Богачъ.  Такий 
багатир,  що  не  знає  що  то  нема.  Ном. 
№  1343.  Багатирь  був,  а  жив,  як  убогі 
люде  живуть.  МВ.  II.  21.  Багатир  був! 
Що  було  в  його  поля;  худоби,  що  всякого 
добра!  МВ.  І.  35.  Умре  багатир,  то  йде 

за  ним  увесь  мир,  а  вмре  харпак — тіль- 
ки піп  та  дяк.  Посл.  2)  Богатырь.  Були 

вони  багатирі:  велику  силу  мали  Чуб. 
II.  130.  Портрети    всіх    багатирів:    як 



ВАГАТНГЫЛ — БАГЛЛТ. 59 

Александр  цареві  Пору  давав  із  військом 
доору  хльору...  Котл.  Ен. 

Вагатйрька,  ки,  ж.  Богачка.  Моя  дів- 
ка—багатирьк  а:  в  буддень  ходить  в  сріб- 

лі, в  злоті,  в  свято  ходить  в  оксами- 
ті. Чуб. 

Вагатйтнся,  чуся,  тйшся,  гл  Обога- 
щаться. К.  ХП.  46.  Коли  б  єсипадтим 

псребрехом  знялась,  котрим  письменство 
в  нас  що-року  багатиться.  К.  Дз.  90. 

Баїатінвя,  ня,  с.  Обогащевіо. 

Багатіти,  тію,  вш,  гл  Богагвть,  обо- 
гащаться. Як  задумав  Харько,  задумав 

Захарчен.ко,  задумав  багатіти.  Чуб.  V. 
1048. 

ВагатІйшати  и  багатішати,  шаю,  вш, 

г  л.= Багатіти. 

Багато,  нар.  1)  Богато.  Старша  дочка 
їх  дуже  багато  живе.  Богодух.  у.  2) 
Мвого.  Де  багато  господинь,  там  хата 
нсметена.  Посл.  Багато  в  його  грошей. 
Багато  книжок  попрочитував.  Він  же 
вийшовши,  почав  проповідувати  багато. 
Ев  Мр.  І.  45.  Нам  сього  вина  треба  ба- 

гато. Чуб.  Ш.  402  В  селі  довго  говорили 
дечого  багато.  Шевч.  115.  Не  багато 
Луговський  гетьманував:  півтора  года 
булаву  держав.  АД:  II.  124.  3)  Очень, 
сильно.  Вона  багато  скидається  на  його. 
Кролен.  у.  Ой  вона  багато  гордує.  Нп. 
Ум.  Багатеньке. 

Багатолистий,  а,  е.  Густолиственный. 
Тропічнії  ліси  з  багатолистими  дерева- 

ми. Щог.  Сл.  5. 
Багатство,  ва,  с.  Богатство.  Бідность. 

багатство — єсть  то  божа  воля.  Мет.  71. 
Нащо  мені  багатство,  -нащо  мені  гро- 

ші? Чуб.   V.    117. 
Багаття,  тя,  „'.  І)  Огонь.  Крешіть, 

дядьку,  багаття!  Велів  багаття,  розво- 
дить... казав  троянський  флот  спалить. 

Котл.  Ен  V.  аз.  2)  Горящіе  угли.  3)  Ко- 
стерь. Наймггяг  роспалив  багаття,  по- 

вісив на  вагани  казанок  і  почав  варити 
куліш.  Левиц.  Нов.  109. 

Багатшати,  шаю,  вш,  г  л  —  Багатіти. 
Багатший,  а,  є.  Сравн.  от.  оп.  бага- 

тий, то-же.  что  и"  багатГший.  Не  по  правді, 
.чолодий  козаче,  зо  мною  живеш:  Оо  ба- 

гатшої, та  і)о  паганшої  що-вечора  йдеш. 

Чуб    V*.  396. 
Вагатшити,  ~»у,  шиш,  гл.  Обогащать. 

Багатого  скріпи  багапцнушь  Грин.  І. 
232. 

Багатющий,  а,  е.  Чрезвычайно  богатый, 
богагвйшій.  Ооин  по  оОному  спішать 
(убогі),  щоб  з  багатющими  поспать.  Щог. 
В.   134. 

Вагацтво,  ва,  с.=-Вагатство.  Журба 
світу  сього  і  омана  багацтва  і  инші  жа- 

доби входять  і  глушять  слово.    Ев.    Мр. 
IV.  69  Пойти  ж,  Боже,  нашим  моло- 

дим щастя  і  багацтва.  Шевч.  290.  Ба- 
шцтво  дочасне,  а  лихо  довічне.  Нон. 
№  1450. 

Багацький,  а,  е.  Принадлежащей  бо- 
гачу. Панське  та  багацьке  нігде  не  про- 

паде і  тільки  сіромацьке — хто  йде,  то 
скубне.  Посл.  Багацький  син.  Федьк. 
Поез.  II.  70.  Багацькая  дівчинонька  шмат 
коралів  має.  Грин.  Ш.  530. 

Багацько,  нар— Ватаго.  У  Бога  ба- 
гацько, то  й  нам  дасть.  Ном.  №  57.  По 

світу  як  іще  побіга  (Еней), — чиїхсь  ба- 
гацько виллє  сліз.  Котл.  Ен.  І.  8,  Не  ля- 
кайся нас,  пане,  не  багацько  нас  стане: 

тридцятеро  й  троє.  Чуб.  НІ.  244. 
Вага?,  чя,  м.  Богачъ.  Прийшов  багач, 

прийшов  дукач  та  в  порога  став>  із  на- 
шої голотоньки  сміяться  почав.  Рудч. 

Чп.  107.  Багач  великий,  Данило  Гурч. 
Він  таки  з  козаків  був,  та  жив  собі  па- 

ном, мав  свій  хутір  і  степи  й  поле. 
МВ. 'і.  151. 

ВагачІв,  чева,  ве.  ІІривадлежащій  бо- 
гачу. Прийшов  до  їх   багачів    син.    Чуб. 

V.  1016. 

Багачка,  кн,  ж.  Богачка.  Засватав  я 
вбогу  дівку,  -  хай  багачка  плаче,  бо  ба~ 
гачка,  вража  дочка,  не  хоче  робити.  Чуб. 
V.  113.  Сину  мій,  сину,  каже, — не  бери 
тії  багачки:  буде  вона  дуже  гордувати. 
МВ.  І.   122. 

Вагачня,  ні,  м.—  Вагатиня.  Ширят,  у. 
Слов.  Д.  Эварн. 

Багач чати,  ччаю,  вш,  гл.—  Багатшати 
Вагаччий  а,  є  = Багатший  Зробився 

гце  багаччим  од 'брата.  Чуб.  І.  217.  Ба- 
гачча  од  північної  українська  природа. 
Левиц.  Пов.  5. 

Багва,  ви,  ж.  Болотистая  низменность, 
топь.  Кіев. 

Вагдаль,  (лк>?  м.)  Сафьянь  изь  козло- вой кожи.  Вас.  158 

Ваглаї,  ів,  м.  ми.  Лінь.  Уіютребл.  ні. 

вмраж.:  баглаї  напали  -лЬнь  одол-вла.  Нов. 
^  10939.  То  же:  баглаї  вкинулись.  Ба- 

глаї вкинулись,  ша  й  робити  не  хочеть- 
ся. Болч.  у.  Баглаї  бити.  Быть  правдныыъ, 
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ничего  не  двлать,  бить  баклуши.  Ном. 
№  10940.  К.  ЧР.  191. 

Багнистий,  а,  е.  Болотистый,  топкій, 
тинистый,  илистый. 

Багнисто,  нар.  Болотисто,  топко,  гряз- 
но. Тут  дуже  багнисто, — не  можно  про- 

їхати. Полт. 
Багнисько,  ка,  с.  Ув    отъ  багно. 

Вагнйти,  ню,  ниш,  гл.  Грязнить,  пач- 
кать У  цьому  ставку  мити,— тільки 

шмаття  багнити. 

Вагнйтися,  вюся,  нйшся,  гл.  Загря- 
зняться, пачкаться. 

Багнйця,  ці,  ж.  Раст.  Заііх  саргеа. 
Вх.  Лем.  389. 

Багнище,  ща,  с.  Болото,  болотистое  ніс- 
то.  У  долині,  мов.  у  ямі,  на  багнищі  го- 

род мріє.  Шевч.  П.  20. 

Багнїт,  ту,  м.   Штыкъ.    Подольск,    г. 

Багнітн,  вію,  вш,  гл.  Двлаться  боло- 
тистымъ,  тннистымъ,  тоикимъ. 

Вагвітка,  ки,  ж.  Сережка  дерева.  Вх. 
Пч.  П., 37. 

Багні іу вати,  тую,  вш,  гл.=Вагнити. 
Кіев. 

Ватно,  на,  с  1)  Болото,  топь,  глубокая 
грянь.  Як  /хае,  то  й  попав  у  саме  баг- 

но, кобила  загрузла  по  саме  стегно. 
Грин.  Ш.  64  4  Кобила  ізблудила  і  попа- 

ла у  багно  і  застряла  по  стегно.  Чуб. 
III.  426  Загруз  у  болоті  і  ніяк  з  багна 
і  очеретяного  коріння  не  виплутається. 
Стор.  II  69.  В  крові  так,  мов  в  багні, 
бродив.  Котл.  Кн.  VI.  72.  2)  Грязь.  Умий- 

теся, образ  божий  багном  не  скверніте. 
Шевч.  3)  Раст.  Ье(іит  раїизіге.  Вх  Нч. 
II.  32.  ЗЮЗО  І.  126.  См  багонник.  У  в. 
Багнище,  багнисько. 

Вагвовйця,  ці,  ж.  1)  Болотное  топкое 
місто.  Туі)и  й  тягтиме  холодний  вітер 
з  боліт  та  багновиць.  Дещо.  2)  мн 
Раст.  Охусоззиз.  Шух    І.  22. 

Вагнутн,  ну,  веш,  гл.  Сильно  желать, 
хотіть.  Мій  син  багне  йти  до  школи 

так,  що  ну!  Каменец,  у. 
Вагнюк,  ка,  м.  Роді,  гриба  изг  поро- 
ды Воіеіиз.  Радом,  у. 
Вагнюкв,  кн,  ж.— Ввгно.  Так  лаяти 

болото  почала:  „Отце  поіаная  багнюка!" 
Греб.  369. 

Вагня,  вятн  с— Вагнітка.  Вх.  .Ієн. 
389. 

Вагнявяй,  багнянвй,  а,  є. ̂ Багнис- 
тий. Желех. 

Баговиння  и  баговівня,  ня,  с.  Родъ 

водорослей.  І  рибалка  випливає',  несе  на 
сорочку  баговіння  зеленого.  Шевч.  Ви- 
тягли  повний  волок  баговиння,  карасів, 
линів,  раків  і  жаб.  Левин.  Нов.  109.  У 
Вх.  Пч.  II.  ЗО:  СопГепа  гіуиїлгіз. 

Вагонка,  кн,  ж.  Лужа.  См.  „Рнойдуил 

вь  господарств*"  (1848),  стр.  57.  (Желех.) 
Вагонник,  ка,  м.  Раст.  Ье6*ит  раїизіге. Вх.  Пч.  її    32. 

Вагор,  гра,  м.  1)  Пурпурный  цвіть. 

Далі,  далі,  онде  небо  багром  рум'яніє. 
ФбЯьк.  1.  26.  2)  Косякъ,  часть  составного 
обода  колеса.  Вх.  Зя.  І. 

Багрець,  ця,  м.  Яркій  багровый  цвіті,. МБ.  Ш.  81 

Вагрйвий,  багрйй,  а,  е.  Тёмнокрасный Желех. 

Вагрйва,  ни,  &.  Болото,  богатое  род- никами ліісти    Желех. 

Вагривіти,  цію,  вш,  гл.  Окрашиваться 
ні,  багровый,  пурпурный  цвіть.  Млаї; 
(Желех.). 

Багрити,  рю,  риш,  гл.  З )  Окрашивать 
вь  багровый  цвіть.  2)  Ділать  косяки  вт» 
колесахъ.  Угор. 

Багрій,  рій.  м.  Названіе  сіробураго 
вола.-  Шейк. 

Багріти,  рію,  вш,  гл.  Багровіть. 
Вагрб,  ра,  с.=Вагор  2.  У  гор. 
Багровий,  а,  є  Багровый,  яркокрасиый. 

Рожа  моя  повна  червона,  багрова.  Чу6. 
Ш.  432  Зелене  винце...  багрове  пивце. 
Гол.  IV.  545.  Ум.  Багровёнький.  Чуб.  III. 
314. 

Вагруля,  лі,  ж.  Порода  раннихь  нур- 
нурно-красвыхъ  сливъ.  Желех. 

Багря,  рі,  ж.  Названіе  буро- красной 
коровы.  Желех. 

Багряний,  а,  є. = Багровий 
Багряниця,  ці,  ж.  Царская  пурпурная 

мантія,  багряница.  Собі  багряницю  пошив 
жилами  твердими.  Шевч.  Вони  одягли 
його  в  багряницю.  Ев.  Мр.  XV.   17. 

Вагтй,  бажу,  жйш,  гл.—  Батати  Желех. 
Вагул,  ла,  м.  Тюкъ.  Отсюди  положіть 

дза  багулн.  Шейк. 

Вагув,  на,  А.  Раст.  ЪесЦип  Раїизіге  Ь. 
ЗЮЗО.  І.  126.  См.  багно.  То  же  значеніо: 

душистий  багун.  ЗЮЗО.  1.  126. 
Вагчн,  бажу,  жйш,  гл.=Вагтн=Ва- гати.  Желех. 

Ваґа,  ґи,  ж.  Гарь  изь  чубука  Вх.  Зн. 
І.  Вх    Уг.  252.  См.  Мочна  2. 
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Ваґарн,  ми.  Широкій  кожаный  -поясі.. 
Желех. 

Вадвав,  ка,  м.  То  же,  что  лемко,  но 
вьіговарнпаюіцій  л  вигвсто  в,  напр.:  я 
бил,  я  гварил  (изъ  местности  окодр  вен- 

герской границы).  Вх.  Лем.  389. 
Вадёня,  ні,  ж.=Вакай.  Вх.  Зн.  Лем. 

389. 

Вадн.інна,  не,  ок.  Стебель,  трость,  бы- 
линка. Ном.  №  8120  Мил.  М.  26.  (Соло- 
вейко) гидить  на  дерезині,  співає,  аж 

баїкілина  під  ним  гойдається.  Левиц  І. 
118.  Ум.  Бадилинка. ,  Ув    Бадиляка. 
Вадйлля  и  баділля,  дя,  с  соб.  Стеб- 

ли, былинки,  ботва.  Грин.  II  86.  От  во- 
ни викопали  картоплю,  а  йому  остави- 
ли саме  бадилля.  Рудч.  Ск,  I.  52.  Ум. 

Бадиллячко. 
Бадиляка,  ки,  ж.  У  в.  отъ  бадилина. 
Вадіка,  ки,  м.  Названіе  старшаго  но 

літамь  мужчины,  брата  и  пр.  Желех.  Ум. 
Бадічка,  бадічно. 

Вадоня,  ні,  бадуня,  ні,  *.=Ваденя. 
Вх.  Лем.  389.  Ум.  Бадуиька. 
Вадьо,  дя,  м.  Бати  Этимъ  именемь 

называють  таїаке  вь  нъкоторыхь  м'Ъстахь 
всякаго  старшаго  но  літань  мужчину.  Ба- 
дю!  возьміт  мене  на  віз!  Шейк. 

Вадьбр,  ру,  м.  Бойкость,  проворство. 
Бадьористий,  а,  е.  Бойків,  лихой,  мо- 

лодець-ій  Чуб.  I.  230.  Г.  Барв.  44  Сам 
був  такий  бадьористий:  козаки...  казали 
проміле  себе  — орел]  Стор    М.  Пр.  149. 

Бадьористо,  нар.   Войьо,  лихо. 
Бадьоритися ,  рюся,  рйшоя,  гл.  Бод- 

риться, молодиться,  молодечествовать.  Ле- 
виц. Нов  34.  А  диво  цариця,  мов  гов 

чапля  між  птахами,  скаче,  бадьориться. 
ІІІев'ї. 

Вадьорний,  а,  е.-=Вадьорнстий.  Ум. 
Бадьорнёньиий. 

Вадьорно,  нар.—  Бадьористо.  Ум.  Ба- 
дьорненько. 

Вадя,  (ді,  .і/.?)  .1Т.НППЫЙ  ноль.  КС.  1898. 
VII.   46. 
Баєвий,  а,  е.  Сделанный  изъ  баї  (сч. 

бая).  Приходила  і  ся  сюди  в  червоній 
юпочці  баєвій.  Котл.  Ен.  І.  19 

Баєчка,  ки,  ж.  Ум.  оті.  байка. 
Бажаний,  а,  е.  Желанный,  жданный. 

Шейк. 
Бажання,  ня,  с  Желаніе.  Ба-жання  до- 

сягти до  тло,  про  що  марила.  Левиц. 
І.  300. 

Бажати,  жаю,  еш,  гл.  Сильно  желать, 
хотіть.  Котл.  Ен.  II.   10.    Хиба  ж    душа 

моя  з  лопуцька  і  не  бажа  того,  .що  й 
людська?  Ном.  №  1588.  Проси  в  мене  чо- 

го бажаєш.  Ев.  Мр.  XV.  22.  Хорітимеш, 
болітимеш,  смерти  бажатимеш.  Мет. 
107. 

Бажати  ся,  жаетьея,  гл.  безл.  Хотеть- 
ся. Все  йому  бажається  долі.  Вже  ста- 

лося, як  йому  божилося.  Левиц.  Пов.  41. 

Бажйтн,  жу,  жйш,  гл.  Жаждать,  силь- 
но желать.  Желех.  В  Чорногорі  Роман 

лежит,  студеноі  води  бажит.  Гол.  1. 
159. 

Важитися,  житься,  гл.  безл.  Хотеть- 
ся. Най  ся  тобі  не  бажить  печеного  ра- 
ка. Ном.  Нон  тобі  ся  того  не  бажить. 

чого  ся  дома  не  держить.  Ном.  №  2686. 

Вазала,  ли,  об.  Мямля,  неповоротли- 
вый. Пирят   у.  Слов.  Д.  Эварн. 

Вазалучча,  ча,  с.  соб'.  Разный  хламь. 
Аф.  291.  Там  лежало  старе  залізо,  мо- 

тузки і  усяке  базалучча. 
Вавар,  ру,  м.-  Вазарь 
Баварйнка,  ви,  ж.  Подарокъ,  взятка 

Мкр.  Г.  19.  Ти  базаринку  любиги  брати, 
а  людям  в  нужді  помагати  не  дуже, 
бачу,  потішивсь.  Котл.  Ен.  II.  31.  Ти 
думаєш,  та  сука  тебе  любить?  База- 
ринки  твої  любить,  завернися,  бо  тя 
згубить.  Федмс.  Ум.  Базарйночка. 

Вазарйсьво,  в»,  с.=Вааарище.  Желех. 
Вазарйще,  ща,  с.  Місто,  гді  собира- 

ется базарь  Як  пішов  диУгще  та  на  ба- 
зарище. Чуб.  V.  842. 

Вазарвовый,  а,  є  Базарный,  рыноч- 
ный. Рядовина  базаркбва.  Сн.  рядовина  1. 

Вас.   168. 
Базарний,  а,  є.  1)  Базарный,  торговый, 

рыночный.  Завтра  день  базарний.  Мир. 
Нов.  II  55.  2)  Какъ  существ.  Торговый 
надзиратель  Шейк.  Сьогодия  базарний 
приходив.  Мир.  Нов    II    54. 

Баварувати,  рую,  еш,  гл.=Вазарю- 
вати. 

Вазарь,  рю,  и  бавар,  ру,  м  1)  Базарь, 
рынокъ.  Утотпала  стежечку  через  яр, 
через  гору,  серденько,  на  базар:  продавала 
бублики  козакам.  Шевч.  2)  Базарный 
день.  У  базар  то  й  чоловіка  попадеш, 
бо  в  базар  людей  найбільше.  МВ.   1.  115 

Базарювати,  рюю,  еш,  гл.  Быть  на 
базарі. сь  тімь,  чтобы  торговать,  поку- 

пать или  продавать  что  ннбудь.  Чи  ви 
добре  сьогодия  базарювали?  Полт. 

Вазі,  вів,  м.  мл.  Разговорь,  росказаи. 
Пора  й  за  роботу,  а  у  його  все  базі  та 
базі.  Екптеривосл. 
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ВааіЕа,  кн  и  базікало,  ла,  об.  Бол- 
тунъ,  балагурь.  І  чого  цей  (ця)  базіка 
все  яшком  меле?  Оце  ше  мені   базікало! 

Вазіваннн,  ня,  с.  Болтовня.  Та  ти  не 
тільки  говори,  а  й  руками  роби.  А  то 
діла  нема,  а  саме  базікання.  Харьк.  г. 

Базікати,  ваю,  еш,  гл.  Бол  гать,  бала- 
гурить, калякать.  Котл.  Ен.  Ш.  50  Годі 

не  знать  що  базгкатьі  Шевч.  Проміж 
себе  дещо  базікають,  мов  вода  на  лото- 
ьах  шумить.  Кв. 

Вазічка,  ки,  ж.  1)  Ум.  отъ  базя.  2)  = 
Багнітка.  Вх.  Уг.  226. 

Вазнйв,  ва,  м.  Раст.  а)  собачья  бузина, 
ЗятЬисия  ЕЬиІи»  Ь.  Шейк.  Вх  Пч.  II.  36. 
о) -ярий.  Зугіп^а  уиі^агік.  Вх.  Вч.  І.  13. 

Базувати,  вую,  вш,  гл.  Играть  ва  кон- 
трабас*. МУЕ.  III.  57. 

Вааувір,  ра,  м  =Вувувір.  Шейк.  Недо- 
вірки, базувірн.  Черниг.  у. 

Вааь-базь!  меж.  і І ризы въ  для  ягняті. 
Шейк. 

Бавька,  ви,  ж.  1).  ДЬтск.  ягненокъ. 

Шейк.  2).=- Багнітка.  Шейк.  Вх.  Пч.  II.  37. 
Вазьочкй,  чок.  ж  нн.  Раст.  РІапіа^о 

)па.]ог.  Вх.  Пч.  І.  12. 
Вази,  8І,  ж.  Діток,  овца,  ягненокъ.  0. 

1862.  IX.  118.  Ум.  Ьазьна,  базічиа. 
Вай,  бая,  м.  Сказочникъ.  Був  собі  бай. 

зніс- копу  яй\  всім  по  яйцеві,  тобі  зносок. 
Если  кь  кому  пристають  съ  просьбой  раз- 
сказывать  сказки,  то  овъ  этой  поговоркой 
желаетъ  отделаться.  Шейк. 

Вьйбак,  ва,  м  =Вьбак    Вх.  Пч.  II.  5. 
Вайбара,  рй,  ж.  Длинный  кнутъ  у  па- 

стуховъ.  Екатериносл.  Левч.  58. 
Вайбарав,  ва,  м.  1)  Верхняя  одежда 

у  гуцуловъ:  родь  суконнаго  полукафтанья. 
Шух.  I.  126.  Гол.  Од.  68.  2)  Родь  крытой 
женской  шубки,  крытаго  овчиннаго  тулупа. 
Канев.  у.  Борз.  у.  Заробила  в  мене  гро- 

шенят на  байбарак.  Г.  Барв.  251. 
Вайбарзо  (т.  е.  ба  і  барво,—  иодобно 

байдуже).  И  очень.  Встречено  въ  вы- 
р;гж.:  Він  мя  мае  за  байбарэо,  т.  е.  онъ 
мной  пренебрегаете  Фр.  Пр.  19. 

Вайбарйс,  су,  м.  Раст.  барбарисъ.  Кон- 
станти ногр.  у. 

Байбарисовий,  а,  е,  Барбарисовый. 
Вайда,  ди,  об.  1).  Гуляка,  безнечный  че- 

ловікт».  баиди  бйти.  Бить  баклуши  2)  ж. 
II  ротище  неуклюжей  женщины.  Ном. 
Л-  13618.  3)  ж.  Краюха,  ломоть  хліба. 
Лайда  хліба.  Фр.  Пр.   19. 

Байдак,  ва,  м.  1)  Родъ  большого  річ- 
ного судна.  Рудч.  Ск.  И.  28.  А  нуте, 

хлоп'ята,  на  байдаки]  Море  грае — ходім 
погуляти.  Шевч.  Великий  тяжко  буе 
пожар, — човни  і  байдаки  палали.  Котл. 
Ен  И.  29.  2)  мн.  Бай дани.  «Селезни, 
ебившіеся  въ  стаи  тогда,  когда  матки 
водять  выводки».  Мнж.  176.  3)  Байдаии 

гонити.  (Біл  -Нос.)  и  байдаки  бйти  (Левиц.) --- 
байдики  бити.  Ум.  Байдачок.  Ув.  Байдачище. 

Байдара,  ри,  ж  Родь  судна.  Посунули 
по  синій  хвилі,  поміж  кугою  в  Сир- Дарю 
байдару  та  баркас  чималий.  Шевч.  (1883) 

298. 
Вайдатн,  даю,  вш,  гл  Болтать  вздоръ, 

говорить  чепуху.  Вх.  Уг.  226. 
Байдачище,  ща,  м.  Ув.  отъ  байдак. 
Вайдачний,  а,  е,  Принадлежащей,  свой- 

ственный байдаку. 

Вайдачний,  ва,  м.  Рабочій  на  байдану. 
Байдачок,  чка,  м.  Ум.  оті,  байдак. 
Вайдё!  Сократ,  байдуже.  Вайде  нам 

се\  КПС.  11.  Да  хоч  чужа  хата — гірка 
хата, — я  байде    Г.  Барв.  433. 

Вайдиґи,  диґ,  ж.  мн.  Въ  выраж:  бай- 
диґи  плести.  Говорить  вндорь.  Желех. 

Байдики,  ків,  мн.  Баклуши;  употребл. 
только  вь  формі  байдики  бити -бить  бак- 

луши, баклушничать.  Ном.  №  10872. 
Тобі  б  тільки  лежати  та  байдики  бити. 
Левиц.  І.  423. 

Байдикування,  ня,  с.  Ничего  неділа- 
ніе,  баклушничанье  1  не  докучило  тобі 
байдикування?  Не  змогла  б  я  отако 
байдикуючи  день-у-день  без  роботи  жити. 

Харьк.  г. 
Байдикувати,  вую,  вш,  гл  Ничего 

пе  ділать,  баклушничать  АД.  1.  152.  Він 
нічого  не  робив,  тільки  байдикував.  Во- 
лын.  г.  Байдикують  собі  дома  при  батьку: 
звісно,  ні  косить,  ні  жать  не  підуть. 

Драг.   146. Вайдрак,  ва,  л.=Вудяк.  Сапіииз.  Вх. Пч.  II.  ЗО. 

Байдуже,  ма^л  Безразлично,  нужды  ніть, 
и  горя  мало,  все  равно.  Недоля  жартує 
над  старою  головою,  а  йому  байдуже. 
Шевч.  Байдуже  паски,  аби  поросяі  Ном. 
№  7280.  Умер  батько — байдуже,  вмерла 
мати — байдуже,  умер  милий  чорнобри- 

вий, -тії  й  стало  жаль  дуже.  Н.  н.  Ум. 
Байдужий,  байдужечки.  А  мені  про  те  й 
байдужечки.  Кролев.  у.  Товкачнсі раОість: 
Бог  гіав  сина... ,  а  Товкачеві  й  байдужки. 
Морд.  Оп.  1. 
Вайдужен,  жна,  не,  Крап,,  форми  отъ 
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байдужний.  Ніхто  мене  не  жде  і  пару- 
бок мій  байдужен.  Г.  Барв.  337. 

Вайдужечки,  пар.  Ум.  огь  байдуже. 
Байдужий,  а,  е.  Безразличный,  равно- 

душный, индифферентный.  Погляд  її  очей 
був  недбалий...  байдужий.  Левиц.  Пов. 
297. 

Байдужість,  жостн,  ж.  Безразличіе, 
индифферентизмъ,  равнодушіе.  Левиц.  І. 

330.  Потребно  великої  праці,  щоб  зв'яза- 
ти те,  що  порвала  наша  недбайливість 

та  стидка  українська  байдужість.  Ле- 
виц. Пов.  279.  Байдужість  про  закони 

природи.  К,  ХП.   122. 
Байдужки,  нар.  Ум.  огь  байдуже. 
Байдужливий,  а,  е.=Вайдужнй.  К. 

Кр.  35. 
Байдужливо,  ня^.=Вайдужно.  Бай- 

дужливо прийняла  вдова  вмову  дурневу, — 
не  виявляла  вона  ніколи  ні  радощів,  ні 

смутку.  Г.  Барв.  307.  Вона  й  привіта- 
лася, і  снідання  подала,  і  щось  промови- 

ла, і  про  щось  поспитала,  і  глянула,  і 
подякувала,  та  усе  наче  недбайливо,  якось 
байдужливо.  МВ.  Ш.  105. 
Байдужний,  а,  е.— Байдужий.  К.  Кр. 

17.  Г.  Барв.  20. 

Байдужно,  нар.  Равнодушно,  безраз- 
лично, индифферентно.  Дивиться  байдуж- 

но з  високости.  К.  ЦН.  291.  Роспиту- 
вала  я  селян  про  неї,  але  мені  одказувано 
байдужно,  мов  про  аби  що.  Г,  Барв.  373 

Вайдур,  ра,  м.  Волокита,  довелась? 
„Де  ав  їх  будеш,  прала,  Галенько  єди- 

на?"— На  тихім  Дунаю,  козаче-гуль- 
таю\  —  „Де  будеш  сушила,  Галенько 
едина?* — На  едвабном  снуре,  козаче-бай- 
дуре.—Тоя.  II.   722,  723. 

Байка,  ки,  ж.  1)  Басня.  „Кажи  каз- 
ки]"— Не  вмію.  —  „Камси  байки\и  — Не 

смію. — „Кажи  сякої-такої  небилиці*]  Чуб. 
І.  214.  Не  все  те  правда,  що  байка  ка- 

же. Чуб.  І.  232.  Банки  Л.  Глібова.  Як 
пан  лягає  спать,  то  він  йому  каже 
байки.  Рудч.  Ск.  І.  191.  2)  Безділица, 
шутка,  пустяки.  Лайка— байка,  а  битва— 
молитва.  Ном.  №  3807.  Байка  плавати, 
але  як  би  казали  нурка  дати.  ,фр.  Пр. 
19.  3)=Бая.  На  дівочках  плаття — все 
клин  та  китайка  та  зеленая  байка. 

Чуб.  Ш.  38.  Ум.  Баєчка.  Я  вигадав,  ле- 
жачи на  печі,  для  вас  еюю  баєчку,  па- 

ничі. Гліб. 

Байкарь,  ря,  м,  Баснонисецъ.    Желех. 
Вайкйй,  а,  ё.  Говорливый,  словоохот- 

ливый. Левч.  27. 

Байковий,  а,  е.=Ваввнй.  У  байковій 
юпці  вона  мені  все  на  думці.  Чуб.  V. 405. 

Вайло,  ла,  с.  ?  Какъ  бранное  слово: 
Позирни,  байло!  К.  ПС.  57. 
Вайлбва,  ви,  ж.  Выносное  дышло  въ 

плужной  запряжкв.  Черк.  у. 
Вайлбвка,  ки,  ав»  1)=Вайлова.  Анан.  у. 

2)  Шестъ,  носредствомъ  котораго  нодни- 
маютъ  якорь  на  дуб,  большую  днепровскую 
лодку.  Мнж.  180. 

Бай  л  6га,  гн,   *  =Вайлова.  Хере. 
Байлувати,  лую,  еш,  гл.  Припрягать 

вторую  пару  воловъ  и  встаскивать  возі, 
на  гору.  Рудч.  Чп.  245.  Ой  на  гору,  гору 
будем  байлувати.  Рудч.  Чп.  113. 

Вайи  уд,  да,  м.  Дуракъ,  остолопъ,  бол- ванъ.  Желех. 

Вайовнй,  а,  е  — Ваввнй,  Чуб.  VII.  430. 
Зелена  байова  керсетка.  Мир.  ХРВ.  9. 

Бяйор,  ра,    к.  =  Крайка.  КоІЬ.,  І.  45. 
Вайорисько,  ка,  с.  Ув.  огь  байоро. 
Байбрка,  ки,  ж.  1)  Снурокь  цветной. 

Шух.  I.  122.  2)  Каждая  изъ  четырехъ  об- 
витыхъ  канителью  струнъ  торбана.  КС 
1892.  Ш.   383,  384. 

Байоро,  рл,  с—  Ваюра  1.  Вх.  Лем. 
389.  Ув.  Вайорисько.  Вх.  Лем.  389. 

Вайброк,  рка,  м.  1)  Золотая  проволоч- 
ная нить.  Желех.  2)—  Байорка   2.    Желех. 

Байрак,  ка,  м.  1)  Лісок  ъ  въ  оврагк; 
буеракъ.  Такі  були  здоровенні  та  глибо- 

кі байраки,  що  Боже  світе]  Грин.  II.  169. 
Ой  не  шуми,  луже,  зелений  байраче! 
Мет.  92.  До  зеленої  неділі  в  байраках 
біліли  сніги.  Шевч.  2)  Мундштукъ  при 

уздечк-Ь.  Сідло  черкеське  з  пітником, 
уздечка  новісінька  з  байраком.  Изъ  пЄсни, 

приведенной  въ  „Истор.  Новой  Січи" 
Скальковскаго.  Ум.  Байрачок,  байраченько. 

Байрака,  ки,  >*— Байрак  1-  Не  з-за 
гори,  з-за  байраки,  відтіля  ідуть  гай- 

дамаки^ Мет.  Форма  эта,  вероятно,  яви- 
лась только  для  риемы. 

Байраченько,  кн,  с.  Ум.  отъ  байраи. 

Байрачний,  а,  е.  Принадлежащей,  от- 
носящейся къ  байраку  1,  буерачный,  овра- 

жистый. 

Байрачок,  чка,   н.  Ум.  отъ  байрак. 

Вайсаніна,  ни,  ж-  Родъ  растенія.  О. 
1861.  XI.  Св.  29. 

Вайстер,  рз,  м.  =Вайстрюк.  Аф.   292. 
Байстрюк,  ка,  м.  Внебрачный,  побоч- 

ный сынъ.  Котл.    Кн.    IV.    67.    Не    бай- 
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стрюковг  гріх,  а  батькові.  Посл.  Ум.  Бай- 
стрючок.  Ув.  Байстрючйще. 

Байстрюченя,  нятн,  с.  =  Вайстр#. 
Вяйстрючва,  ви,  те.  Внебрачная,  по- 

бочная дочь. 
Вайстрючбк,  чка,  .и.  Ум.  огь  Байстрюк. 
Байстря,  рятн,  с.  Внебрачное  дитя. 

Салдатка  йде,  оайстря  шсе.  Кв.  З  бай- 
стрям шкандибає.  Шеііч. 

Ввйтала,  лн,  об.  Неуклюжій  челонікь, 
дубина.  Вх.  Зн.  1. 

Вайтало,  да,  с.  Неработящій  чєловЄкь, 
безь  дЬла болтаюіційся,  шляющійся.  Черк.  у. 

Внйталуватнй,  а,  є.  1)  Неловкій,  не- 
ук дюжій.  Вх.  Зн.  1.  2)  Неработающій,  ле- 

нивый. Черк.  у. 

Бай  парка,  ви,  ж.  Часть  ткацкаго  стан- 
ка. См.  Начиння  3.  Константи ногр.  у. 

Вав,  сз.— Пав.  Кв. 
Байчар,  ра,  м.  Болтунъ,  сплетникъ. 

Вх.  Лем.  389. 

ВакаІстяА,  а,  є.  1)  О  рЄкЄ  или  пру- 
ді:  обилуюіцій  ямами.  Не  ходи  туди,  бо 
там  дно  дуже  бакагсте.  Екатериносл. 
2)  Ухабистый,  выбоистый.  Там  шлях  (И/- 
же  бакаїстий.  Кіев.  у.  См.  Бакаюватий. 

Вавай,  вая,  м.  1)  Глубокая  яма  вь 
рік*,  іірудЄ.  Сим.  145.  Екатериносл. 
2)  Грязный,  наполненный  водою  ухабь  на 
дороге,  выбоина,  ложбина,  посредине  ко- 

торой лужа.  Константиногр.  у.  Мнж.  176. 
Кіел.  у.  Поїхали  вони  раз  колодки  вози- 

ти... та  г  загрюзились  у  бака».  Мнж.  9. 
См.  Баюра,  банджю.з. 

Бакалійний,  а,  е.  Бакалейный.  Мкр. 
Н.  31. 

Бакалійник,  ва,  м.  Торговець  бакалей- 
ными товарами. 

В&валійниця,  ці,  ж.  Торговка  бака- 
лейными товарами. 

Бакалія,  лії,  ж:  \)  Бакалейные  това- 

ры. Щоб  де  було  свій'  крам  складати  та 
всякую  бакалію  ховати,  він  у  дворі  комо- 

ру збудував.  Гліб.  2)  Мелкій  товаръ  (га- 
лантерейный, игольный,  ножевой  и  пр.», 

которым!,  торгують  въ  разиосъ  щетинники. 
Вас  190. 

Ваваль,  ля,  м.  Озеро.  Бакам  (озеро) 
■такий,  що  піт  його  переплисти,  піт 
його  переїхати.  Чуб.  II.  256. 

Бакаляр,  ра,  м.  1)  Ученикь,  школярі.. 
Єзуїти  цькували  нирод  шляхтою  і  сво- 

їми бакалярами.  Стор.  І.  249.  2)  Учитель 
дітей.  Шейк.  3)  Дьячекъ.  Чуб.  І.  231. 

Вакалярство,  ва,  с  1)  Должность  учи- 
теля дітей.  Желех.  2)  соб.  Учителя  ді- 
тей, школяры. 

Бакалярський,  а,  е.  Принадлежать, 
свойственный  бакаляру. 

Вакан,  ну,  м.  Родъ  красной  краски. 
Шейк. 

Вакати,  ва»,  ш,  гл.  Говорить:  ба.  О. 
1862.  І.  73. 

Бакаюватий,  а,  е.— Вакаїстнй.  Ба- 
каювата дорога.  Черк.  у. 

Вави,  вів,  м.  мн.  Употреб.  въ  выра- 
жешяхъ.  І)  Забивати,  забити  баки— сбивать, 
сбить  съ  толку,  одурачить,  обморочить. 

Фр.  Пр.  20.  Драг.  171.  Забили  мені  бо- 
ки. Нон.  №  2088.  2)  Вибанчити  баня  — 

вытаращить  глаза.  Білецк.  Нос.  3)  Ьаки 
світити.  Подольщаться  къ  кому,  показывать 
кону  ііріязнеиньїй  видъ.  Фр.  Пр.  20. 

I.  Бакир  и  бакир  ь.  Употр.  въ  вира- 
женій: на  бакир— на  бекрень.  Не  йди,  до- 

ню, за  такого,  що  на  бакир  шапка.  Чуб. 
V.  1092.  Хто  на  бакир  шапку  носить, — 
госпогіарь  не  буде.  Грин.  Ш.  209.  Ми  з  со- 
ббв  на  бакир  стоїмо.  Мы  между  собой  въ 

ссорі.  Фр.  Пр.  21.  Пішло"  ми  на  бакир. Иотернвлъ  убытки,  иришслъ  въ  убытсяъ, 
обезсилелъ.  Фр.  Пр.  21. 

II.  Вакнр,  ру,  м.  Котель,  преимуще- 
ственно медный.  Екатериносл.  у  Слов.  Д. 

Эварн. 

Вавлб,  да,  <\=Ваклнг.  Як  із  річки, 
із  ковбані  води  принести:  відра  не  було, 
бакла  не  случилося.  КС.  1883.  II.  288. 

Баклаг,  га,  м.  и  баклага,  ги,  Яе.= 
Боклаг.  Бас.  145.  Бери  баклаг  і  барилу. 
Чуб.  V.  1094.  Ум.  Баклажок,  баклажка. 
Баклажан,  на,  м.  Раст.  Зоїапиш  Іусо- 

ретвісит,  баклажанъ,  помидоръ.  ЗЮЗО.  І. 
127. 
Баклажка,  ви,  ж.  Ум.  огь  баклага. 
Баклажок,  аска,  м.  1)  Ум.  отъ  баклаг. 

2)  Родъ  писанки.  КС.  1891.  VI.  379. 
Вакомпарт,  та,  м.  Бакенбарда.  Вх.  Уг. 

226. 
Баку  в,  на,  м.  №соііпа  гизііса  Ь.  ЗЮЗО. 

І.  129.  Очень  крЄпь-іЙ  курительный  табакъ, 
простой  табакъ.  Спасибі  за  тютюн,  бо 
се  турецький,  не  бакун.  Ком.  П.  №  424. 
Ум.  Ванунёць,  бануичик.  Ув.  Бакунйще,  6а- 
куняна,  бакунйсько. 
Бакуновий,  а,  е.  Относящейся,  свой- ственный бакуну. 

Вакунт,  ту,  м.  Томпакъ.  Шух.  I.  277. 
Вакунтбвий,  а,  е.  Томпаковый.  Шух. 

I.  275,  277. 
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65 Вакунчив,  ка,  м.  Ум.  оті,  бакун. 
Вакунякя,  ки,  м.  Ув.  оть  бакун. 
Вакуняр,  ра,  м.  Контрабандиста,  ие- 

реносящій  табакъ.  Желех.  См.  банун. 
Вакханалія,  лії,  ж.  Вакханалія.  Я 

зустрів  на  улиці  весілля,  що  ходили  з 
добриднями;  все  те  було  дуже  вже  на 
підпитку;  хто  в  скоки,  хто  в  боки, — 
нестеменна  бакханалія.  Ном.  №  11734. 

Вакхнчния,  а,  є.  Вакхическій.  Левиц. 
І.  520. 

Вакша,  ші,  ж.—  Баштан.  Сама  пійде 
бакшу  полоти.  Кв.  Оцей  дощик  добрий 
на  бакші.  Богод.  у. 

Вал,  лу,  м.  Балъ.  Рудч.  Ск.  І.  9.  Ум. 
Балбк.  Бувають  у  нас  і  балки,  то  в  гос- 

поду закликають  музику  0.  1862.  IV.  90. 
Вала,  ля,  м.  Дубина,  пентюхъ   Желех. 
Валабаечка,  кв,  ж.  Ум.  оть  балабайна. 
Валабайка,  ки,  ж.  Балалайка.  Рудч. 

Ск.  І.  18.  Мкр.  Н.  16.  Грати  у  бала- 
байку.  Ум.  Балабаєчка. 

Балабан,  на,  м.  1)  Родь  хлібкаго  по- 
ченья.  Подай  лиш  отам  з  мпічка  бала- 

бани гарячі,  тетерю  та  під'їмо  хоч  тро- 
хи. 0.  1861,  XI.  Кух.  27.  2)  Родь  расте- 

нія.  ЕЗ.  У.  246.  3)  Птица:  разновидность 
сокола.  У  Вх.  Пч.  II.  19:  ОепШіз  (Гаїсо 
поЬШз). 

Валабайка.  кн,  ж.  Очень  крупный 
сортъ  картофеля.  Богод.  у. 

Валабанський,  а,  е.  ?  Ус  балабанський 

чуприна  черкеська.  Ном.  Л«  8589. 
Вадабій.  Употребляется  пастухами  овець 

въ  призыв*  для  козловъ.  Отара  на  тир 
лі  або  в  роспат;  виходить  личман  впе- 

ред, кличе  цапів  так:  гей  цо!  балабгй] 
цо,  цо\  балабійі  цо\ — Цапи,  де  б  не  були, 
ідуть  до  личмана,  вівці  за  цапами.  0. 
1862.  V.  Кух.  35. 

Внлабблька,  ки,  ж.  Бубенчикь.  Шейк. 

Балабон,  на,  м.  Бубенчикь,  погремуш- 
ка. Подольск,  г.  У  нашої  попаді  балабо- 

ни  на  заді;  не  багато—  тільки  п'ять,  ку- 
ди іде — брязкотять.  Н.  II.  Ум.  Балабон- 

чнк.  Г.  Барв.  513. 
Балабонити,  ню,  ниш,  гл.  Звонить, 

бренчать  (напр.,  бубенчиками,  погремуш- 
кой). 

Балабонка,  ки,  ж.  Родъ  растенія  съ 
клубнями  на  корн*,  похожими  на  карто- 

фель (употребл.  для  настойки).  Хере. 
Балабончнк,  ка,  м.  Ум.    отъ   балабон. 

Валаббшити,  шу,  шиш,  гл.  Болтать, 
говорить.  Та  це  діти  у  нас  так  балабо- 

шать,  а  чи  воно  такечки.  —  хто  ж   ішго 
зна.  Мирг.  у.  Слов.  Д.  Эварн. 

Валабула,  ли,  ж.  ?  Чуб.  Ш.  105. 

Валабурка,  ки,  ~*г-.=Картопля.  Далі 
ж  ег  балабурок  нелуплених  їсти.  Гол. 
I.  199.  См.  Бараболя 

Балабух,  ха.  м.  1)  Небольшая  булоч- 
ка, испеченная  или  сваренная  въ  водії. 

Употребляется  въ  пищу,  а  также  дли  га- 
данія  подъ  праздникъ  Андрея  Первознан- 
наго.  2)  Комь,  комокъ.  Шейк.  Балабух 
глини.  Ум.  Балабушок. 

Ва лабуха,  хи,  ж.  1)  ̂ -Балабух  1. 
Шейк.  2)  Шишка.  Під  плечем  така  бп- 
лабуха.  Зміев.  у.  Ум.  Балабушка,  балабу- 
шечна.  Чуб.  Ш.  258.  О.  1862.  IV.  13. 

Балабушка,  ки,  ж.  1)  Ум.  огь  бала- 
буха.  Маркев.  22.  2)  Комокъ  помета.  Не- 

хай він  пом'янеться  на  кінську  балабуш- 
ку.  Пом.-  №  8363. 

Балабушок,  шка,  м.  Ум.  огь    балабух. 

Вал  агула,  ли,  •*•.  1)  К  рыгал  дорожная 
повозка,  на  которой  їздять  евреи.  Леинц.  I. 
504.  2)  Еврей-изкозчикъ  на  тнкомъ  зкн- 
наж*.  3)  Въ  юго-заиадн.  кра*:  народиикъ 
изъ  польскихъ  помощи ковъ  1830  —  50  гг., 
чяенъ  особаго  народническаго  общества  въ 

то  время. 
Валагульський,  а,  є  Относящейся  къ 

балагул'ь,  Валагульський  віз.  Грин.  1.  55. 
Валаґувати,  ґую,  вш,  гл.  Жить  въ 

праздности.  Вх.  Уг.  226. 
Валяй.  Употребл.  въ  вираж.:  галай-ба- 

лай.  См.  галай  3. 
Вялакайло,  ла,  .і*.  Болгунь,  говорунъ, 

пустомеля.  Желех. 
Валаканка,  ки,  ж.  Болтовня.    Желех. 

Балакання,  ня,  с.  Разговоръ,  каля- 
канье. Нам  не  треба  балакання,  не  тре- 

ба слів,  а  треба  діла.  Левиц.  Ион.    162. 
Балакати,  каю,  вш,  гл.  1)  Беевдовить, 

болтать,  калякать,  разговаривать.  Звичай- 
но за  слівцем  балакали  по  слову.  Греб. 

За  рученьки  біленькі  взявшись,  балака- 
ли то  сяк,  то  так.  Котл.  Ен.  I.  18. 

Балака  таке  — не  свое.  Говорить  вздорь. Зміев.  у. 

Балакатнся,  гл.  У  потреб,  безлично: 
балакаеться,  балакалось.  Говорится,  гово- 

рилось. Чого  ж:  ви  мовчите? — Та  якось 
не  балакаеться. 

Балаки,  лак,  ж.  мн.  Разговоры.  ЗОЮР. 
I.  277.  Другий  підходе  з  такою  роз.но- 
вою  до  кореля,  як  і  перший...  Третій 
підходе  до  короля  з  тими  ж  самими  ба- 
лаками.  Чуб.  Ш,  46. 

3 
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Балакливий,  а,  е.  Разговорчивый,  го- 
ворливый, словоохотливый.  Чуб.  І.  231. 

Веселий,  тручий  молодик,  письменний, 
смілий,  балакливий.  Мкр.  Г.  7.  Панноч- 

ка така  весела,  балаклива.  МВ.  (0.  1862. 
Ш.  48).  Ум.  Балакливеньний.  Така  в  вас 
балакливенька  оця  дівчина.  Черниг.  г. 

Валаклій,  лія,  м.  Говорунь,  болтунъ. 
Черниг.  , 

Валакня,  ні,  ■»■  Разговоры,  болтовня. 
Це  буде  на  два  годи  балакні.  Біля  корчми 
така  балакня.  Міус.  окр. 

Валакуватнй,  а,  є.  =- Балакливий.  Во- 
ни обидва  однаково  балакуваті.  Ново- 

моск.  у. 
Балакун,  на,  м.  Говорунь,  болтунъ 

К.  Дз.  96. 

Балакучий,  а,  є. —Балакливий.  Там 
така  приязна  та  балакуча  жінка.  Ко- 

бел, у.  Аби  були  слухачі,  а  наш  Круг- 
лий оповідач  дуже  балакучий.  Ком.  II.  68. 

Валам!  балам!  меж.  Нодражаніє  уда- 
рамъ  колокола.  Шейк. 
Валаккати,  каю,  вш,  гл.  Протяжно 

звонить  въ  одинь  колоколь.  Шейк. 

Баламут,  та,  м.  1)  Возмутитель,  нару- 
шитель душевнаго  покоя,  обольститель. 

Чуб.  У.  398.  Баламуте  всього  світа,  ба- 
ламутиш мої  літа:  як  приїдеш,  мене 

любиш:  як  поїдеш,    то    й    забудеш.     Нп. 

2)  Знахарь.  Чуб.  III.  193.  3)  Рыба:  мак- 
рель, 8соіпЬге8  асотЬги».  Черном.  Вх.  Пч. 

II.  21. 

Баламута,  тн.  1)  ».=Валамут  1. 
Шейк.  2)  ж.  Затрудненіе,  замешательство. 
Угор. 

Баламутити,  чу,  тиш,  гл.  1)  Мутить, 
возмущать,  то  же,  что  и  каламутити.  2)  Сму- 

щать, нарушать  покой.  Чуб.  V.  106.  Ниш- 
порить усюди  по  Вкраїні  да  баламу- 

тить голови  поспольству.  К.  ЧР.  107. 

Баламутка,  ки,  ж.  1 )  Нарушительни- 
ца покоя,  обольстительница.  Чуб.  V.  405. 

Маелянгщя  баламутка:  об'щала  масла 
й  сиру,  та  не  хутко.  Ном.  Л°  526.  2)  Не- 

урядица, нестроеніе;  спорь.  Ні,  за  ту 
землю     баламутки     не     було.      Черниг. 
3)  Водка,  въ  которой  вымоченъ  табакъ. 
Желех. 

Баламутний,  а,  е.  1)  Мутный,  нечи- 
стый (о  жидкостлхъ),  то  же,  что  и  кала- 

мутний. 2)  Непокойный,  тревожащій. 

Баламутно,  нар.  1)  Тревожно,  несио- 
койно.  2)  Несправедливо.  Декуди  гово- 

рять: скривився,  як    середа    на    п'ятни- 

цю,— але  то  вже  баламутно,  бо  середа 
не  має  чого  кривитися  на  п'ятницю,  бо 
обі  однаково  пісні.  ЕЗ.   V.  209. 

Баламутство,  _  ва,  є.  Возмущеніе,  сму- 
щен іе;  обманъ.  їх  обман,  їх  криту  зо- 

лотом і  баламутством  правду.  К.  ДЗ.  37. 
Ба  лан,  на,  м.  Бъчшй  воль.  КС  1898. 

VII.  41. 

Баланда,  дн,  об.  1 1  Медлительный,  не- 
поворотливый, неловкій  человігь.  Желех. 

2)  Вздорный  болтунъ.  Желех. 
Валандатн,  даю,  вш,  гл.  Качать  туда 

и  сюда.  Желех. 

Валандіти,  джу,  диш,  гл.  Бонтать,  го- 
ворить пустяки.  Желех. 

Валахрестити,  щу,  стиш,  гл.  Шалить, 
шутить,  балагурить.  Угор. 

Балачка,  ки,  ж.  Разговоръ,  бесіда; 
болтовня. 

Валбера  и  балбйра,  ри,  ж.  Родъ  ры- 
боловнаго  снаряда:  ряді,  крючковъ  на  ве- 
ревк-в,  съ  поплавками.  Черном. 

Балберва,  ки,  ж.  Поплавокъ  въ  рыбо- 
ловныхъ  свтяхъ,  Ум.  Балберочка.  Черном. 

Балбёрний  и  балбёрочнлй,  а,  е.  Упо- 
требл.  въ  выраж.:  балберна  или  балберочна 
снасть— балбера.  Черном. 

Балберочка,  ки,  ж.  Ум.  отъ  бал  бер  на. 
Балбёрочний.  См.  балберннй. 
Вал  да,  дй,  ж.  1)  Большой  топоръ.  Вх. 

Зя.  1.  2)  Неуклюжая,  неповоротливая 
женщина.  Ном.  №  13951.  3)  Въ  загадкі: 

д  а  л  да-  6а  л  да  —  сви  н  ья. 
Валеґа,  ґн,  лс.=Велеґа.  Вх.  Зя.  2. 

Валець,  льця,  м.  1)  Головної:  покры- 
воло,  головной  платокъ  женщины  (во  вре- 

мя свадебнаго  обряда?)  Желех.  Балець, 
матінко,  балець,  на  сім  мір  та-  й  на 
палець;  що  буде  завивати,  то  буде  спо- 

минати: „то  невісточка  дала,  бодай 
щасте  мала.  Гол.  IV.  321.  2)  Родъ  сва- 

дебнаго хл*ба.  Гол.  IV.  369,  395. 
Вали,  лів,  м.  мн.  Разговоры,  розсказ- 

ни.  Тільки  і  балів  на  селі,  що  про  мене 
безщасну.  0.  1862.  VII.  42.  Росклався  з 
своїми  балами— і  до  вечора  тебе  не  пе- 

реслухаєш. ІТолт.  Всі  ж  не  з  балами 
стояли,  всі  були  по  ділу  тут.  К  отд. 
Од.  490.  Це  вже  бали!  Дудки!  Це  вже 
бали,  щоб  я  йому  дала.  Харьк.  у.  Ні, 
це  вже  бали!  Грин.  І.  240. 

Валик,  (ка?),  м.  Балыкъ.  МУЕ.  І.  48. 

(Добруджа). Валище,  ща,  е.  Степной  оврагъ,  узкая 
и  длинная  долина.  По   тих    степах,    по 



БАЛИ— БАМ-БАМ. 67 

горах  Дніпрових,  по  балищах  і  лугах 
низових  живе  його  слава  од  віку  до  віку. 
К.  Доен.  4.  Везуть  у  балище  на  водо- 
пійло.  ІГ.  МБ.  X.  17.  См.  Балка. 

Валія,  ліі,  ж.  1'одъ  низкой  н  широ- 
кой кадки  дли  моёкн  білья.  Шейк.,  Чер- 

ниг.  у.  У  нас  нема  балгг,  ми  в  ночвах 
сорочки  оджимаем.  Кіев.  у.  Ум.   Балійка. 

Валка,  км,  ж.  Степной  оврагь.  Вовки 
по  тернах,  по  балках  жовту  кість  жва- 
к ували.  Дума.  Вийшов  в  поле  леть  од 
шляху,  у  балку  спустився.  Шевч.  Ум. 
Балочка. 

Валиус,  су,  м.  Густяя  жидкость.  Бал- 
мусом  звуть,  як  що  небудь  дуже  густе, 
щоб  то  не  було.  Драг.  191. 

Валок,  яка,  м.  Ум.  огь  бал. 
Вал  та,  ти,  ж.  І)  Топор  і..  Вх.  Зь.  1. 

Сн.  Балда.  2)  Жидкая  грязь.  Шух.  і.  81. 
Болтина,  ни,  о*\=Балта  1.  Желех. 
Валу.  Употребл.  въ  выраженшхь:  балу- 

балу,  галутбалу,  тару  та  балу — болтать.  Га- 
лу-балу,  а  свині  в  ріпі.  Ном.  Я  тут  ба- 

лу-балу, а  тісто  біжит  по  столу.  Фр. 
Пр.  21. 
Валування,  ня,  с  Нрепровожденіе 

времени  въ  балахъ,  пиршество.  Чуб.  Ш.  5. 
Валувати,  лую,  вш,  гл.  1)  Проводить 

время  въ  балахъ,  пировать.  Мил.  Св.  61. 
О.  1861.  X.  38.  МУЕ.  Ш.  161.  2)— чим. 
Заниматься  чт.мъ,  быть  опытнымъ  ы.  чем  ь. 
Вх.  Уг.  226.  Він  тим  балує.  Хто  чим 
балує,  від  того  й  гине.  Фр.  Пр.  21. 

Валух,  ха,  .»*.— Бадуша.  Вх.  Лем.  380. 
Балухатий,  в,  е.— Вавькатнй 
Валухи,  хів,  мн.  1)  Выпученные  глаза. 

2)  Заячьи  глаза.  Вх.  Пч.  И.  6. 

Валуша,  ші,  ж.  Пирушка,  нреировож- 
деяіе  времени  въ  гостяхъ.  При  балуші, 
як  да/де  весіля  або  кешини,  приходять 
на  мисель  розмаіти  співанки.  Вх.  Лем. 
389. 

Вадхва,  ви,  аг.  Цвітная  полоска  въ 
ткани.  Волын.  г. 

Валцавка,  ки,  ж.  Банка  или  бутыль, 
оплетенная  лозой.  Мнж.  176.  См.  Баль- 
занка. 

Валь,  лю,  .к.=Вал.  Отто  буде  кру- 
тни баль!  Вотъ  будетъ  драка!  Фр.  Пр. 

21.  Справлю  я  ті  баль!  Буду  бить  тать, 
что  подпрыгивать  будешь.  Фр.  Пр.  21. 

Вальву вати,  вую,  вш,  гл.  Сігвилять, 
связывать  одно  съ  другимъ.  Лубен,  у. 

Бальаанса,  ки,  ж.  Жестянка  съ  гор- 
лышвоьъ  и  носкомъ  для  храненія  жидкос- 

тей, напр.  керосина.  Славяносср.  у.  См. 
Балцаниа.  Ум.  Бальзаночка. 

Ьальо.  ля,  с.  Дътск.  1)  Бараном.. 
Шейк.  2)=Гостинець.  Желех. 

Вальовйй,  а,  е.  Бальный.  Левиц.  I. 451. 

Вальбга,  гн,  ж.  Лввша.  Угор. 
Вальок,  лька,  м.  Балка.  Шейк. 
Балдоышня,  ня,  с.=Валуваннн. 
Вадювати,  люю,  вш,  гл. = Валувати  1. 

Рудан.  I.  64,  92.  А  ти  гуллеш,  а  ти 
балюєш  за  чужі  нечесні  гроші.  Левиц.  І. 
529.  Зізвав  бага)по  царевичів  і  почали 
балювати.  Чуб.  II.  217. 

Бал  юра,  ри,  а«.=3аюра.  Сим.  32.  Че- 
рез балюру  стрибатиме.  Г.  Барв.  453. 

Ямка  въ  земляяомъ  полу,  на  иечномт. 
шестктв,  в  і.  печи.  О,  яка  в  долівці  балю- 
ра,  —треба  замазати.  Константиногр.  у. 
Чому  така  ти  печі  не  вимажеш?  Самі 
балюри,  ніде  й  горщика  поставити. 

Валивяти,  каю,  еш,  гл.  =  Валалата. 
Чую,  балякає  з  кимсь.  О.  1862.  VII.  38. 
Валяки,  ляк,  ж.  мн.  ])=Валаки. 

0.  1862.  VII.  35.  2)  Балнни  підпуснати. 
Обманывать.  Гатц. 

Валяадраси,  сів,  м.  мн.  Разглаголь- 
ствозанія,  розсказни,  турусы  на  колесахъ. 
Котл.  Ен.  1.  20.  К.ЧР.  137.  Баляндраси 
роспускає,  буцім  то  він  усе  знає.  Нп. 
Хозяина  кишки  порве  од  її  баляндрасів. 
Кв.  Баляндраси  точити.  Балагурить,  болтать. 

Валяндрасити,  шу,  ситл,  гл.  Болтать, 
балагурить,  разсказывать  смЬшное.  Та  як 
стануть  баляндрасить,  то  й  мертвий 
би  розреготався.  Стор.  І.  133. 

Валяндр&сник,  Ка,  м.  Балагурь.  Що 
за  баляндрасник  отсей  прудиусі — каже 
сміючись  Сомко. — Мабуть  у  вас  у  Січі 
тілько  й  роботи,  що  потішать  один  од- ного вигадками.  К.  ЧР.  128. 

Вал  не,  су,  м.  Шумь.  Шейк. 
Баляси,  сів,  м.  мн.  1)=Перила.  Шейк. 

2>=Баляндраси.  Точила  всякії  баляси. 
Котл.  Еп. 

Балясник,  ка,  м  Балагурь,  болтунъ. 
Ком.  II.  37. 

Валяениця,  ці,  ж.  Балагурка,  болтунья. 

Валясуваїи,  сую,  еш,  гл.  Шумъть. 
Шейк.  Болтать,  балагурить?  Побігла  до 
полюбовника  дп  там  з  веселости  і  давай 

балясувати  да  хьалиться,  що  вже  чоло- 
віка нема  на  світі.  РуДч.  Ск.  І.   172. 

Баи-баи!  меж.  Подражай іе  звуку  ко- 
локола О.    1861.  XI.  Св.  37.    Подражаніе 

3« 
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звуку  етруянаго  инструмента.  На    цимба- 
ли бам-бам!  Гол.  IV".  448.  См.  Балам. 

Вамбара  и  бамбёра,  ри,  ж.  Ягода.  Их. 
Лем.  389.  Ум.  Бамбарна,  бамбёрка. 

Вакбнлятн,  лаю,  еш,  гл.  Слабо  зво- 
нить. Желех. 

Вамбулй,  ли,  м.  Неповоротливый,  не- 
уклюжій  челов'ккъ,  животное;  неповоротли- 

вый волъ.  КС.  1898.  VII.  46. 

Вямбулькя,  ки,  ж.  Круглая  ягода  (на 
ботв*  картофеля).  Вх.  Уг.  226. 

Вамбух,  ха,  м.  Желудокъ.  Вх.  Лем. 
389:  желудокъ  коровы.  Вх.  Уг.  226.* 
Бамкати,  каю.  еш,  <•.■/— Валаякати. 

Шейк. 
Ваналюки,  люк,  ж.  ия.=Ванелюки. 

Фр.  Пр.  21. 
Ванда,  дн,  ж.  I)  Гурьба,  ватага,  груп- 

па. Драг.  271.  Пішли  цілою  бандою. 
Шейк.  2)  Капелла.  Цісарь...  сказав  %м 
зробити  великий  баль,  банда  їм  грала. 
Гн.  I.  161. 

Бандаж,  жа,  м.  1 )  Чорная  лента,  упо- 
требляемая для  повязки  башмаковъ.  Шейк. 

2)  Бинтъ.  Шейк. 
Вандажованнй,  а,  е.  О  башмакахъ: 

подвязанный  лентами.  Бандажованг  >сере- 
викгі.  Шейк. 

Вандажуватн,  жую,  йш,  гл.  1)  Под- 
вязывать башмаки  лентами  (см.  Бандаж.). 

2)   Бизтовать,    налагать    повязку.    Шейк. 
Ван  давка,  ки,  м  \=Вандаж.  Галиц. 
Вандавковавий,  а,  е.— Вандажованнй. 

Галиц 

Ванджюр,  ра,  ><.=Вакай  1.  Вх.  Уг. 
226.  См.  Баюра. 

Ванда,  дзу,  .«.—Картопля.  Вх.  Пч. 
1.  13. 

Ван  дина,  ни,  ж.  Большая  компанія. 
Васильк.  у. 

4    Бандур,  ра,    ж.    Содержатель    иублич- 
наго  дома.  Желех. 

Ванд  ура,  рн,  ж.  1)  Музыкальный  ин- 
струментъ  въ  роді;  гитары.  Части:  ручка— 
грифъ;  спідняя  —  выпуклый  оналъ;  верхняя  — 
вибрирующая  поверхность,  дека;  голосник 
отверстіе  въ  дект>,  приструнник — планка, 
на  окружности  овала,  къ  которой  прикре- 

плены струны;  кобилка  —  порогъ,  черезь 
который  перекинуты  струны.  Струнъ  отъ 
12  до  30  и  болъе;  шесть  большихъ  струнъ 
наз.  бунти,  первыя  три,  басы  —  кишиовГ, 
4-я— дротова,  5-я  —  прййма,  6-я  ̂ —  терція; 
шесть  короткихъ  струнъ  назыв.  приструнки. 
КС.  1882.  \Ш.  281—282.  2)=Картопля. 
Вх.  Лем.  389.    Бандури  душені.  —  Растер- 

тый картофель.  Вх.  Леи.  112.  Ум.  Бан- 
дурка, бандуроньна,  бандурочка.  Ой  там 

козак  похожає,  у  бандурку  вигравав. 
Мет.  73. 

Бандури,  дур,  ж.  мн.  Внутренности, 
иреичущ.  жинотяаго.  Мнж.  36.  Знайшов 
там  десь  задріпане  теля,  облупив  його, 
бандури  випустив.  Мкж.  13.  Гляди,  щоб 
він  не  випустив  тобі  бандур.  Черном. 

Бандурка,  ви,  ж.  ї)  Ум.  огь  бандура. 
2)— Картопля.  Вх.  Пч.  II.  36. 
Бандурний,  а,  е.  Принадлежали,  от- 

носящійся  къ  бандуръ.  Бандурна  струна. 
К.  Іов.  65. 

Бандурник,  ка,  м.  1)  Мастерь,  ді- 
лающій  бандуры.  2)— Бандурист.  Дума 
„про  смерть  козака  бандурника"  Мет. 443. 

Вандуронька,  бандурочка,  ки,  ж.  Ум огь  бандура. 

Вандуруватяй,  а,  е.  Неповоротливый? 
неуклюжій?  Був  ('хлопець/.,  несміливий, 
бандуруватий.  Св.  Л.  244. 

Вандурчаник,   ка,   м.    Родъ    лепешки 
изъ  растертаго  картофеля.    Вх.    Уг.    226. 

Вандурчанка,  ки,  ж.  Стебли  и  листья, 
ботва  картофеля.  Вх.  Лем    389. 
Вандурчнна,  ни,  ж\=Вандурчанка. 

Вх.  Уг.  226. 

Вандуршя,  ші,  ж.  Содержательница 
нубличнаго  дома. 
Вандурянкн,  кн,  ж\=Вавдурчанка. 

Вх.  Лем.  389. 

Вандурята,  рят,  с.  мн.  Картофель. Вх.   Уг.  226. 

Бандюра,  ря,  лг.  =  Вакай  1=Ваюра  I 
Вх.  Уг.  226.  См.  Банджюр. 

Ванелюки,  люк,  ж.  мн.  Употр.  въ 
вьіраженіи:  банелюки  плести  -  молоть  вздорь, 
городить  чепуху.  Ном.  №  13029.  Що  ти 
мені  банелюки  плетеш?  Фр.  Пр.  21. 

Баняк,  ка,  м.  Родъ  ватрушки.  Вх.  Уг. 

226. 
Ванйта,  тй,  м.  Изгнанник!,.  Король 

мене  банитою  вигнанцем  оголосив  по 
Польщі  і  Вкраїні.  К.  Бай.  69. 

Ванитн,  ню,  ниш,  гл.  1)  Мыть,  вымы- 
вать, выполаскивать.  Була  въ  березі,  діж- 

ку банила.  Лубен,  у.  Стала  вона  бани- 
ти  ложечки.  Мнж.  .32.  Приходе  до  річки 
попова  дочка  тарілок  банити.  Мнж.  6. 
Банити  рибу.  МУК.  I.  19.  (Добруджа). 
2)  Полоскать.  У  горлі  боліло,  так  лікарь 
давав  чимсь  банйти.  Харьк.  у.  3)  Бить 
(человека).  Сусід  Кіхоть  із  жінкою  моєю... 
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гм!  1-м!  не  вам   кажучи,    пані...    а    свою- 
банить  що-дня.  Г.  Барв.  334. 

Ванитися,  нюся.  вншся,  гл.  Мыться, 
вымываться. 

Вавітувати,  тую,  вш,  гл.  І)  Шельмо- 
вать, бранить-  последними  словами.  2)  Му- 
чить. Лубен,  у.  3) -рбзуиом  =  Баламутити  2. 

Желех. 
Вавка,  ви,  ар.  Гульдені.  Вх.  Зн.  1)  Ве- 

«мна  банка.  Десять  гульденові..  Шух.  І. 
85.  Ум.  Баночка. 

Вавкас,  са,  м.  Железный  съ  васічкой 
на  верхнемъ  конці  шпень,  вставляемый 
въ  одну  нзъ  дыръ  столярнаго  станка  для 
того,  чтобы  удерживать  имъ  доску,-  когда 
ее  строгпетъ  столярь.  Слов.  Д.  Эварн. 

В&вкёт,  ту,  м.  и    нр.=Венкет   и    пр. 
Ввяврут,  та,  м.  Банкрогь.  Желех. 
Банкрутство,  ва,  с.  Банкротство,  Же- лех. 

Ванврутуватв,  тую,  вш,  гл.  Банкро- 
титься. Желех. 

Ваввість,  воств,  ж.  Печаль,  грусть; 
тоска.  Желех.  Доки  ми  ся  тай  любили — 
втіхи  та  радости,  а  як  ми  ся  залиши- 

ли— жалю  та  банности.  Гол. 
Ван  в  о  нар.  Грустнр.  тоскливо,  жаль 

пего.  Гол.  Ш.  215.  Чуб.  V.  280.  Ж  за 
чим  мені  так  не  банно,  як  за  моею  кре- 
еанею.  Федьк. 

Вавочка,  вв,  ж.  1)  Ум.  отъ  банка. 
2)  То  же.  что  и  банка  1,  1  гульденъ  въ 
твхь  містностяхь,  гді  велика  банка  — 
10  гульд.  Шух.  І.  8Г). 

Ввита,  тв,  ж.  1)  Поперечное  бревно 
между  стропилами,  перекладина.  Ко1Ь.  I. 
55.  Кури  сплять  на  бантах.  Подольск,  г. 
О  жнвотныхъ:  піти  на  банти — издохнуть. 
Кінь  пійшов  на  банта,  т.  с.  содранная  ст. 
кони  шкура  повішена  на  бантах.  Ном. 
.V  11023.  2)  мн.  банти  =  Вергуни.  Сим.  192. 

Бантина,  нв,  лс.=Ванта  1.  Стріха 

держить  на  кроквах,  зв'язаних  знизу 
бантинами.   МУК.   І.  88.  (Черниг.). 

Вантвая.  ня,  с— Ванта  1-  Шух.  1.91. 
Ванту ватв,  тую,  вш,  гл.  1)  Безпоко- 

ить;  толкать.  Вх.  Зн.  1.  2)  Уничтожать. 
Вх.   Лем.   389. 

Ваву  ватв.  ную,  вш.  гл.  1)  Тужить, 
жаліть.  ЕЗ.  V.  97.  Не  дуже  за  ним  ба- 
нували  і  швидко  забули  про  него.  КЗ. 
V.  194.  Не  бануй,  мамко,  за  мнов,  не 
беру  виїитко  з  собов.  Гол.  IV.  400.  Ци 
не  будеш,  моя  рибко,  за  мнов  банувати? 
Гол.  Ш.  116.  2)  Банувати  на  ечі— боліть 
глазами.  Брацл.  у. 

Вануш,  ша,  м.  і)  Супь  говяжій.  Шух. 
І.  215.  2)  Кушанье:  кукурузная  мука, 
смешанная  со  сметаной  и  сваренная.  Шух. 
I.    140. 
Вануша,  ші,  ас.^Явшая.  ЕЗ.  V.    43. 
Ванька,  ки,  ж.  1)  Ум.  отъ  баня  1. 

А  на  нашій  церковці  що  за  банька  хо- 
роша! 2}  Шарь.  Місяць  має  вид  опуклий, 

ее  б  то  як  банька.  Дещо.  3)  Стеклянный 
шарь  для  г.іаженія  (вмісто  утюга).  Сы. 
Гало.  4)  Глиняный  или  стеклянный  узко- 

горлый сосудъ.  ГСісв.  Ванька  на  олій. 
Шух.  I.  261.  270.  5)  Пузырь  водяной. 
Чоловік  на  світі,  як  банька  на  воді.  Ном. 
№  8260.  6)  Білокь  глаза.  Константиногр.  у. 
Хрусталикі.  глаза  (у  вола).  Рудч.  Чп. 
254.  Мн.  баньки.  Выпученные  глаза.  Греб. 
373.  Чого  ви,  братця,  так  баньки  пови- 

тріщали'^ І'реб.  Баньки  вивалив,  мов  ба- 
рс н.  0.  1861.  XI.  Кух.  34.  Коли  б  мені 

не  засліпило  так  тею  горілкою  баньок, 
то  може  б  я  і  втрапив  додому.  Грин.  II. 
179. 
Банькатий,  а,  є.  Иміющій  глаза  на 

викаті,  пучеглазый.  Стор.  МПр.  156.  См. 

Балухатий.  ^* — 
Ванькач,  ча,  м.  Человікт.,  иміющій 

глаза  на  вьїкаті,  пучеглазый.  Шейк. 

Ванюр,  ра.  м.  1)— Ванюра-Ваюра  1. 
Вх.  Лем.  390.  2)  Глубоко  размытое  місто 

въ  річнов'ь  берегу.  Нх.  Уг.  238. 
Ваг»  юра,  рв,  *.=Вйюра  1.  Вх.  Лем. 

390. 
Ваяя,  «і.  ж.  1)  Куполь  на  церкви, 

вообще  на  строєній.  Сим.  17.  На  самому 
шпилечку  стоїть,  як  лялечка,  біла  цер- 
ковцн  і  неначе  хитається,  сяючи  золо- 

тим, хрестом  і  банями.  Мир.  Нов.  І.  166. 
Ой  не  еидно  його-  дому,  тільки  видно 
баню.  Мет.  6.  2)  Солеварня,  солеварный 
заводь.  Шух.  ї.  16.  Ой  чумаче,  де  ти 
йдеш?.,  на  баню  по  кримку  йду.  Гол.  І. 

177.  3)  Минеральный  цілебиьій  источ- 
ннкъ.  Вх.  Лем.  390.  Ум.  Банька. 

Баняк,  ва,  м.  Чугунный  котелъ,  нетал- 
лическій  горшокъ.  Волы  в.  г.  Баняк  роз- 

бився і  вода  вилялася.  Гн.  II.  92. 

Вар,  ру,  .і/.  Мокрое  місто  между  хол- мами. Вх.  Зн.  І. 

Барабан,  ну,  м.  Барабань.  ЗОЮР.  І. 
114.  Чуб.  [.  219;  V.  151.  В  барабани 
вибивають.  Драг.   198. 

Барабанити,  вю,  ниш,  гл.  Барабанить. 
Варабанський,  а,  є.  Прннадлежащій, 

относящейся  кь  барабану.  Уногребл.,  ка- 
жется, только  какъ  брань    вь    вираженій: 
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шнура  бараб&нсьна — потаскуха,   публичная 
женщина  и  вообще  скверная  женщина. 

Барабанчик,  ва,  м.  Барабавщикъ.  Ой 
іде,  іде  барабанчик,  путкувками  креше. 
Гол.  I.  309. 

іолінннк,  ка,  м.  Нирогь  съ  карто- 
фелемь.  МУЕ    I.  102. 

Вараболнння,  ня,  е.  соб.  Стебли  кар- 
тофеля. Правобереж. 

Варабодисько,  ка,  с  Місто,  гді  росъ 
картофель.  Вн.  Зн.   1. 

Бараболя,  лі,  *г\=Картоиля.  Вх.  11ч. 
Т.  13.  ЗЮЗО.  I.  137.  Наварила  бараболі. 
Чуб.  V.  3.  Ум.  Бараббльиа.  Грин.  Ш.  517. 

Варабосити,  шу,  снш,  гл.  1)  Болтать, 
балагурить,  калякать.  Лохв.  у.  2)  Нить 
ладонями  но  спин/в  въ  игр!;  въ  ярки.  Рів. 
34. 

Баран,  на,  м.  1)  Баранъ,  самець  онцґ.і 
Вас.  197,  Чуб.  I,  129.  Овечку  стрижуть, 

а  баран  др'шить.  Поел.  2)  Название  во- ла сь  загнутыми  иазадъ  рогами.  КС.  1 898. 

VII.  44.  3)  Род'ь  игры  вь  мячъ.  КС.  1887. 
VI.  462.  4)  Седьмая  фигура  при  игрі  въ 
мячъ,  называемой  стінка.  КС.  1887.  VI. 
462.  о)  Цилиндръ  вь  вороті,  барабань, 
на  который  наматывается  канатъ  Лубен,  у. 
МУЕ  I.  45.  6)  Пінистая  волна,  вздымаю- 

щаяся въ  узкоыъ  місті  ріки.  Вх.  11ч.  II. 
25.  7)  Кудреватые  гребни  наметеннаго 
свіга.  Вітер  рае  й  перекидас  сніг  через 
оселю;  а  не  димарі  повикручувало  такі 
кудлаті  барани...  Мпр.  Пов.  1.  113.  Ум. 
Баранець,  баранчик.  Ув.  Баранище. 

Баранець,  нца,  м.  1)  Ум  отъ  баран. 
Небольшой  барань.  Гудч.  Ск.  II.  129. 
Вас.  197.  Понесла  на  посвяченіе  паску, 
баранця  печеного.  Кв.  Чи  всі  вівці  поко- 

тилися, чи  баранці  породилися?  Чуб.  Ш. 
454.  2)  Колодка,  на  которую  навивается 
веревка  въ  плотницкомъ  инструмент»,  на- 
зываемомъ  шнур.  Черниг.  3)  Желізная 
палочка  у  удилъ,  застегивающаяся  въ  ко- 

лечко отъ  уздечки.  Міусск.  у.  4)  Бекасъ. 
Полт.  Вх.  Пч.  П.  14.  См.  Вівчарик  3,  Ба- 

раном, баранчик.  5і  Раст.  Бусоройїіит  сот- 
ріапаїит  Ь.  ЗЮЗО.  I.  127.  6)  мн.  БаранцГ. 
Легкія  тучи,  перистыя  облака,  пінистьія 
волны. 

Бар&ныиа,  ни,  ж,  Баранина.  Приніс 
Хвесько  додому  баранину  та  й  кинув  и 
ка  долшці,  а  собаки  донюхались  та  й 
ззіли.  Стор.  Ї.  27.  Наварила  борщу  а  ба- 
рининао.  Черкиг.  у.  Ум.  Барйниниа.  От 
«(Ш  писгно  баранинки,  Стор.  I.  27, 

Бараниця,  ці,  ж.  Овчина  для  укуты- 
вай ія  ногь  зимою  въ  дорога.  Кіев.  г.  (Ло- бодов.). 

Баранйще,  ща,  м.  У  в.  отъ  баран. 
Баранка,  кн,  ж-.— Вівця?  Чужі  .хрін- 

ки  баранки,  Мелашка  ведмедка  (изъ  за- 
говора)» Мил.  М.  40. 

Баранковий,  а,  е.  Барашковый.  Шел;. 
Варанник,  ка,  м.  Пзстухъ  барановъ. 

О.   1862.   V.  Кух.  36. 
Варааня,  ня,  е..  Грязь,  налипающая 

на  сиицахъ  колеса.  Бараннем  колесся  взя- 
лось, і  повні  маточпнн  наперло  грязі. 

Борз.  у. 

Баранок,  нка,  м.  Бекасъ,  ОаШпа&о 
о-аііішіїа.  Вх.  У  г.  226.  См.  Баранець  4. 

Варанта,  їй,  ж.  Стадо  овець.  Черном. 
Варанча,  чати,  с.  Барашекъ.  Сим.  209. 
Варанчнк,  ка,  м.  1)  Ум.  отъ  баран. 

Пасуться  три  баранчики.  Рудч.  Ск.  I.  8. 

2)  Бекасъ.  Полі'.  3)  Хвостикъ  арбуза. 
Узяв  кавуна,  держачи  його  за  баранчи- 

ка. Ком.  I.  33.  4)  Одна  изъ  колесъ  въ 
плугі  безъ  обода.  5)  При  игрі  въ  ланки: 
каждый  изъ  стоящихъ  на  арайнихъ  ям- 
кахъ  двухъ  мальчиковъ,  катающихъ  мячъ. 
Ив  34.  6)  Часть  уздечки.  См.  Гнузда. 
7)  мн.  Баранчики.  Раст.  пєрвоцвігь,  Рп- 
ітшіа  оШсіпаїі».  Ум.  Ьаранчнчон. 

Варен  чу  к.  ка,  м  =Еарацець  1.  «Ке- 
лех. Въ  нікоторьіхь  нвеняхъ  употребляет- 

ся какъ  приIIІвъ:  Гоп,  чу  к,  баранчук,  а 
на  боці  дудка!  Еедь  би  мені  не  миленька, 
ке  був  би  я  тутка    Гол.  IV.  512. 

Барана,  нята,  с=Варанча,  Шейк. 
Ум.  Баранягко,  бараняточно. 

Бараняр.  ра,  м.  1)  Торговенъ  барана- 
ми. Желех.  2)  Воръ,  крадущій  барановъ. 

Желех. 
Баранягао,  йараня«очко,  ка,  с.  Ум. 

отъ  бараня. 

Баранячий,  а,  е.  1)  Бараній.  Бараня- 
чий смух.  2)  Баранячий  прызнии.  День 

26-го  ноября  (въ  этогь  день  совершается 
случка  барановъ  съ  овцами).  Новоыоск.  у. 

Барасуяі,  еуль,  ж.  мн.  Большія  сте- 
клянный желтыя  бусы.  Шейк. 

Варашсув&?ж,  кую,  еш,  гл.  Болтать, 
растабаривать.  Вх.  Зн.  1. 

Варбачія,  чії,  ж.  Пт.  Саіегііа  егівіаіа, 
хохлатый  жаворонокъ.  Вх.  Лем.  390. 

Барбблькн,  льок,  ж.  мн.  Раст.:  а)  Ріг 
аагіа  гаиипсоїоісіез.  Вх.  Пч.  II.  31.  б)  8сго- 
іиіагіа  поаова.  Вх.  Пч.  II.  86. 

Ьарббля,  лі,  ж—  Ь&раболя.  Вх.  Пч. 
И.  30. 
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Барбос,  са,  м.  Кличка  собаки.  За  ха- 
тою коло  воріт  забрехав  барбос  наче  на 

вовка.  Левіїц    І    ЗО. 
Барбосів,  сова,  ве.  Принадлежащей, 

свойственный  барбосу.  Ганна  побачила 
через  тин  барбоеову  морду  з  роззявленим 
ротом,  з  вишкиреними  зубами,  з  лютими 
очима.  Левиц.  І.  ЗІ. 

Барбуля,  лі,  ж.  Порода  рыбы:  ти  Низ 
Ьагоаіиз.  Вх.  11ч.  II.  20. 

Варбун,  на,  л.=Варбуля.  Вх.  Нч.  II.  20. 
Барва,  вж,  ж.  І)  Краска,  цвъгъ.  Гол. 

II.  520.  Стіни  були  помальовані  ясно- 
жовтою  барвою.  Лениц.  Пов.  19.  2)  Вор- 

са на  сукні.  НВолын.  у.  3)  Форменная 
одежда.  Козацьку  барву  прибірае,  зброю 
наряжає.  Гол.  І.  10.  Ливрея.  Слуги  в 
барвах  позлотистих  гуляють  по  ринку. 
К.  Досв.  21. 

Барвистий,  а,  р.  Цветной,  разноцвет- 
ный, цветистый.  Дорогі,  пишно  барвисті 

шати.  К.  МБ.  XI.  162.  Барвисті  маки 
К.  Дз.   79. 

Барвисто,  нар.  Цвітно,  разноцветно, 
цввтието.  Рай  земний,  едем  барвисто- 
птиний.  К.  Бай.  22. 

Барвити,  влю,  виш,  гл.  1)  Окраши- 
вать, красить.  Желсх.  2)  Наводить  ворсу 

Шейк. 

Барві  н,     ну,     м.= Барвінок.     Барвін 
процвітає.  Млак.  90.  То    же:    барв/н-лис 
тби.  Ходжу,    блуджу    по-над   лози,    а    в 
тих  лозах  барвін- листок, — щипну,    вир- 

ву, вінець  сплету.  Чуб.  ПІ.  37. 

Варвінепь.  нця,  м  =Варвінок.  Під 
кудернпм  деревцем,  під  зелененьким  бар- 
вінцем.  Нп.  Пішла  в  городець,  рвала 
барвінець.  Чуб.  ПІ.  301.  Вінець-барвінець. 
Вънокъ  іізь  барвінку.  Грин.  ПІ.  524. 

Барві  вина,  ни,  ж.  Одно  растеніе  бар 
вінок,  одинъ  стебель  барвінка.  Иногда  про- 

сто барвінок.   Перва  зелина — любисточоп, 
друга  зелина  —  барвінина,  третя  зелина — 
василечок.  Нп. 

Барвінковий,  а,  е.  Принадлежащей,  от- 
восящійся  къ  барвінку,  сделанный  изъ  не- 

го. Вінок  барвінковий.  Гол.  Од.  50. 

Барвінок,  вку,  м.  1)  Расі'.:  могидьни- 
ца,  гробъ-трава,  Уіпса  тіоог  Ь.  Анн. 
380,  ЗЮЗО.  І.  141.  Ой  не  стелися,  хре- 

щатий барвінку,  та  по  крутій  горі!  Нп. 
Обычные  эпитеты:  барвінок  зеленки,  хреща- 

та!, крячастий.  Какъ  ласкательное  яааваніе 
Дія  любнипго  иужчиии:   Ой   ти,    козаче, 

зелений  барвінку,  прийди  до  мене  хоть 
у  недільку.  Мет.  43.  Употребляемый  на 
свадьбі  въ  світнлчмній  шаблі  барвінок 
означаегь — душевную  склонность,  иріязнь. 
МУЕ.  Ш.  94.  Барвінок  рвати— означаегь 
часто  идти  на  любовное  свиданіе.  Мал.  л. 
сб.  288.  Пусти  ж  мене,  мати,  барві- 

ночку рвати,  а  вже  ж  наші  вороженьки 
полягали  спати.  Мет.  288.  Ночувати  в 
барвінку.  Переночевать  съ  милымъ.  2)  Раст.: 
а)— дикий.  Ьузітаспіа  пшптиіагіа.  Лв.  100. 
б) — степовий.  Уіпса  пегЬасеа  \Уа1сІзІ  еі 
Кіі.  ЗЮЗО.  І.  141.  3)  Родъ  орнамента  на 
писанні.  МУЕ.  І.  200.  Ум.  Барвїнонько, 
барвіночок,  барв/нчик,  барвГнчичон.  Дівчи- 

нонько, сіра  утко,  чи  сватати  хутко? — 
Козаченьку,  барвіночку,  хоть  і  в  неді.юч- 
ку.  Мет.  8.  Та  прийди  до  мене,  хреща- 

тий барвінчику!  Нп. 
Барвний,  а.  е.  Цветной.  Желсх. 
Барв  як  ка.  к.=Вайрак?  Ой  їхав  ко- 

зак в  зелений  барв'як,  став  коня  попа- сати. Гайснн.  у. 

Бергамота,  ти,  ж.  Родъ  грушь:  берга- мотъ. 

Варда,  ди.  ж.  1)  Краюха  хліба.  Шейк. 
2)  Тонорч.  особой  формы.  Въ  хотин.  у.  и 
у  гуцуловъ:  родъ  илотницкаго  топора  съ 
широкимъ  лезвіемь.  Шух.  I.  87.  Казала 
йому  хату  ставити  без  барди  і  сокири. 
Чуб.  V.  819.  А  кедрина  не  калина,  я 
сам  їй  тесав,  що  зарубав  ясное  бардов, 
як  в  серденько  тяв.  Федьк.  Ш.  168.  Ум. 
Бардйчка,  бардочиа.  Як  затну  бардичку 
до  бука.  Федьх.  І.  97. 

Вардаднм,  на,  м.  Крупной  комплекцій 
человікь,  нерзило. 

Вардаш,  ша.  м.  Большой  топоръ.  Ка- 
менец, у.  Вх.  Зн.  2. 

Ваодз.  бардзо,  мар.— бара.  Грин.  ПІ.  32. 
Варднґа,  ґи,  ж.  Большая  краюха  хлі- 

ба. Шейк. 

Бардина,  ни,  ж.= Варда  2.  Сам  не 
знаю,  чи  полицю  тесати,  чи  до  дівчини 
на  всю  ніч  махати.  Закину  я  вражу 
бардину,  сам  до  дівчини  на  всю  ніч  дви- 

ну. Чуб.  V.  172.  Ум.  Бардйнка,  бардииочка. 

Бардйчка,  кн,  ж.  Ум.  оть  барда. 
Вардочка.  кн,  ж.  Ум.  отъ  барда. 
Барже,  нар.  Сравн.  ст.  оть  барзо.  Вх. 

Лем.  390. 

Вирв,  барае,  барво,  нар.  Очень.  Вода 
барз  нечиста.  Гол.  IV.  522.  І  старшу 
сестру  барае  анево-жав.  О.  1862,  УПІ.  23. 
Та  ще  у  неділю,  барзо  рано-пораненьку. 
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не  сива  зозу.ія  закувала.  Душа.  А  в  мене 
шапка  борзо  дорога.  Чуб.  V.  161. 

Варзій  (барзий?),  барза.  Черный  ко- 
зелъ,  черная  овца,  но  грудь  у  которой  бі- 

лая. О.  1862.  V.   Кух.  36. 
Варзкв.  мар.=Ввр80.  Вх.  Лем.  390. 
Варзо,  пар.  С.ч.  Барз. 
Вари,  мн.  нескл.  Рассказы,  болтовня. 

Унотребл.  въ  вмраж.:  тари  та  бари.  Тари 
та  бари,  завтра  Варвари.  Ном.  №  19335. 

Варйвка,  ки,  %.=-Варилка.  Вх.  Лем. 
390.  Ум.  Барйвочка. 
Варивчйва,  ви,  ж.  =  Барвльчина. 

МУК.  І.  100. 

Варйлечко,  ка,  с.  Ум.  огь  барило. 
Варйлка,  ки,  ж.  Боченокъ.  Гн.  II.  36. 

Везе  нам  горілки  потирі  барилки.  Чуб. 
Ш.  382.  Носке...  барилку  тисовую  з  до- 

брим вишняком.  Млак.  84.  Ум.  Барйлочка. 
Лайте  нам  горівочки  з  нової  барилочки. 
Грин.  Ш.  50. 

Варйлво,  ка,  с.  Ум.  отъ  барило. 
Варило,  ла,  с.  Боченокч..  Вас.  145. 

Ном.  16  8007.  Вина  з  Даріграду  відер 
трос  у  барилі.  Шевч.  116.  Ум.  Барилко, 
барйлечно.  барилочко,  барильце.  Котл.  Ен. 

IV*.  20.  Набрала  повнісіньке  барильце 
(вина)  додому.  Рудч.  Ск.  II.  57.  Ун.  Ба- 

риля'кз. Варйлочка,  ки,  ж.  Ум    огь  барилка. 
Варйлочко,  ка,  с.  Ум.  оті.  барило. 

Варвлькуватвй,  а,  е.  О  челов'вк'в:  тол- 
стый, пузатый.  Желех.    • 

Варильний,  а,  є.  Принадлежат^  бо- 
чонку, боченочный.  Варильний  обруч. 

Варйльце,  ця,  є.  1)  Ум.  огь  барило. 
2)  мн.  Барильця.  Родъ  растенія.   О.  1862. 
IV.  72. 
Барильчйна,  нв,  ж,— Варило.  Гн.  II. 

36.  Ой  пійду  я  в  комірчину  та  загляну 
в  бчрильчину.  Чуб.   V.    1091. 

Вариляка,  ки,  ж.  Ун.  огь  барило. 

Варити,  рю,  рйш,  гл.  Замедлять,  за- 
держивать. Ой  одчиняй,  не  бари,  бо  ку- 

сають комарі.  Нн.  Ой  нуте,  робіть,  себе 
не  бн\ііть\   Чуб.   Ш.   231. 

Варитися,  рюся,  ришся,  гл.  Медлить, 
МЇННКать.    Неси,    доню,    не   барися.    Чуб. 
V.  69^ 

Вариш,  шу,  м.  Прибыль,  выгода,  ба- 
рыпгь.  Як  уродиться,  без  баришу  не  об- 

ходиться, і  як  умре,  то  все  піп  дере. 
Посл.  Ум.  Баришок.  1  Турн  получить  з 
барашком.  Котл.  Ен. 

Варяшівне,  його,  с  Плата  за  фактор- 
ство, маклерство.    Вх.  Зн.  2.  Фр.  Пр.  23. 

Варнпгівник,  ка,  м.  Посредник!,  при 
покупки,  факторі.,  маклерь.  Шух.  І.  85. 

Фр.  Пр.  23. 
Баришник,  ка,  м.  1)  Торговец,!,  ло- 

шадьми. 2)  Торгашь,  барышникъ. 
Баришництво,  ва,  с.  Барышничество, 

торгашество. 
Баришницький,  а,  е.  Принадлежат^, 

свойственный  барышнику,  барьішническій. 
Баришок,  шку,  м.  Ум.  огь  бариш. 
Варишувавня,  ня,  с.  Торгашество, 

барышничанье. 
Баришувати,  шую,  еш,  гл.  Торговать, 

барышничать.  Він  баришував:  купував 
скот,    випасував,    продає.    Грин.  II.  257. 

Варівка,  ки.  л*-. = Барилка.  Вх.  Зн.  2. 
Варіння,  ня,  с  Замедленіе,  остановка. 

За  вашим  барінням,  то  й  не  впораємось 
сьогодня  помолотити.  Полгав. 

Барка,  ки,  ж.  Плоскодонное  рЬчное 

судно  для  грузовь-  барка  За  ним  Азилае 
плив  на  барці.  Котл.  Ен.   VI.  17. 

Варкая,  на  м.  Досчатый  заборі.,  то-же. 
что  и  паркан.  Грин.  II.  180.  Золотий  сад 
і  золотим  барканом  обгарожений.  Рудч. 
Ск.  II.  94.  З  одного  боку  двора  коло  бар- 

кана росли  рядомь  тополі  Левиц.  Пов.  21. 
Ум.  Барканчик    Ув.  Барканйще 

Баркас,  су,  м.  Баркась,  наибольшее 
гребное  судно.  Посунули  по  синій  хвилі 
поміж  кугою  в  Сир-Дар'ю  байдару  та 
баркас  чималий.  Шевч.  (1883)  '298.  Ум. 
Баркасик.  Справив  баркасик  і  давай  у 
морі  рибалчити.   Мнж.  40. 

Барки,  ків,  м.  мн.  1)  І! лепи.  2)  Взяти 
з     барки.  Взять  за  грудь  (во  время  драки). 

Варвйцнутн,  ву,  неш  гл  =Верквць- 

вути. Варліг,  логу,  м.  1)  Логовище,  логово 
(медвежье).  Упала  у  ведмедячий  барліг. 
Грин.  І.  181.  2)  Логово  свиное,  таїаке 
подстилка  вь  свиномь  хліву.  Чуб.  VII. 
395.  Заглянув  в  хлів, — там  поросятам 
нема  нічого  барлогу.  Алв  70.  3)  Грязная 
дужа;  грязь.  Котл.  Ен.  ПІ.  14.  Валяється 
як  свиня  в  барлозі.  Ном.  Л6  11344.  Гнав 
свиню:  та  в  барліг,  а  він  за  нею,-  та 
спіткнувсь,  упав  і  викачавсь  в  барлозі. 

Мнж  129.  ' Варлій,  лія,  м.  !'аст.=Варлян=Віж- 
дерев.  Вх.  Пч.  І.  8. 

Варложйтися.  жуся,  жйшоя,  гл.  Ва- 
ляться вь  гризи.  Барложиться,  як  свиня 

в  солоді.  Ном.  X»  1 2267.  До  колодязя  пр- 
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гано  й  доступиться:  не  висихає  ніколи. 
а  свині  й  барложаться.  Богод.  у. 

Варна,  мн,   ж.    Мундиръ,  ливрея.  Гол. 
I.  150.  См.  Барва.  2)  Накипь,  пінка  при 
варкЬ  меду,  варенья  и  пр.  Кіев.  Як  з  ви- 

шень варення  вариш,  так  барми  багато. 
Харьк.  г.  З»  Глина  сь  примесью  желіз- 
вой  руды.  Ум.  Барийця,  бармйчна.  Черк.  у. 

Вармувати,  жую.  еш,  гл.  Собирать  на- 
кипь, пінку.  Канев.  у.  Си.  Барма. 

Вармуватвся,  муюоя,  вшся,  гл. — під 
кого.  Подделываться  події  кого,  подражать 
кому.  Наші  пластуни  одягаються  в  Чер- 

кеську одежу  і,  під  їх  бар.иую'іись,  запу- 
скають бороди  хто  хоче.  О.  1862.  II.  65. 

Пластун  в  плавні  держить  похід  тії 
звірини,  під  котру  бармується.  0.  1862. 
II.  63. 

Варна,  нй.  м.  Темносврый  волт,.  фр. 
11р.  23.  Темно-красно-бурый  волг.  Вх. 
Лем.  390. 

Варнавий,  а,  е.  Бурый.  Куропатва 
барнава.  Вх.  .Іем.  390. 

Варнак,  ка,  м.  Загнутый  копець  ґир- 
лиґи, ея  деревинный  крюкг.  О.  1862.  V. 

Кух.  36.  Меж.   176. 
Варнястнй,  а,  е.=  Варнястый.Желех. 
ВарннЕ,  ка,  м.  1'одъ  птицы.  Вх.  Лем. 

390. 
Варнбха,  хи,  ж.  Корова  темносЬрой 

масти.  Желех. 

Варнуля.  лі,  ж.  Корова  краснобуроП 
масти.  Вх.  Лем.  390. 

Варнявнй.  а,  є— Варнавий.  Вх.  Лем. 
390. 

Барвистий,  а,  є  Бурый,  коричневый, 
каштановый.  Барнясти  ма  волоси.  Вх. 
Лем.  390. 

Варок,  рку,  м.  Поперечная  палка  для 
привязьінанія  ностромокъ  кг  запряжні; 
валекъ. 

Вартка,  кн,  ж.  Верхняя  часть  топірця, 
имеющая  форму  топора.  Части  ея:  обух  и 
плас  сь  вістрям.  Шух.  І.  289. 

Вару  ля,  лі,  ж.  Берлога.  Вовк  старий 
в  барулі  здох.  Бор.  21. 

Бархан,  ну,  м.  Бумазеи. 
Вархановнй,  а,  е.  Бумазейный.  Шейк. 
Варшан.  ву,  и.=0ксамнт.  Вх.  Уг.  227. 
Варшановий.  а,  є  =  Оксамитовий.  Вх. 

Лем.  390.  Змия  баршанова.  Гадюка  обык- 
новенная, Реііаз  Ьепіа.  Вх.  Лем.  390. 

Вас,  са,  м.  1)  Басг.  Енеїі  зарюмав  ба- 
сом сам.  Котл.  Ев.  Співати  баса.  Піть 

басом  ь.  Він  у  церкві  баса  співає.  Харьк.  г. 
Говорити  басе.    Говорить    басомь.    Св.    Л. 

130,  279.  2)  Музыкальный  инструмент!»: 
контрабась,  віолончель.  Да  винесла  три 
скрипочки,  а  четвертий  бас.  Чуб.  V.  1117. 
На  улиці  скрипка  й  бас,  пусти,  мамо 
хоть  на  час  Нп.  3)  На  бас  брати  иогб 
Поднимать  на  смьхг  кого.  Фр.  Пр.  23. 

4)  Басом  дивитися,  поглядати.  Непріязнен- 
но  смотріть,  посматривать.  Фр.  Пр.  23. 
Я  на  тії  бараболі  басом  поглядаю,  на 
полиці  варениці  очима  приймаю.  Чуб. 
V.  653.  Ум.  Басик,  басбк.  Дівчата  спі- 

вають і  він  басика  тягне.  Кіев.  Ув.  Ба- 

сйсьио,  басище,  басюна,  басюра.  От  у  Се- 
мена басюра:  як  ревне,  так  аж  шибки 

бряжчать.  Харьк. 

Васавркнок,  нку,  .м.— Басаринок  1. 0.  1862.  У.   109. 

Васамаа,  ну,  м.  \)  Полоска,  напр.  нь 
матерій.  Хустка  в  басамани.  Полосатый 
платокг.  Шейк.  Спідниця  в  басамани.  Вх. 
Зн.  2.  2 1  Полоса  на  твлі  оті.  удара. 
Прийди,  прийди,  щось  ті  дим,  через  плс 
чі  басаман.  Шейк.  Зі  Галунг,  иозуменгь. 

Шух.  І.  122,  275. 
Васаманити,  ню,  внш,  /а.  Д'Ьлать  по- 

лосы (ударяя).  Желех. 
Васаманпя.  ня,  с  Домашняя  утварь, 

рухлядь.  Чи  ти  вже  повиносив  горшки, 
кочерги — усе  басамання,  щоб  мазати  ха 
ту*  Могил.  Подол. 

Васамбика,  бнсаму  яка,  кя,  ж—  Край- ка. Вх.  Лем-  390. 

Васакуга  ги,  *.=Васаман  2.  Баса- 
муги  по   нені  поробив.  НВодын.  у. 

Васан,  ну.  м.  Обшивка  около  платья 
Поняв  собі  дівку  туркеню-чужозсмку,  у 
зеленій  сукні  з  білими  басанами.  Лу- 
каш.   45. 

Васанунка,  ки,  ?*.— Басаноика.  Вх. Лем.   390. 

Васанунча,  чати,  с.  Маленькая  крайка 
Вх.  Лем.  390. 

Вагань,  ві,  ж.  Крытая  галлерея  во- 
кругь  церкви.  ЗЮЗО.  II.  1-13.  См.  Опа- сання 2. 

Басарабець,  бця,  м.  Бессарабець.  ОН 
писали  басарабці  та  до  наших  хлопців 
листи:  „ой  ідіть,  полтавці,  та  до  нае 

риби  їсти".  Грин.  Ш.  563. 
ВасараЧНя,  бії.  ж.  І)  Бессарабіи.  Три 

парубки  пішли  на  Басараб/ю  зароблять, 

Гуд'ч.  Си.  І.  198.  2)  Іти  на  Бесарабію,  кро- 
ні прямого  значеній:  быть  бродягой,  на- 

ходиться вь  бітахг.  Шейк. 

Васарабськнй,  а,  в.  Вессарабскій.  Ле- 
ви ц.  Пов.  217. 
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Басарйнок,  мку,  м .—  Басарйнок  1. 
Дітям  усього  Понавозив — усяких  баса- 
римків.  Рудч.  Ск.  II.   НЗ. 

Васарйвка,  кв,  ж.  и  басарйнок,  вку. 
м.  1)=Ва8арвнка,  Чуб.  І.  231.  2)  При- 

бивна кь  платі».  „Запродайте  мені  свою 

землю".-— Та  я  вже  запродав. —  „Та  я  вже 
вам  басиринку  карбованця  наділю",  Хо- 
рольск.  у.  3)  Отработокъ,  помощь  работою, 
доставляемая  половинщиками.  Борз.  у.  Є 
тут  з  наших  заможна  козачка,  оре  вось- 

мериками. Багацько  в  неї  косарів,  жен- 
ців становиться,  басарйнок  одробляють. 

Г.  Барв. 

Васарувок,  вку,  м.  С'Ьно  или  трава, 
которое  дають  корові;  вь  то  время,  когда 
ее  доять    Щух.   І.   170,   188,   193. 

Баси,  сів",  мн.  — -  Басанави.  Паси  по 
мені  поробив.  НіЗольїН.  у. 

Васвк,  иа,  м.  Ум.  об  і.  бас. 
Басиста,  та,  м.  Играюіцій  на  контра- 

басі. Казав  басиста,  що  бачив  цимба- 
листа. Ком.  П.  Л:  782. 

Васнстий,  того.  .«.  =  Васвста.  „Л  доб- 
рі горобці  в  молоці!" — Чи  ти  ж  їв? — 

,,/Уя  ні.'  казав  басистий,  що  бачив  цим- 
балистий через  дірочку,  як  жиди  їли"- 

Пом.  Л»  7809. 
Басисько,  ка,  .«.  Ув.  огь  бас. 
Васйтв,  ш£,  енш,  /л.  Издавать  звуьь 

баса,  басить. 
Еасйще,  ща,  м.  Ув.  огь  бас. 

Васкалйчитясл,  чуса,  чишся,  гл.  Ар- 
тачиться, сопротивляться.  Не  баскаличивсь 

би  ти  йшов.  Котл  Ен.  Ш.  31.  Не  баска- 

личся,  бери  те,  що  дають;  може  пере- 
сердяться, дадуть  і  більше.  Уман.  у. 

Баский,  а,  є  1'т.імиіі.  ретивый,  рьяный. 
Поїхала  в  своїм  ридвані  баскими  конями 
як  звір.  Котл.  Кн.  II.  39. 

Басовий,  а,  є.  1 )  Басовой.  Басова  но- 
та. Левиц.  І.  435.  2)  Контрабасный.  Па- 
сова струна.  3)  Васбве  ухо.  Родь  орнамен- 

та вь  писанки,  напоминающего  коиеці, 
грифа  вь  контрабасі;.  МУЕ.  І.  194. 

Басок,  ска,  м.  І )  Ум.  огь  бас.  Очере- 
тяний басок?  Високий  таранкуватий  па- 

ламарь,  насупившись,  гув  очеретяного  бас- 
ка. Мир.  Нов.  II.  60.  2)  Басонам  струна. 

Нижнєє  <1о  (ні.  кобз*/ торбані^.  КС.  1892. 
Ш.  383. 

Васбля.  лі.  ж.  Віолончель.  Тепер  мені 
не  до  соли,  коли  грають  на  басолі.  Те- 

перь мив  не  до  того.  Чуб.  II.  678. 
Вастрюв,  ка,  4<.=Вайстрюк. 
Вастря,  ряти,  (  =Вайсїря. 

Басування,  ня.  с.  Д-вйствіе  того,  кто басує. 

Басувати,  сую,  вш,  гл.  1)  О  лошади: 
рЬзвиться,  подыматься  на  дыбы,  скакать, 
идти  вь  галоні».  Кінь  басує...  от-от  річ- 

ку, от-от  перескочить.  Шев'Г.  2)=Мур- 
чати.  Кіт  басує.  Вх.  Лем.  390.  3)— ком*. 
Поддакивать  кому,  подольщаться  кь  кому. 
Фр.  Пр.  23. 

Васурман,  на,  м.  и  ир.=Вусурмав  и 
нр.  Мет.  77. 

Васька,  кн,  ж.  Названіе  овцы.  КоІЬ. 
І.  65.  Ом.  Базька  1. 

Васюва,  кн,  м.  У  в.  огь  бас.  Л  басю- ка  на  увесь  двір, —мов  той  бугай  гуде  у 
болоті.  Стор.  II.  29. 

Басюра,  ри,  м.  Ув.  огь  бас. 
Баталов,  ва  и  батален,  лея.    м.    Му- 

товка вь  маелобойн*.  Вх.  Зн.  37. 

Ваталійов,  ну.  м.  Баталіонь.  Три  ба- талійони  війська.  Гн.  І.  54 . 

Баталія,  лії,  ж.  Сраженіе,  битва.  ЗОЮР. 
І.  123.  Климовський...  служив  в  полку 

пана  Кочубея  на  баталії  з  шведами. 
Котл.  НП.  398.  Треба  було  цару  йти  на 
баталію.  Чуб.  II.  215. 

Ватевьків,  кова,  ве.  Принадлежащей 

отцу,  батюшк*.  Чуб.  II.  18.  Иервий  же 

двір -свекорків,-  другий  же  двір— батень- ків. Марков.  139. 

Батенько,  батечко,  ка,  м.  Ум.  огь 
батьно.  Батюшка.  Чуб.  Ш.  290.  Рудч.  Ск. 
II  183.  Його  батечко  питає:  що  ти, 

синочку,  гадаєш?  Чуб.  Ш.  203.  Да  нема 

роду  ріднійшого  над  батечка.  Чуб.  V*. 439.  Употребляется  какь  слово  обрашевін 

кь  старшому  человеку.  Батечку  мій! — иы- 

раженіе  удивлен'»!:  Боже  мой!  батюшка 
мой!  Яких  то  цвітів  там  не  було!  ба- 

течку мій,  та  й  годії  Кв.  Часто  во  мн.  ч. 

Батечки!  Батюшки!  А  худоби-худоби,  так 

батечки!  свій  хутір,  лісок,  винничка, 
млинок.  Кв.    ■  ■■ 

Ватівая,  ві,  <ж.=Ватова  1.  (Хан)  з 
батівнею  втіка  проклятий.  К.  (Правда 1868,  ,320). 

Батіг,  тога,  м.  1)  Кнуть,  ПЛОТЬ.  Хвись- 
нув батогом  по  конях  сухих,  як  тріска. 

Левиц.  Пов.  98.  2)  Рычагь  вь  стуїгв  для 

толчевія  пшена,  на  который  надавлива- 

ют ногой.  Черк.  у.  3)  Расг.  Зсоггопега 

гозеа.  Лв  101.  4)  мн.  Батоги,  а)  Стелю- 

щіеся  стебли,  усы  у  огурцовь,  дынь.  Ка- 

вуни дуже  далеко  погнали  батоги.  Зо- 
лотой, у.  б)  Раст.  СІіоп<їгі11а  іипсон  и 

ЗЮЗО.  І    116.    5)    Петрбві    батоги.    Раст. 
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75 а)  СісЬогіиш  ІпІуЬив  Ь.  Авн.  96.  Мил. 
М.  38.  б)  СісЬогіиш  ойісіпаїе.  Мил.  М. 
93.  Ум.  Батіжок.  Ув.  Батожище. 

Ватіжбк,  жка,  м.  1)  Ум.  огь  батіг. 
2 1  Батіжки  св.  Івана = Петрови  батоги  Вх. 
Пч.  І.  9. 

Ватіяочхо,  ка,  .«.=Ватенько.  Баті- 
ночку  рідненький,  матіночко,  моя  голу- 

бочко] рятуйте!  Кв. 
Ватбва,  ви,  ж.  1)  Запорожскій  обозъ 

вьючвыхъ  лошадей.  2)  Отрядъ,  партія. 
Аж  онде  яка  батова  од  шинку  йде.  Ка- 
иев.  у.  3)  Несколько  наръ  воловъ  цугомъ. 
Черк.  у. 

Батовнй,  а,  е.  Вьючный.  Науючить 
усяким  добром  батових  коней.  Вас.  210. 

Вчтожжя,  жя,  с  соб.  Кнуты,  плети. 
Було  ні  за  що  батожжям  одшкварить. 
Рудч.  Ск.  II.  204.  Діжа,  діжа!  треба 
тобі  віхтя  та  ножа,  а  хазяйці  батож- 
жа!  Грин.  I.  77. 

Батожкльно,  на,  с.  =-  Пужално.  Желех . 
Батожистий,  а,  е.  О  стелющемся,  вью- 

щемся растеши:  съ  длинными  стеблями. 
Батожиста  квасоля.  Рк.  Левиц. 

Ватожнсько,  ка,  с  — Ватожильно.  Вх. 
Лем.  390. 

.  Ватбжнти,  жу,  жнш,  гл.  Бить  кнутоыъ. 
Еатпжйще,  ша,  с.  Ув.  отъ  батіг. 
Ватонько,  ка,  .«.=^Ватеиько.  Въ  дат. 

над.  употребл.  иногда  форма  женск.  склон, 
батоньці.  Дайте,  слуги,  то  батонці  зна- 

ти. Чуб.  I.  174. 
Ватошкн,  мн.  Раст.  Зсаоіоьа  агуепзіз. 

Лв.  101.  См    Більиачои. 

Ватувати,  тую,  вш,  гл.  1)  Связывать 
поводьями  лошадей.  Аф.  2)  Різать  боль- 

шими кусками.  Сідайте,  дружечки!...  а  ти, 
старосто,  їм  батуй.  Кв. 

Ватуга,  ги,  ж?.=-Ватюга=Ватура.  Аф. 
295. 

Ватуиьо,  ня,  ..«.Ум.  отъ  батько. 
Ватура,  ри,  ж.  Большой  кнутъ,  кну- 

тище,  плеть.  Звелів  кучерові  стьобонути 
цигана  батурою.  Чуб.  II.  583.  Убивав 
ти  мене  та  й  батурчю,  називав  ти  ме- 

не волоцюгою.  Нп. 

Ватуринка,  ки,  ж.  Родъ  верхней  жен- 
ской одежды  (по  батуринскому  образцу). 

О.  1862.  "VIII.  33.  Юпки  батуринки  з 
Чернігова  перейшли  у  Конотіп.  О.  1862. 
УШ.  34. 

Ватурмён,  на,  .и.=Ватура.  Новомоск.  у. 
Слоз.  Д.  Эварн. 

Ватусьо,  си,  м.  Ум.  отъ  батько. 
Батьків,   коза.    вв.    Отцоисьій,    отчій. 

Батьковії  роскошсньки  поминулися.  Мет. 
139.  Батьків  син.  Порядочный  сынь  поря 
дочнаго  отца,  любимчикъ  отца. 

Батьківський,  а,  е.— -Батьків.  При- 
блудився к  батьківському  деору.  Чуб.  I. 

174.  Батьківські.  Ноги.  Говорять  въ  на- 
смішку: приїхав  батьківськими  (кіньми), 

т.  є.  гвми.  который  получилъ  отъ  отца= 
йогами.  Батько  приїхав  тройкою  коней 
і  бричка. — Хиба  батьківськими?  смієть- 

ся дядько.  Грин.  І.  115. 
Батьківщина,  ия,  ж.  І)  Наследство 

огь  отца.  Попропивав  усю  батьківщину. 
Кв.  Нам  батьківщини  не  ділити.  Намь  не 
изь-за  чего  ссориться.  Ном.  №  3313. 
2)  Родовое  имущество.  Переносно:  насльдіе 
отъ  нредковъ.  ЗОЮР.  I.  80.  Гине  слава, 
батьківщина.  Шевч. 

Батько,  ка,  м.  1)  Отецъ.  Єсть  у  ме- 
не батько  і  рідная  лати  Мет.  94.  Я 

любив  тебе,  я  кохав  тебе  а  як  оатько 
дитину.  Мет.  12.  Батьно-матн.  Родители. 
Жила  я  в  батька-матері.  МВ.  II.  33. 
Не  при  батькові- матері  зросла,  живу  у 
чужій  се.н1.  МВ.  II.  105.  Головатий  бать- 

ко. Отецъ  на  свадьб*.  Маргсев.  101,  108. 
Грин.  Щ.  451,  454.  Вечернйшний  батько. 
Хозяинъ  хаты,  въ  которой  бываютъ  ае- 
черниці.  Грин.  I.  285.  Брехали  твого  бать- 

ка дочки  (сини).  Ты  врешь.  По  батькові. 
Ііо  отчеству.  Уман.  у.  В  батька  лаяти. 
Бранить,  задавая  бранью  отца,  напр.:  біс 
твоему  батькові!  2)  Употребл.  какъ  поч- 

тительное приветствие  пожилому  человеку. 
Добре  еси,  мій  кобзарю,  добре,  батьку, 
робиш.  Шевч.  Ум.  Батьо,  батусь,  батуньо, 
батусьо,  батенько,  батечко,  бятонько. 

Батькувати,  кую,  вш,  гл.  1 )  Бранить, 
задавать  бранью  отца.  Вона  як  подиви- 

лась, давай  його  батькувати:  „Ти, каже, 

сякий-такий  сину!..".  Рудч.  Ск.  II.  7. 
2)  Быть  отцемъ.  Мил.  210.  Быть  иосажен- 
нымъ  отцемъ.  3)  Быть  начальникомъ;  дей- 

ствовать вт.  качеств*  отца.  Батьку  ко- 
зацький, славний  лицареї  Доки  тобі  ту- 

та пустувати?  Час  пора  йти  на  Вкра- 
їну батькувати...  ЗОЮР.  І.  320. 

Вилога,  ги,  а*?.=Ватура.  Св.  .1.  51. 
Що  впраде  нитку, — то  то  на  калитку. 
Що  впраде  дъигу, — то  то  на  батюгу. 
Шейк. 

Ватюшечка,  ви,  м.  Ум.  отъ    батюшка. 

Батюшка,  Ки,  м.  С  ви  щеп  кит,,  батюш- 
ка. Ум.  Ватюшечка. 

Батющин,  на,  не  Свяіценннчій,  ба- 
тюшкинъ.  Батющин  дв>р.  Левиц.  1.  440. 
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Батя,  ті,  м.  Ум.  и  ласк,  отъ  батько. 
Батя,  батюшка.  Гей  Богдане  Хмельниць- 

кий, батю  наш,  Зінов  Богдане  чигиринсь- 
кий. Дума. 

Ваус,  се,  л<.=Ус.  Вх.  Леы.  390. 
Ваусатий,  а,  е.=Усатый.  Вх.  Лем.  390. 
ВахІ  меж.  Звуконодражаніо  паленію, 

выстрелу.  Летів  птах,  на  воду  бах. 
Ном.  стр.  292,  №  63. 

Важити,  хаю,  еш,  гл,=Вабахати. 
Вахмат,  та,  м.  Верховой  конь  (боевой?) 

К.  Бай.  20.  Сідайте  на  свої  бахмати 

довгогриві  і  їдьте  назирцем  за  Магоме- 
том. К.  МХ.  23. 

Вахматнй,  а,  е.  Мешковатый,  отдуваю- 
Шійся  (объ  одеждъ).  Уман.  у. 

Вахнутка,  вя,  ж.  Поваренная  соль, 
добывающаяся  въ  копяхъ  бахмутскаго 
увзда.  Маркев.  162.  Пиріг  завдовжки  із 
аршин  і  соли  кримки  і  бахмутки.  Котл. 
Ен.  IV.  27. 

Вахнути,  ну,  нвш,  гл.  Одн.  в.  оть 
бахати.  Зараз  з  пицтоля  вола  і  бахне. 
Мвж.  133. 

Вахта,  ти,  -ж-.=Вашта.  Як  поїхав  та 
пан  Псчаенко  та  од  бахти  до  бахти. 
Мет.  404. 

Вахтаряа,  ми,  ж.  Изнанка  кожи. 
Вахтати,  таю,  еш,  гл.  Буйно  рости. 

Подольск,  г. 

Вахур,  ра  и  бахурь,  ря,  м.  1)  Воло- 
кита, довелась,  разврати икъ.  Котл.  Ен.  І. 

36.  Квартал  був  цілий  еолоцюг,  моргух, 

мандрьох,  ярижниць,  п'яниць  і  бахурів 
на  цілий  плуг.  Котл.  Ен.  2)=Байстрюк. 
Щух.  І.  32.  3)  Мальчуганъ,  ребенокъ. 
Желех.  4)  Еврейскій  ребенокъ  Ти  не  бу- 

деш, я  не  буду,  а  хто  ж  буде  пити?  А 
хто  ж  буде  на  жидівські  бахурі  робити? 
Грин.  III.  205. 

Вахурка,  кн,,  ж.  Развратница. 
Вахурня,  ні,  ж.  соб.  Діти,  дітвора, 

ребятишки.  Бахурня  его  в  школах.  Гн. 
II.  28. 

Вахурувати,  рую,  еш,  гл.  Прелюбо- 
действовать. З  другими  бахурують,  свої  ж 

жінки  нехай  горюють.  Котл.  Ен.  II.  28. 

Вахуруватнй,  а,  е.  Охотникъ  до  чу- 
жихъ  женъ,  ловеласъ.  Черк.  у. 

Вахурча,  чати,  с.=Вахур  2,  3. 
Бахурь.  См.  Бахур. 
Вахусуватнй,  а,  •  є.  Имвющій  слзды 

пьянства.  На  виразнім  хоть  і  бахусува- 
тім  виду  його  зажевріла  обида  К.  Хп.  24. 

Вацьвати,  каю,  еш,  гл.  Толкать,  ты- 
кать. Желех. 

Вацькатвоя,  каюся,  ешся,  гл.  Стал- 
киваться рогами.  Вацкают  ся  барани. 

Вх.   Уг.  227. 

Вац&кун,  на,  м.  Прозвище  бвлорусса. 
Ном.  №  743. 

Вацьнутя,  ну,  неш,  гл.  Ударить,  упасть 
сь  шумомь.  Бацне  астрябік  на  воробля. 
Вх.  Уг.  227. 

Бачити,  чу,  чиш,  гл.  1)  Видвть.  За  дріб- 
ними слізоньками  світонька  не  бачу. 

Метл.  21.  Бач!  Вишь,  вотъ.  Бач,  який 
добрий.'  Ми  всі,  як  бач,  народ  хрещений. 
Котл.  Ен.  І.  16.  2)  Думать,  полагать.  Угор. 

Бачитися,  чуся,  чншся,  гл.  Видіться, 
встречаться.  Бо  вже  ж  мені  та  з  милим 
не  бачитися.  Чуб.  Бачиться,  сокр.  бачця. 
Кажется,  кажись,  какъ  видно.  От  мерщій 
і  одвернуться  одно  од  другого  і,  бачиться, 
й  не  дивляться.  Кв.  Ой,  бачиться,  не 

журуся,  в  тугу  не  вдаюся,  а  як  вийду 
за  ворота, — од  вітру  валюся.  Чуб.  V.  211. 
Світ,  бачця,  широкий,  та  нема  де  при- 

хилитись в  світі  одиноким.  Шевч.  75. 

Вачкб,  ка,  м.  Ймя  собаки.  Деі  собаки: 
чуйко  і  бачко.  Чуб.  II.  154. 

"Бачний,  а,  е.  Предусмотрительный.  До- 
гадався бачний  дяк,-- вікном  утікає.  Гол. 

Ш.  476.  См.  Обачний. 

Бачність,  ности,  ж.  Предусмотритель- 
ность. До  права  треба  мати  два  мішки: 

один  грошей,  а  другий  бачности.  Ном. 
№  11446.  Мати  на  бачності.  Имъть  въ  виду. 
Матися  на  бачності.  Быть  на  сторож*, 
быть  осторожнымъ.  См.  Обачність. 

Бачно,  не  р.  Предусмотрительно. 

Бачу  чий,  ь,  в.  Зорній,  имівщій  острое 

зрвніе.  Лисиця — то  бачуча  вража.'  одразу 
побачить,  де  сидиш.  Канев.  у.  Набріхано 

про  дівку,  що  вона  підсліпа,  а  вона  дуже 

бачуча.  Грин.  І.  126  Бачучі  очі.  Кон- стантиногр.  у. 

Вачущий,  а,  є  =Вачучнй.  Дай,  Боже, 
щоб  дитина  була  бачуща,  видюща  і 
пам'ятуща,  зірка  і  швидка.  Мил.  27. 

Бачця.  См.  Бачитися. 

I.  Ваша,  ші,  м.  1)  Паша.  Баша  ту- 

рецький басурманський,  недовірок  хри- 
стиянський. Дума.  Ум.  Башеньио.  Ой  ми- 

ленька, миленька,  відсунься  від  батенька. 

АД  І.  164.  2)  Опьяняющій  напитокъ  изъ молотаго  проса.  Лебед.  у. 

II.  Ваша,  шати,  с.  Сынъ  паші  .  моло- 
дой паша.  По  Чорному  морю  молоде  паня, 

турецьке  баша,  галярою  гуляє...  І  до  дівки 
Санджаківни  прибувало.  КС.  1882.  Хп. 605. 



БАШЕНЬКО — аднюловь. 77 
\ 

Башёньво,  ка,  м.  Ум.  оть  баша  1. 

Вашмарнів,  ка,  м.  Ротъ  трезубыхъ  съ 
плоскими  зубьями  граблей,  которыми  при 
молотьбі  отделяется  солома  огь  зерна. 
Мнж.  176. 

Ванта,  ти,  ж.  11  Башня.  Л  у  каш.  ПО. 

Змурував  високу  башту.  Грин  І.  128. 
Михайли* — лицарь  був,  да  як  зійшов  на 
башту,  да  пустив  з  лука  стрілу.  ЗОЮР. 
І.  3.  2)  Старая  толстая  ель.  Шух.  І.  177. 
Ум.  Баштонька,  башточка. 

Баштан,  на,  м.  1)  Бакша.  Як  уродив 
оке  той  баштан!  То  кавуняччя  оттаке, 

а  дині  оттакі!...  Рудч  Ск.  II.  9.  2)  Родъ 
игры.  0.1861.  XI  Св.  37    Ун.  Баштанчии. 

Ваштанйще,  ща,  с.  Поле,  бывшее  подъ 
бакшей. 

Баштанний,  а,  е.  1)  Принадлежащій, 
относящійся  къ  бакші.  2)  Баштанний  дід. 

а)=-Баштаннин  2.  б)  Чучело  на  бакші  для 
отпугиванія  птицъ. 

Баштанник,  ка,  м.  1)  Хозяипь  бакши. 

Рудч.  Ск.  II  11.  Старший  брат  пішов 
служити  до  молодого  заможного  хазяїна 
баштанника.  МР.  Ш.  103.  2)  Сторожь 

при  бакши.  3)  Баштанник.  Боръ  изъ  ста- 
рыхъ  толсгыхъ  елей.  Шух.  I.  177.  См. 
Башта  2. 

Внштанннця,  ці,  ж.  1)  Хозяйка  бакши. 
2)  Работница  при  бакші. 
Баштановий,  н,  е  =Ваштанний. 
Виштанчик,  ва,  м.  Ум    огь  баштан. 

Баштовий,  а,  е.  1)  Башенный.  Аф.  295. 
Баштова  гармата.  2)  Употребл.  какъ 
сущ.:  сторожь  на  башні. 

Баштонька,  башточка,  кн,  де.  Ун.  огь 
башта. 

Ваюра,  рн,  ж.  1)  Большая,  глубокая 

лужа.  Там  у  лісі  такі^баюри,  що  й  ма- 
точини покрива.  Аф.  Іде  школяр  на  сухе, 

мужик  у  баюрі.  Рудан.  1.  113.  Перевези 
мене,  чоловіче,  безбаюру.  О.  1662.  IX.  35. 

2)  Ямка  въ  земляномъ  полу.  В  хаті... 

усюди  баюри  під  ногами, — уже  й  не  за- 

знать, коли  долівку  мазано.  Г.  Барв. '31. 
У  в.  Баюри  ще. 

Баюристий,  а,  е.  О  дорогі:  обильный 
лужами,  грязный.  Баюриста  дорога. 

Ваюрнще,  ща.  Ув.  отъ  баюра. 

Ваюс,  са,  -м.=Йаус.  Вх.  Лем.  390. 
Ваюсатнй,  а,  е.=Ваусатий.  Вх.  Лем. 

390. 

Баи,  баї,  ж.  Родъ  сукна.  Я  зробив  собі 
плащ  з  баг.  Шейк. 

Вінки,  ни,  е.  1)  Разсказиваніе  (сказ- 
ки). 2)  Ворожба,  шарлатанство.  Угор. 

Ванти,  баю,  вш,  гл.  1)  Рассказывать. 

Фр.  11р.  26  Казали  б  казку,  баяли  б  бай- 
ку до  самого  світу.  Рудч.  Ск.  2)  Воро- 

жить суев'Брны.мъ  снособомъ,  шарлатанить. Угор. 

Вгаивиця,  ці,  ж.  Женщина,  делающая 
изъ  тіста  свадебные  хліби.  МУЕ.  1. 116. 

(Полт. ).  См.  Бгати. 
Вгальня,  ні,  ж.  Дві  вбитыя  въ  землю 

колоды  для  вьігибанія  санныхъ  иолозьевь. 
Сумск.  у. 

Бганий,  а,  е.  Сложенный,  свернутый. 
Бганий  ніж.  Складной  ножъ.  Шух.  I.  120, 
291.  бганий  замок.  Деревянный  замок ь  въ 

дверяхъ.  отпираемый  деревянный',  склад- 
нымъ  ключем  і, — бганим  ключем.  Шух.  І  94. 

Бганка,  кн,  ж.  Складка.  Треба  пере- 
качати рушник,  а  то  довго  лежав  згор- 
нутий та  он  які  бганки  поробились. 

Пират,  у. 

Вгати,  бгаю,  ею,  гл.  11  Склады вать, 

свертывать,  вить.  Ой  не  бгай  гніздечка 
при  дорозі.  Ніг.  2 1  Втискивать,  ипихивлть, 
комкать.  Смирний,  хоч  у  вухо  бгай.  Посл. 

Тс  свитинку  куплю  за  її  гроші,  то  за- 
паску, то  те,  то  се,  та  все  в  скриню  г 

бгаю.  Г.  Барв.  292.  Зі  Ділать  изъ  тіста 

пироги,  иоровай  и  пр.  Да  чи  мені  да  воду 
брати,  а  чи  мені  коровай  бгати.  Лукаш. 
98.  Бгайте,  коровай,  молодиці!  Мил.  Св. 

24.  Бгати  пироги.  Г.  Барв.  156.4) — иоаб- 
ии.  Разбирать,  сортировать  срубленные 
стволы  деревъ.  Шух    1.  1Н0. 

Вгатися,  бгаюся,  ешея,  гл.  ̂ Склады- 
ваться, свертываться.  2)  Скорчиваться, 

съеживаться.  Хома  в  куточку  бгавсь. 
Бор.  26. 

Вгачвий,  а,  е.  Гибкій.  Желех. 

Бджілка,  кк,  ж.  Ум.  отъ  бджола. 
Вджілонька,  бджілочка,  кн,  ж.  Ум. 

0!"ь  бд.лола. 

Бджола,  ли,  ж.  1)  Пчела.  Употребл. 
также  въ  знач.:  пчелы.  Настане  було  лі- 

течко святе:  старий  коло  бджоли,  стара 
з  дочкою  в  господі.  0.  1861.  VIII.  17. 

2)  мн.  Родъ  игры.  Ив.  48.  Ум.  Бджілка, 
бджілонька,  бджілочка.  Люде  до  церкви 
йдуть,  як  бджілки  гудуть.  Чуб.  У,  469. 

Вджоленята,  нят,  с.  мн.  Ласк.  Пчелы 
У  нас  і  бджоленят  тих  трішечки.  Кре- менч.  у. 

Бджолиний  и  бджолиний,  а,  е.  Пче- 
линый. Аф.  296. 

Вджоловё,  вого,  прил.  въ  знач.  сущ- 
Подать  съ  улья  (въ  прежнее  время  >. 
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Бджоляний.  См.  Бджолиний. 
Бджоляник,  не,  м.  Погребь,  гді  зи- 

мой держать  ульи  съ  пчелами,  омшаникъ. 
Сим.  139. 

Бджолянкуватя,  кую,  вш,  гл.  Зани- 
маться нчеловодствомъ.  Харьк. 

Вджолята,  лат.  с.  мн  —  Бджоленята. 
Два  млини,  три  плуги  добрі  г  бджолята 
має.  Мкр.  Н.  32. 

Бе,  меж.  1)  Діток.  Выражаетъ  гадли- 
вость. Не  руш  того,  бо  то  бе!  Какъ  су- 

ществительное: все  нехорошее.  О.  1862. 
IX.  118.  2)  Иодражаніе  крику  овцы.  3)  Ні 
бе,  ні  ме.  Ничего  не  нонимаетъ.  Що  хоч 
ьажи  пому,  а  він  ні  бе,  ні  ме. 

Бе!  баэю-бе!  меж.  Призывь  дли  овець. 
Их.  Лем.  390. 

Ввбёвхнути,  ну,  неш,  гл.=Вебехну*н. 
Кінь  бебевхнув   в  пропасть.    Гн.   II.    26. 

Вебесі,  меж.  Двтск.  Упасть,  повалиться. 
Вебёх!  меж.  Звукоиодражаніе  паденію 

или  удару  но  чему-нибудь  мягкому.  От- от 
догнив...  І  бебех  в  могилу]  Шевч. 

Вёбохв,  хів,  м.  мн.  1)  Перина,  по- 
душки (преимущественно  о  еврейскихъ). 

Жидівські  бебехи.  2)  Внутренности.  А  сто 
дідьків  у  твої  бебехи  та  печінки]  (Брань). 
Бебехи  відбити,  надсадити.  Отбить  бока.  Сюди 
на  кулаки  лиш  ближче, — я  бебехів  вам 
надсажу.  Котл.  Ен.  II.  15.  3)  Удары.  А 
Хома  знай  його  бебехами  годує.  Кв. 

Бебехнути,  ну,  неш,  гл  1 >  Бросить 
сильно  (о  массивномъ).  Як  бебехнув  його 
об  землю]  2)  Ударить.  Ти,  кае,  бив  се- 

реднього, а  я  ще  крайнього]  та  уп'ять 
таки  цигана  як  бебехне]  Драг.  127. 
3)  Упасть,  броситься  съ  шумомъ  (о  иас- 
снвноыъ).  Мнж.  113.  Погасив  світло  та  й 
бебехнув  на  ліжко.  Кв.  Попадя  і  бебех- 

нула з  горища.  Мнж.  77.  3)  Выстрелить. 
Драг.  201.  Як  напне  стрілець  тетівку, 
як  бебехне— устрелив.  Рудч.  Ск.   II.    83. 

Бебехнутися,  вуся,  нешся,  гл.  Упасть, 
шлепнуться.  Він  як  бебехнеться  об  по- 

міст, так  і  брязнув,  і  задзвенів.  Стор.  І.  66. 

Вебряввй,  а,  е.  Бобровый;  Рукав  беб- 
ряний  омочу  в  ріці  Каялі.  Шевч.  (Под- 
ражаніе  подлиннику  Слов,  о  Полк.  Игор., 
гд1)  стоить:  „омочу  бебрянъ  рукавъ  въ 

Каяліь  ріьцгь"}. 
Вебуля,  лі,  ж.  Толстая  синяя  бумага, 

въ  которую  заворачиваютъ  сахаръ.  Мил. 
М.  99.  Си.  Бібула. 

Веві  меж.  Подражаніе  протяжному 
удару  колокола. 

Бевзевь,  звя,  л«.-=Вевзь.  Бевзні!  нік- 
чемники! пеньки  головаті! — закричить. 

Мир.  ХРВ.  87. 
Вевзь,  8Я,  м  Олухъ,  болванъ,  просто- 

филя. Який  бо  ти  бевзь!  Шевч. 
Вёвка,  кя,  ж.  1)  Псйло  для  скота,  со- 

бакъ,  болтушка  изъ  муки,  разведенной  въ 
воді.  Шейк.  2)  Колонна?  См.  Белька.  Ой 
піду  я  до  церковці  та  стану  за  бевку; 
позираю  раз  на  попа,  а  тричі  на  Євку. 
Гол.  IV.  493. 

Бевкання,  ня,  с.  Звонъ  въ  одинъ  ко- 
локолъ  (раздельный).  Харьк. 

Бевкати,  каю,  вш,  гл.  1)  Звонить  раз- 
дельно въ  одинъ  колоколъ.  Ходім  до  цер- 

кви, бо  вже  почали  бевкати.  2)  Пороть 
дичь,  говорить  чепуху.  Чорт  зна,  гцо  ти 
бевкаєш. 

Вёвкнутн,  ну,  веш,  гл.  одн.  в.  отъ 
бевкати.  Пійду,  по  його  душенці  бевкну 

хоч  раз.  Маркев.  56  Первиіс  дзвін  до  спо- 
віді бевкнув.  Мнж.  105. 

Вевхатв,  хаю,  вш.  гл.  Ударять  глухо. 
Вх.  Лей.  390. 

Вевхнутв,  ну,  неп,  гл.=Вебевхну*и. 
Він  її  тоді  тією  паляницею  як  бевхне 
по  плечах.  Драг.  173. 

Веговатнй,  а,  е.  Ворчливый,  сварли- 
вый, грубый.  Вх.  Зн.  2. 

Веґа,  ґи,  ж.  Клевець,  родъ  кирки  для 
тесанія  камней. -Вх.  Зс.  3.  Желех. 

Веґар,  ра,  м.  Палка.  Вх.  Зн.  3.  Ум. 
Беґарик.  Шух.  І.  100.  См.  Биґарь. 

Веґарник,  ка,  беґарош,  ша,  м.  Бро- 
дяга. Желех. 

Веґас,  са,  м.  Безпутникъ,  негодникъ. 
Желех. 

Веґеря,  рі„  ж.  1)  Большая  пастушья 
палка.  Кіев.  См.  биґарь.  2)  Бранное:  го- 

ворится о  высокихъ  ростомъ,  но  глупыхъ. 
Кременч.  у. 

Веґечати,  чаю,  вш,  гл.  Пъть  козли- 
нымъ  голосомъ.  Желех. 

Веґовітв,  ню,  звш,  гл.  Мычать,  бле- ять. Желех. 

Ведввів  и  бедзміи,  на,  м.  Безн'внъ. 
Кременчуг,  у.  Канев.  у. 

Бедрав,  ка,  м.  Личинка  майскаго  жу- ка. Вх.  Лем.  390. 

Ведратий,  а,  е.  Широкобедрый,  съ 
развитыми  бедрами.  Рудч.  Чп.  255.  Ідуть 
воли  дорогою  та  все  бедратіг.  Мет.    456. 

Бёдрвк,  ка.  м.  1)  Значеніе  непонятно; 
употребл.  въ  щедрівці:  Щедрик-бедрик] 
дайте  вареник.    Чуб.    Ш.    477.    См.    въ 
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\ 
тогь  же  значеній  ведрин.  2)  Дай  Боже  й 
на  бедрии!  Дай  Богъ  и  въ  будущемъ.  Сквир.  у. 
3)  Насік.=Сонечко,  Соссіпеїіа.  Си.  Без- 
дрии. 

Бедринець,  вця,  м.  Раст.  а)  Рігаріпеїіа 
Захійга^а.  ЗЮЗО.  1.  131.  Их.  Пч.  I.  12. 
6)  Реиседапит  Сегуагіа  сиззоп.  ЗЮЗО. 
I.  131.  Гнав  пінную  на  курдимон,  лю- 

бисток, пижмо  і  бедринець.  іМкр.   Г.   69. 
Ведро,  ре,  с.  1)  Бедро.  Посаджу  тя 

за  бедрами,  обв'яжу  тя  тороками.  Гол. 
I.  120.  2)  їхати  на  бёдра  верхи.  Вдвоемъ 
їхать  верхомъ  на  одной  лошади.  Подольск,  г. 

Ве-е!  меж.  Подражаніе  арику  овцы,  ко- 
зы. Чуб.  Ш.  84. 

Вея,  зу,  м.  Сирень.  Як  гарно  зацвів 
без.  Шейк. 

Вея,  пред.  1)  Безъ.  Як  рибі  без  води, 
так  чернцю  без  манастиря.  Ном.  №  206. 
Без  нічбго.  Ни  съ  чімь.  Так  і  зосталась 
без  нічого.  2)  Чрезъ.  Кіт  вискочив  без 
вікно.  Волын.  г.  Ведут  мене  без  село. 
Гол.  I.  143.  Ой  втікала  Бондарівні  без 
вишневі  сади.  Гол.  По  причині,  благодаря, 
изъ-яа.  Ой  вронила  я  віночок,  без  свій 
дурний  розумочок.  Чуб.  V.  335.  Без  дощ 
орати  не  можна.  Каменец,  у.  Въ  нро- 
долженіе,  въ  теченіе.  Без  два  рочка  го 
чекала.  Гол.  I.  83.  Без  літо  моя  дочка 
була  у  наймах.  Каменец,  у. 

Вевбарвий,  а,  е  1)  Безцвітньїй.  2)  Не 
иміющій  ворсы  (о  сукні).  Волын.  г. 
Безбатченко,  ва,  м.  Внебрачный  сынъ. 

К.  Доев.  160.  А  ти  гріх  мій  спокутуєш 
в  людяхъ  сиротою,  безбатченком.  Шевч. 

Вёзбач,  нар.  Без  цели,  какъ  попало, 
въ  безпорядки,  въ  разбродъ. 

Вевберёгнй,  безбережний,  а,  6.  Без- 
брежный. Він  дееь  блукав....  на  безбереж- 

нім морі.  Левиц.  І.  198. 
Вёвбеш,  мар.=Ве8бач.  Череда  пішла 

безбеш.  Мнж.  176. 

Везбйїниця,  ці,  ж.  Употребл.  въ  бран- 
номъ  выраженш:  щоб  тебе  безбитниця 
побила] 

Вевбіднвй,  а,  е.  Безбедный. 

Безбідно,  нар.  Безбідно. 

Безбілетний,  а,  е.  Безпаспортний.  А 
писарь  маленький....  по  четвертні  з  бур- 

лак взище,  бо  всі  безбілетні.  Чуб.  У.  1012. 
Безбожний,  а,  е.  Безбожный,  жестокій, 

злой,  не  боящійся  Бога.  Безбожні  басур- 
мани  набігали.  Дума.  Безбожні  ушкали 
налетіли.  Дума.  Ірода  безбожного  не  ви- 

діли. Чуб.  III.  342. 

Вевбожник,  ка,  м.  Безбожникъ,  не 
признающій  Бога.  К.  Псал.  59. 
Беаббжницькнй,  а,  .е.  Принадлежащій, 

свойственный  безбожнику.  /  стали  робом 
їх  безбожницьким  ходити:  служили  ідо- 

лам... К.  Нсал.  246> 
Везбожннцьтво,  ва,  с.=Везбожніс*ь. 

То  я  ваших  гріхів  на  свій  пай  не  беру 
й  не  приймаю:  черезъ  ваше  безбожниць- 
тво  славу  лицарську  теряю.  К.  МБ. 
XII.  277. 

Ввзббжнжця,  ці,  ж.  Безбожница.  МВ. 
II.  142. 

Везббжність,  носта,   ж.    1)  Безбожіе. 
2)  Жестокость,  злость,  немилосердіе.  Війна 
в  кровавих  ризах  тут,  за  нею  рани, 
смерть....  безбожность...  Котл.  Ен. 

Безбожно,  нар.  Безбожно,  жестоко. 
Везббкнй,  а,  е.  Не  иміющій  бока. 

Пройди  лишень,  Іване,  по  хаті — чи  не 
кривий  да  не  горбатий,  чи  не  сліпий  да 
не  безбокий..  Чуб.  IV.  60. 

Безболісний,  а.  е.  Безжалостный,  не- 
чувствительный. Там  такий  безболісний 

чоловік,  що  йому  до  чужого  лиха  бай- 

дуже. Вевборбдвй,  а,  е.  Безбородый. 

Вевборбдько,  ка,  м.  Челов'Ькъ  не  имі- ющій бороды. 
Вевбояззя,  зя.  с  Безстрашіе,  отвага, 

безбоязненность. 

Вевббязннїі,  я,  е.  Безстрашный,  отваж- 
ный, безбоязненный. 

Безбоязно,  нар.  Безстрашно,  безбояз- ненно. 

Веабулавнвй,  а,  є.  Не  иміющій,  ли- 
шенный булавы.  Якого, — кажуть, — чорта 

чекатимем,  поки  нас  візьмуть  шаблею 
з  безбулавним  нашим  гетьманом.  К.  ЧР. 

345. 
Везвартннй,  а,  є.  Не  иміющій  цен- 

ности. Желех. 

Ве8вартність,  востн,  ж.  Отсутствіе 
цінности.  Желех. 

Безверхий,  а,  є.  1)  Не  иміющій  вер- 
шины. 2)  Не  иміющій  крыши.  Тяжко 

матір  покидати  у  безверхій  хаті.  Шевч. 
3)  0  зданій:  не  иміющій  трубы.  Аф. 

Веввервікя,  ків,  м.  мн.  Раст.  Уегооіса 
СЬатаейгуз  Ь.  ЗЮЗО.  І.  141. 

Веввёсельний,  а,  е.  Лишенный  весель. 
Безвесельні  /алери.  К.  МХ.  15. 

Везваводно,  нар.  Постоянно,  безпре- 
рывно.  У  нашого  кравця  безвиводно  ро- 

бота є.  Волч.  у. 
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Веивини,  вив,  ж.  мн.  Дикія,  незасе- 
ленный мЄст;і.  Каменец,  у. 

Веавйаний,  а,  е.  Невиновный,  непо- 
винный. К.  Іісал.  21.  Не  несе  Бог  нікого, 

хто  б  свидітелем  був  моєї  безвинної 
смерти.  Кв.  Погибає  безвинна  людина. 
Грин.  І.  08. 
Безвинність,  ности,  ж.  Невиновность, 

невинності.,  неповинность.   Левнц.  І.  541. 
Безвинно,  нар.  Безь  вини,  неповинно. 

Безвинно  гнали  мене  дуки.  К.  Псал.  286. 
Кров  християнську  безвинно  проливав. 
АД.  І.  179. 

Везвйходно,  нар.  Не  выходя,  безвы- 
ходно. Там  я  безвиходно  й  сидів.  Кв. 

Безвіддя,  дя,  с  Безводіе,  недостатокъ 
воды.  Бо  як  тяжко  на  безвідді  рибі  про- 

бувати, так  тяжко  на  чужині  безрід- 
ному проживати.  Нп  Припало  на  без- 
відді, на  безхліб'ї  пропадати.  АД.  І.  1 18. 

Везвідаий,  а,  е.  Безводный.  Хиба  ро- 
сте папірус  уз  болото  і  рогоза  в  безбід- 
ній суші?  К.  Іов.  18.  Побило  мене  в  полі 

три  неволі:  перва  доля  безхлібна,  друга 
доля  безвідна.  АД.  І.  111. 

безвідходний,  а,  в    Безотлучный 
Безвідходно,  нар.  Безотлучно. 
Безвік,  ву,  м  ВЄчность.  Унотребл.  иь 

форм*:  на  безвік  —  на  вЄчньмі  времена. 
Пішов  десь  на  безвік. 

Веавіввй,  а,  е.  О  сосуд*:  безъ  крышки. 
Безвіка  і  бодня. 

Безвілля,  ля,  с  Угнетеніе,  неимвніе 
свободы.  Се  пряме  безвілля.  Ном.  №  1330. 

Безвільний,  а,  е.  Угнетенный,  лишен- 
ный свободы. 

Безвільно,  нар.  Не  илЄя  свободы.  Без- 
вільно їй  було  і  за  ворота  вийти. 

Безвір'я,  р'я,  с  БезвЄріе.  Віра  і  без- 
вір'я. Щог.  В.   109. 

Безвісти,  нар.  Неизвестно  гдЄ.  Про- 
пав чоловік  безвісти.  Олень  безвісти  про- 
пав. Щог.  Сл.  67. 

Везвістний,  а,  е.  Безвестный,  неизвест- 
ный, неведомый.  Мир.  Пов.  І.  153. 

Беввіство,  нар.  БєзвЄстно,  невідомо. 
Лесь  дівся  безвістно.  Волч.  у. 

Безвість,  ти,  ж.  1)  Неизвестность. 
2)  Неизвестный  міста.  нєвЄдомня  міста. 
Смерте,  смерте\  іди  на  ліса.  іди  на  без- 

вість, іди  на  море.  Чуб.  ПІ.  180.  Забіг 
у  безвісти.  Фр.  Пр.  37.  Щезни,  бідо,  в 
безвісти.  Фр.  Пр.  31.  Знай:  пропаде  без- 

вістями  вся  журба.  Млак.  55.  Сила  й 
воля,  правда  й  сила  в  безвістях  пропали. 
Млак.  121. 

Безвітря,  ря,  с  Безввтріе,  затишье, 
штиль.  Ком.  І.  41.  Настало  безвітря: 
млини  не  мелють  —  і  борошна  немає. Полт.    , 

Безвічний,  а,  є.  Вековечный,  бесконеч- 
ный. Твої  сестри  —  зорі  безвічнії  по-під 

небом  попливуть,  засяють.  Шевч. 

Ве8вічно,  нар.  Віковічно. 
Безвладний,  а,  є.  Безсильний,  слабый, 

немощный.  Желех. 

Безвладність,  ности,  ж.  Безсиліє,  сла- 
бость, немощность.  Желех. 

Везвбдній,  я,  е.  Безводный.  Нужу 

світом  в  киргизькім  безводнім  і  безлюд- 
нім степу.  Шевч.  (0.  1862.  X.  5). 

Безволосий,  а,  е.  Безволосый. 

Везвтішний,  а,  є  Лишенный  привле- 
кательности, неспособный  дать  удоволь- 

ствіе.  Що  нове, — то  заклопоче  тільки 
спершу;  а  що  старе,  тог  вже  таке  старе 
буде,  таке  знайоме  та  безвтішне.  МВ. 
ІІ.   197. 

Безвусий,  а,  е.  Безусый,  не  имвющій- 

усовъ. Безвухий,  а,  є.  1)  Не  имЄющій  одно- 
го уха  или  обоихъ.  Чого  це  вашр,  собака 

безвуха?  Полт.  2)  0  посуде,  иголкЄ:  не 
имЄющій  ушка.  Безвухий  горщик.  Безвуха 
голка. 

Вевгласний,  а,  е.  Безгласный.  Був  ні- 
мий я  і  безгласний.  К/.  Псал.  10. 

Безглуздий,  а,  є.  Безтолковий,  безмоз- 
глый, безсыысленный.  Левиц.  І.  257.  Без- 

глуздий як  синиця.  Посл. 
Безглуздім,  дію,  еш,  гл.  Глупіть, 

дуреть.  Що-разу  він  усе  безглуздіе. 

Безглуздя,  дя,  с.  Безтолковость,  глу- 
пость, непонятливость.  Напало  на  його 

таке  безглуздя,  що  нічого  не  второпає. 
Болт. 

Безгодівдя,  лі,  ж.  Безкормица.  Харьк. 

Везголбвий,  а,  є.  1)  Не  имЄющій  го- 
ловы. 2)  Безумный,  безсмысленный.  Йов- 

чмти  б  вам.  то  й  то  б  уже  був  розум: 
здавалось  би,  що  й  ви  не  безголові.  К. 
Іов.  28. 

Безголов'я,  в'я,  с  1)  БЄдствіе,  не- 

счастье, горе,  погибель.  Безголов'я  та  ко- роткий вік  на  тебе.  Ном.  Л;  3704.  Нам 

на  здоров'я,  а  тобі  на  безголов'я.  Ном. 
Л«  3703.  Нехай  він    лютує...    Поки    без- 
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іол»ч я  ворон  прокричить.  Шевч.  2)  Иногда 
въ  ійд*  шутки  називають  шапку  безго- 

лов'ям: Десь  тут  було  моє  безголов'я. 
Ш  йй  Ум.  Безголов'ячко.  МВ.  (0.  І862. III.  *А 

ііЄ8Г«л6сий,  а,  є.  1)  Не    иміющій    го- 

оса,  беаголосый.  0.   1662.  V*.  26.  Де  там 
йому,    співати— він     зовсім     безголосий. 
2)  Безгласный. 

Безгоміння,  ня,  с  Безмолвіе.  На  мі- 
сяцеві спокон-віку  безвітря,  безгоміння. 

Ком.  І.  41. 
Везгривий,  а,  є.  Не  иміющій  гривы, 

безгривый. 

Вевгрішний,  а,  е.  і;  Безгрішний.  Ле- 
ви ц.  І.  540.  2)  Не  иміющій  денегь,  без- 

денежный. Ми  зовсім  безгрішні:  ні  гріхів, 
ні  грошей  не  маємо.  Лубен,  у. 

Безгрішшя,  шя,  с  1)  Безгрінпіе,  без- 
грешность. 2)  Безденежье.  Чуб.  І.  232 

Безгрішшя  прокляте.  Шенч.  (0.  1861. 
X.  46). 

Безгрошеве,  в'я,  с.  Безденежье. 
Везгубвй,  а,  в.  Не  иміющій  губь. 
Веэгузнй,  а,  е.  1 )  Безхвостий  (о  ити- 

цахъ).  2)  Хата  безгуза.  Хата  безь  сіней. 
Мнрг.  у. 

Вевґрунтий,  а,  є.  І)  Не  иміющій  уса- 
дебной земли.  2)  Безземельний. 

Безґрунтовний,  а,  е.  Безночвенный, 
неосновательный. 

Безґрунтовно,  нар.  Безпочвенно,  не- 
основательно. 

Бевдённий,  а,  е.  О  посуді:  не  имію- 
тій  дна,  бездонный.  Безденний  горщик; 

безденна  .миска.  Канев.  у.  ~ 
Вездзвінннй,  а,  в.  Не  им-бющій  коло- 

коловъ.  Андрієвська  церква  в  Київі  без- 
дзвінна.  1)  Безъ  колокольнаго  звона.  Ран- 

ня служба  по  деяких  місцях  буває  без- 
дзвінна. 

Вездзвінио,  нар.  Безъ  звона  колоко- 
ловъ.  Його  поховано  бездзвінно. 

Бездиханний,  а,  е.  Бездыханный.  Кру- 
гом тебе  простягнулась  трупом  безди- 

ханним помарнілая  пустиня.  Шевч. 

І.  Везділля,  ля,  с  1)  Безділіе,  праз- 
дность. 2)  Лінтяй,  лінтяйка.  Грин.  Ш. 

61.  Доню  ж  моя,  доню,  да  які  ти  ле- 

дащо.... да  яке  ти  безділлє/  Чуб.  V*.  У05. 
Не  смійся  ти,  -ледащо,  не  смійся  ти, 
безділля.  Мил.  74.  3)  Мелкія  пустячный 
вещи,  пустяки,  безделица.  Мкр.  Н.  4. 
Оснівонку  пропила,  клубки  на  похмілля, — 

нехай  теє  не  лежить  у  скрині  безділля. 
Н.  п.  Убрав  бабу  в  усяке  безділля.  Грин. 
Ш.  342.  Всяке  зілля  безділля.  Мил.  М.  63. 

II.  Вевділля,  ля,  с.  Бездолье,  несчастье 
(оп>  слова  доля).  Як  твоя,  доню,  доля, 
то  накупить  чоловік  і  поля,  а  як  без- 

ділля, то  продасть  і  подвір'я.  Иом. 
X:  1661.  Ой  піду  ж  я  по  подвіррю  та 
заплачу  по  безділлю.  Балд.  12 

I.  Вездільния,  а,  е.  Лінивий.  Я  ду- 
мала: дожду  доньки  собі  помочниці;  я 

тебе  дождала  едную,  да  й  ту  безділь- 
ную.  Чуб.  ,У.  1202. 

II.  Вездільний,  а,  е.  Несчастный,  без- 
дольный. Ой  зійду  я  на  гіроньку  та 

гляну  по  поділлю,  що  усім  людям  хоро- 
ше живеться,  тільки  я  молод  бездільний. 

Чуб.  У., 101 6. 
Вевдільник,  ва.  м.  Лін  пій:  бездея- 

тельный. Желех. 

Везді явність,  воств,  ж;  Бездеятель- 
ность. Желех. 

Веадітняй,  а,  є.  Бездітний.  Ном. 
Xі  1620.  Плач,  Вкраїно,  бездітна  вдови- 

це. Шевч.  Тітка  була  бездітна.  МБ  (О. 
1862.  Ш.    [*•). 

Бездітний,  ва,  м.  Бездітний  человікь. Бх.  Зн.,2. 

Вевдітниця,  ці,  ж.  Бездітная  женщи- 
на. Вх.(3к.  2.  К.   Бай.   15. 

Бездітність,  ноств,  ж.  Бездітность. Желех.  і 

Бездіяльний,  а,  є.  Бездінтельвьій. 
Башт.   159.  / 

Веэдоганний,  а,  е.  Безупречный.  Же- лех. 

Бездоганність,  ноств,  ж.  Безупреч- 
ность. Желех. 

Бездоганно,  нар.  Безупречно. 

Вездблець,  льдя,  м.  Несчастный  ч£- 
ловіїп».  Желех. 

Вездблля,  ля,  с.=ІІ.  Вевділля.  Усім 
людям  хороше  ж-иветься,  а  я  плачу  по 
бездоллі.  Чуб.  V.  525. 

Вездбльнвй,  а,  е.^-Весдільнвй.  Ой 
вийди,  вийди,  дівчино  бездольная!  Чуб. 
V.  696.  Бездбльна  година.  Бідстніе.  не- 
ечастіе.  Бували  колись  престрашні  зли- 

годні, бездольні  години.  Макс. 

Веадбльннк,  ка,  м.  Несчастный,  без- 
таланний человікь. 

Вездбльннця,  ці,  ж.  Несчастная,  без- 
таланная женщина,  Ум.  Бездольничка.  Моя 
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дочка  —  безталанночка  і  бездольничка. 
Чуб.  У.  753. 

Веадбльність,  НОСТИ,  Ж  =  Ве8ДІЛЛЯ  4. 
Желех. 

Веадокок,  мка,  м.  Бобыль,  безпріют- 
ный  человікть. 

Вездоинии,  а,  е.=Вв8одеій.  Над  Ле- 
тою бездонною  та  каламутною.  Шевч. 

Утопила  в  бездонну  криницю.  Чуб. 
Вевдоріжься,  бездорожжя,  жя,  с  От- 

сутствіе  дороги,  бездорожье,  распутица. 
(Беглецу  въ  степи) — одно  беэпиття,  друге 
без'їжжя,  трете — бездорожжя.  АД.  I. 
335.  Пішов  та  й  устілки  погубив  у  гря- 

зі—таке бездоріжжя.  Черк,  у 
Ъёздряк,  ка,  м.  НасБК.=Соиечко.  Сос- 

сіпеїіа  зерІегоршісЬаІа.  Вх.  Пч.  I.  5.  См. 
Бедрик. 

Беадровя,  в'я,  с.  Отсутствіе,  недоста- 
токъ  дровъ.  Зіііев.  у.  Въ  харьк.  у.  без- 
друвня,  с. 

Ввздухны,  а,  в.  1)  Не  вмівшій  запа- 
да. 2)  Малодушный. 

Бездумней,  а,  е.  Неодушевленный, 
бездыханный,  безжизненный.  Чуб.  П.  245. 
Я  ж  мое  дерево  бездушне,  мов  глухий  не 
чую.  К.  Псал.  93.  /  Ремула  по  лобу 
хвисьі  Хвастун  бездушний  повалився. 
Котл.  Ен. 

Вегёмстний,  а,  е.  Не  мстящій,  не  мсти- 
тельный. Славим  Бога  беземстного,  що 

народився  для  нас  многих.  Чуб.  Ш.  374. 
Вевецннй,  а,  е.  1)  БезстыжШ,  безсові- 

стный.  Ото  вже  безецна  дівка, — нікого  не 
стидаетьея.  Брацл.  у.  2)  Похабный.  Бе- 
зецкі  пісні. — Як  побачите,  що  вона  дуже 
безецна.. ..  то  не  давайте  дрюкувать.  Шевч 

(„Украша",  1907,  ТІ.  145). 
Везёцник,  ка,  м.  Безстыдкикъ.  А  ти, 

безецнику,  не  стидаєшсяй  дівчат.  Брацл.  у. 
Веадцність,  носїн,  ж.  Безстмдство. 
Бездцно,  нар.  Безстидно. 
Безжа ліс лнвнй  и  беажйлісввй,  а,  в. 

Безжалостный,  несострадательный,неим,Бю- 
щій  со.'кал'Бнія. 

Безживний,  а,  е.  Безжизненный,  мер- 
твый. Краса  безживна.  Щог.  В.  64. 

Вєьжнвнісуь,  нос¥Н,  ж.  Безжизнен- 
ность. Желех. 

Веажурний,  а,  е.  Безпепальный,  весе- лый. 

Веагеурио,  пар  Безітечально,  весело. 
Весело  мені  жилось,  безжурно.  Г.  Барв. 
526.  Цікаво  гй  було,  з  чого  так  безжур- 

но, так  весело  молотники  сміялися. 
Г.  Барв.  308. 

Веавакбиннй,  а,  е.  Беззаконный.  Чуб. 
І.  85.  Укажу  я  беззаконним  твої  пра- 

ведні путі.  К.  ІІсал.   16. 
Беззаконник,  ка,  м.  Беззаконник!», 

преступникъ.  Зараз  же  бумагу  посилає, 
щоб  беззаконника  такого  то  схопить. 
Гліб. 

Беззаконно,  нар.  Беззаконно. 
Беззаконня,  ня,  с.=Веа&авовство.  1 

рождає  беззаконня  на  громадське  безго- 
лов'я. К.  Псал.  13. 

Бевзавонство,  ва,  с  Беззаконіе.  Дер- 
жишся ти  старого  беззаконства,  ти 

думаєш,  як  думали  поганці.  К.  Іов.    49. 
Веввахвстввй,  а,  є.  Безпрійтвьій.  Без- 

захистні  люде,  що  з  гоЛоду  мруть.  Мир. 
ХРВ.  348. 

Веазащігївнй,  а,  е.  Беззащитный.  Дай 

пригніченому  радість,  беззащитному  од- 
раду.  К.  Псал.  171. 

Беззбройний,  а,  є  Безоружный.  Же- лех. 

Вевздоровввй,  а,  е.  Болезненный,  хи- 
лый, не  имъюпцй  здоровья,  безсильныЙ. 

Таке  безталанне  та  безздоровне.  Чигир,  у. 
Вона  така  безздоровна:  ніякої  роботи 
важкої  не  може  робити.  Козеїец.  у.    • 

Везздорбвя,  в'я,  с  Отсутствие  здоровья, 
безсиліє,  хилость  Оттак  то,  —каже  (вті- 

кач з  Азова)..-,  в  чистому  степу  одно 
безхліб'я,  а  друге  безвіддя,  а  трете  без- 
здоров'я.  КС.  1882.  XII.  502. 

Безземельний,  а,  е.  Безземельный.  Шевч. 
(0.   1862.  УІ.  19). 

Безземельник,  ва,  м.  Человікь,  не 
иміюшій  земли.  Г.  Барв.  448,  455. 

Беззубий,  а,  е.  Беззубый,  не  иміюшій 
зубовъ.  Ном.  №  6667.  Сіда,  ряба,  беззуба, 
коса,  розхристана,  простоволоса.  Котл. Ен. 

Веайиевка,  ки,  ж.  Доска  толщиною 
меньше  вершка,  во  толще  шалевки. 

Вез'Іжжя,  жя,  с.  Отсутствіе  пищи,  го- 
лодъ.  Одно  безпиття,  друге  без'гжжя. 
АД.  I.  335. 

Безкарний,  а,  е.  Безнаказанный.  Без- карні боги.  0.  1861.  I.  94. 

Безкарність,  восув,  ж.  Безнаказан- ность. Желех. 

Безкарно,  нар.  Безнаказанно. 

Веавебетввй,  а,  е.  Неспособный,  не- 
умелый. Він  зовсім  безкебетний  чоловік. 

Кіев.  у. 

Веакебетгя,  *я,  с.  Неспособность. 
Веаклевквй,  а,  е.    Безтолвовый,    при- 
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83 дурковатый.  Він  якийсь  безклепкий, — 
сказано,  десятої  клепки  в  голові  нема. 

Ввзклопотннй,  а,  е.  Не  ичьющій  за- 
боть, неозабоченный,  беззаботный. 

Веаклопбття,  тя,  с.  Отсутствіе  заботь, 
хлоноть.  Несподівана  роскігн,  безклопот- 
тя  і  спокій  заколихали  її  як  малу  ди- 

тину. Левиц.  І.  227. 

Везжлубня,  а,  в.  Имбющій  слабо  раз- 
витый или  поврежденный  бедра.  Безклу- 

бий  віл. 

Безколірний,  а,  є.  Безцвъчгный. 
Безконечне,  нар.  Безконечно. 
Безконечний  н  6е8нол6шннй,  а,  є. 

Безковечный.  /  немає  злому  по  всій  зем- 
лі безконечній  веселого  дому.  Шевч.  Без- 

ионёшна  писанка—  Безконечний  2.  Сни.  233. 
Безконечник  и  беввонёпшик,   ва,  м 

1)  Родъ  узора  на  писанкъ— спираль.  2)  Пи- 
санка съ  такимь  узоромь  КС.  1891.  VI. 

370.  3)  Писати  безконечником,  а)  Разрисо- 
вывать писанку  узоромъ  вь  виде  спирали, 

б)  Писать  безконечно.  Коли  б  я  була 
письменна,  я  б  до  тебе  безконечником 
листи  писала,  що  дня  посилала.  МВ. 
І.  50. 

Ве8Конечннця  и  беввоиёшнвця,  ці, 

лс.  1)— Безконечник  2.  2)  Сказка,  без- 
конечно повторяемая  черезь  соединеніе 

конца  ея  сь  началонь. 
Вевкоровайвжй,  а,  є  1)  О  свадьбі: 

безь    соблюденія    свадебныхъ    обрядовь. 
2)  0  лиці:  вступившій  вь  бракь  безь 
свадебныхъ  обрядовь.  3)  О  дітяхь:  зача- 

тый до  брака.  Ном.  №  8832. 
Вевкоровайчук,  ва,  «=Везкорснай- 

аай  3.  Ном.  №  8832. 

Везвбсвй,  а,  є,  Не  ии'бющій  кось. 
Шейк.  Безноса  дівка. 

Вевкостнй,  з,  є.  Не  ии'бющій  костей, 
безкостный.  Чуб.  І.  314.  Говорить  язик 
безкостий  та  договориться  до  одного  кон- 
ця.  Ном.  №  1123.  Бугай  безкостий  пе- 

репливе Дунай  безмостий.  (Заг.  пьявка). 
Вевкраій,  я,  е.  БезпреггБльный,  безгра- 

ничный. Згадаю  те  лихо,  степи  ті  без- 
краї. Шевч.  1  тепер  мені  так  і  снить- 

ся широкий  степ  безкраїй.  МВ.  І.  61. 
Вевврайняй,  а,  е.=Везкраій.  Степ 

безкрайний  топче  в  млі.  Щог.  В.  151. 
Вевкрайність,  кости,  ж.  Безпреділь- 

ность,  безграничность:  Желех. 
Безкрилий,  а,  є.  Не  имФющій  крыль- 

евъ,  безкрылый. 
Везврятвчввй,  а,  е.  Не  проверенный 

критикой,  лишенный  критики.  К.  Кр.    34. 

Беаврвтвчвіс»,  рости,  ж.  Отсутствіе 
критики.  К.  Кр.  13. 

Безлад,  ду,  м  =Везладдя.  Природа 
не  змогла  з  недугою  боротись,  із  безли- 
дом  духовним  і  тілесним.  К.  МХ.  X.  39. 

Безладдя,  дя,  с.  Безіюрядокь,  разладь, 
несогласие,  неурядица,  анархія.  К.  ЧР.  9. 
У  нас  безладдя  булох  таке  що  й  Боже! 
Лебед.  у.  У  товаристві  лад, — усяк  тому 
радіє;  дурне  безладдя  лихо  діє.  Гліб.  4. 

Безладний,  а,  є  и  безладній,  я,  в. 

ВезнорядочныЙ;  не  ии'бющій  порядка,  анар- 
хическій. 

Безладно,  нар.  Безпорядочяо,  вь  без- 
порядки. 

Везлапнй,  а,  є.  Не  иміющій  лань. 
Шейк.  216. 

Вевлвстяй,  а,  є.  Не  иміющій  листь- 
евъ,  безлистный.  Садок  вже  безлистий. 
МВ.  II.  134.  Безлиста  акація.  Левиц.  І. 
91. 

Вевявстяввй,  а,  е.=Везлвстнв.  Бу- 
зина безлистява.  Харьк. 

Вевличвяй,  а,  в.  Безстьшій,  непри- 
личный. Шейк. 

Везлвчнив,  ва,  м.  Безстыдникъ.  Шейк. 

Бєрлік,  ву,  м.  =11.  Безліч.  Безлік  во- 
дяних тварин.  Щог.  Сл.  -91.  Безліки 

пташок.  Щог.  Сл.  67. 

Безлісий,  а,  є.  Безлісний.  Безліса 
сторона.  Золотой,  у. 

Безлісся,  ся,  с  Безлісная  страна,  без- 
льтьо.  А  тут  починається  вже  скрізь 
безлісся.  Золотой,  у. 

Бездітний,  а,  є,  бездітній,  я,  в.  1)  В-бч- 
ный.  Чуб.  Ш.  11.  2)  Неизвестной  давнос- 

ти, очень  старый.  Безлітний  дід. 
I.  Безліч,  нар.  Множество,  безь  счету. 

Ось  море  в  тебе  широко-просторе,  там 
безліч  гаду,  безліч  риботвору.  К.  Псал. 
237. 

II.  В«8ліч,  чі,  ж.  Множество,  безчис- 
ленное  множество.  Літа  його — безлічен- 
ная  безліч.  К.  Іов.  81.  От  і  лічи  таку 
безліч!  Кой.  І.  50.  Як  нам  назвати  ту 
безліч  усяких  мук,  що  в  нас  приймали 
мученики  й  миченииі  за  своє  рідне  слово? 
К.  Хп.  126. 

Везлічно,  нар.  Вь  безчисленномь  мно- 
жестве. Велике  він  і  несказанне  творить, 

він  безлічно  дива  свої  являє.  К    Іов.    12. 

Везлусвий,  а,  є.  Не  имііющій  чешуи. 

Безлуска  риба  в'юн.  Кіев. 
ВезлзЬддя,  дя,  с  Безлюдіе,    отсутствіе 
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людей.  Ном.  №  9798.  На  безлюдді  й  Хо- 
ма чоловік.  Шел.  Покинь  її  хоть  на  ста- 

рість, хоть  на  чужім  полі  на  безлюдді. 
Шевч. 

Безлюдеаь.  дня,  л*.=Везлюдьво. 
Безлюдний,  а,  е.  Безлюдный.  К  Доев. 

103.  В  степу  безлюднім.  Шевч. 
Вевлюдавв,  ка,  м.  Отшельникъ  К. 

МХ.  17. 

Безлюдніти,  нію,  еш,  гл.  Делаться 
безлюдны  мъ.  Желех. 

Безлюдно,  нар.  Безлюдно. 
Вевлюдуватв,  дую,  аш,  гл.  Быть  без- 

люднымъ.  Верхній  город  після  хмельни- 
щини  безлюдував.  К.  ЧР.  63. 
Безлюдько,  ка,  м.  Нелюдимъ.  Ото 

безлюдько!  не  хоче  з  людьми  ні  випити, 
ні  ззісти.  НВолыи.  у. 

Безмаль,  нар.  Безъ  малаго,  почти.  Без- 
маль не  двадцять.  Шейк. 

Везмастий,  а,  є.  БєзцвЄтяьій  (о  лоша- 
дяхъ).  Ця  коняка  від  старости  стала 
якась  безмаста. 

Везматень.  ткя,  м.  Рой  пчелъ  безъ 
матки.  Полт. 

Безматерній,  я,  в.  Лишенный  матери, 
сирота  безъ  матери.  /  не  одну  безматір- 
ню  дитину  від  болести  лихої  рятувала, 
збірала  сиропі  в  затишну  хатину.  К. 
Бай.  138. 

Безмитній,  я,  в.  Не  имЄющій  матки. 
З  тії  пасіки  мало  добра:  вуліки  все  без- 

митні. Лохв.  у. 
Безматок,  тка,  .«.— Везматень. 
Везмёжннй,  а,  е.  Безграничный,  бес- 

предельный. Желех. 
Безмежність,  востн,  ж.  Безгранич- 

ность, безпредвльность.  Желех. 
Безмін,  на,  м  БєзмЄнь.  Безмін  да 

терези.  К.  ЧР.  71.  Ум.  Безмінчин.  Ув. 
Безмінище,  безміняка. 

Безмір,  ру,  .«.= Безмір  я.  Желех. 

Безмірний,  а,  е.  Безмерный,  неизмери- 
мый, безпредёльный.  Стор.  М.  Бр.  166. 

Небо  безкрає  та  безмірне.  Ком.  І.  20. 
Безмірна  далечінь.  Ком.  І.  51. 

Безмірно,  нар.  Безмірно,  неизмеримо, 
безиредЄльно. 

Безмір'я,  р'я,  е.  Неизмеримость,  без- 
предвльность,  безграничность.  Щог.  В.  109. 

У  блакитному  безмір'ї  сонце  плине  і 
палає.  Щог.  В.  40. 

Безмісячний,  а,  е.  Безлунный.  Безмі- 
сячна ніч. 

Ве8жлквя,  в'я,  с.  Время  безработицы 
на  мельнице.  Як  безмлив'я  хиба,  тоді 
нишком  од  пана  змелем  людського.  Чер- 

ниг.  Оце  в  нас  безмлив'я:  вітру  немає. Пирят.  у. 
Безмовний,  а,  є.  НЄмой,  безмолвный; 

молчаливый.  Воли....  безмовні.  К.  Дз.  193. 
Нічого  не  мовить,  як  мрець  безмовний. 

Г.  Барв.  535.  Шле  на  перед  робить  сво- 
їх безмовних.  К.  МБ.  XII.  269.  Вона 

показалася  зовсім  не  такою  тихою  і  без- 
мовною, якою  вона  вдавала  себе.  Левиц. 

І.  294. 
Вовновий,  а,  є.  НЄмой.  Син  його,  не- 

доросток безмовий.  К.  ІІС.  61. 

Безмовно,  нар.  Молча.  Безмовно  сиді- ли. МВ.  III.  32. 
Безмозкий,  а,  є.  1)  Не  имЄющій  мозга. 

Безкосте,  безмозке  усе  море  виплаває. 

{Заг.  цьявка).  Ном.  №  98,  стр.  293.  2)  Без- 
мозглый, глупый.  Плюгаш  безмозкий. 

(брань).  МВ.  (КС.  1902.  X.  152). 
Веяна,  ни,  ж.  Запущенное  иоле,  дур- 

ное неудобное  мЄсто.  Ковел.  у.  Отсюда: 
забезнити  ;поле — запустить  ниву. 

Безнадійний,  а,  е.  Безнадежный.  Без- 
надійна неволя.  К.  Кр.  31. 

Безнадійність,   ности,    ж.    Безнадеж- ность.      , 

Безнадійно,  нар.  Безнадежно.  Ком.  I.  54. 

Безнадія,  дії,  *>.— Безнадійність.  Св. 
Л.  128.  В  очах  безнадія  світиться.  Св. 
Л.  215. 

Безнапасний,  а.  е.  Не  знаюіцій  горя, 
напасти,  счастливый.  Як  то  слухати 
легкі  речі  безнапасного  щасниці  при  сво- 

їй лихій  годині.  МВ.  II.  135. 

Безнапасно,  нар.  Не  знал,  горя,  счаст- 
ливо. 

Везнащадввй,  а,  є.  Не  имЄющій  по- 
томства, безпотомный.  См.  Нащадок. 

Безневинний,  а,  е.  Невинный,  непо- 

винный, невиноватый.  Безневинних  б'ють. 
Мир.  ХРВ.  202.  На  мене  молоду,  безне- 

винную неслава.  Чуб.  У.  279. 
Безневинність,  ности,  ж.  Невинность, 

неповинвость,  невиновность.  Хто  вже  був 
у  бувальцях,  то  зараз  і  зробив  так,  не 
вповаючи  на  безневинність  свою.  МВ.  II. 
191. 

Безневинно,  нар.  Невинно,  безъ  вины. 
Мир.  ХРВ.  278.  Близьких  сусідів  хліба 
й  соли  безневинно  збавляв.  АД.  І.  187. 

Въ  следующей  пЄсвЄ  ннрЄчіе  это  упот- 
реблено, кажется,  въ  значеній:  не  безъ  ви 
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ны,  не  невинно,  какъ  я  должно  быть,  судя 
цо  составу  слова:  Стали  отцеву  й  нень- 

чину молитву  забувати,  тоді  їх  став 
.Господь  безневинно  карати. 

Веввемірний,  а,  е.  Безмерный.'  Мирг. 
у.  Слов.  Д.  Эварн. 

Веанемірно,  нар.  Безмерно.  Він  без- 
немірно  пив.  Мирг.  у.  Слов.  Д.  Эварн. 

Вевногнй,  а,  в,  1.  Безногій,  не  имЄ- 
ющіп  одной  или  обЄихт>  иогъ.  Чуб.  V.  65. 
2.  О  лошадяхъ:  слабый  на  ноги.  Безногий 
кінь. 

Безносій,  а,  е.  Не  имЄюіцій  носа,  без- 
носый. Де  багато  баб,  там  дитя  без- 

носе. Ном.  №  6667. 

ВввнбсЬКО,    КЯ,    .11.    ЧсЛОвЄК'Ь.      НЄ     ИМЄ- 
ющій  иоса. 

Безоборонний,  а  е.  Беззащитный.  1С. 
МБ.  XII.  266.  Обороняв  сиріт  безоборон- 

них. К.  Іов.   61. 

Везоборбнність,  ностн,  ж.  Беззащит- 
ность. Желех. 

Вваодголбсний,  а,  е.  Беззвучный. 
Безодголосно,  нар.  Беззвучно.  Я  ледві 

дочула:  безодголосно  такечки  вона  гомо- 
ніла. ИВ.   11.   199. 

Веводмовний,  а,  е.  Безответный. 

Везодмбвність,  ностн.  ж.  Безответ- 
ность. Усе  хлопчик  приймав  мовчки. 

Здається,  то  тая  безодмовність  драж- 
нила хазяїна  ще  більш.  МВ.  НІ.  80. 

Ввзодрадісний,  а,  е.  Безотрадный. 
Христя  мовчала,  слухаючи  безодрадісне 
материне  зітхання.  Мир.  Иов.  І    121. 

Безокий,  а,  е.  Безглазый.  Безокая  фор- 
туна. Котл    Ен. 

Ввзоснбвиий,  а,  е.  Необоснованный. 
Галиц. 

Везостнй,  а,  є  О  колосьяхъ:  безъ  остей, 
безъ  усові..  Безоста  пшениця. 

Везосяжннй,  а,  е.  Необъятный  (оті. 
глагола  сягати). 
Везощадний,  а,  е.  Безнощадный.  К. 

Бай.  81.  Безіщадна,  вовік  ненаситна 
орда.  К.  Дз.  81. 

Безощадяість,  ностн,  ж.  Безпощад- 
ность.  К.  МБ.  II.  118. 

Везбщадно,  нар.  Не  щадя  живота,  не- 
щадно. Замолоду  беющадно  пив  горілку. 

Харьк. 
Везпалок,  лка,  м.  Черниг.  н  безпалько, 

иа,  м.  Шейк.  Челов^кь,  не  имЄюіцій  од- 
ного или  нЄсколькихь  пальцеві.;  безнадый. 

Аф. 
Везпальчий,  а,  є.  Безпалий.  Аф.  297. 

Везпйи'ятннй,  а,  є.  11  Инвющій  слабую 
память,  безпамятный,  забывчивый.  Шейк» 

2)  Находя  щійся  ві.  безпамя,гств'В;  Гар- 
куша висажуе  у  вікно  безпам'ятну  сот- 

ничиху і  сам  счеза.  Стор.  П.  241. 

Безпам'яття,  тя,  с.  Ьезпамятство,  за- 
бывчивость. На  Ного,  як  коли,  безпам'яття 

находить.  Черниг. 

Везпаи'ятько,  ка,  м.  Человвкъ,  инв- 
ющій  слабую  память,   забывчивый.    Полт. 

Вевпарий,  а,  є.  1)  Не  имЄющій  пары, 
безпарвый.  Безпарий-  віл.  2)  Неженатый. 

В»  зпашпортивй,  а,  е.  Везпаспортный. 
Грин.  III.  569. 

Безпека,  кн,  ж.  1 1  Безопасность.  2)  Для 
безпеки.  Для  прочности.  Шух.  І.  277. 

Везпереводннй,  а,  е.  Неистощимый, 
неизсякаемый;  постоянный.  Лебед.  у. 

Везпереводно,  нар.  Неистощимо,  по- 
стоянно. У  жида  гроші  безперевидно  бу- 

вають. У  тій  пущі  безпереводно  вовки 
є.  Во.іч.    у.    Си.  Безвиводнс. 

Безперемінно,  нар.  Непременно.  Уно- 
чі безперемінно  буду.  0.   1862.  VII.  43. 
Беапереоталь,  нар.  —  Безперестанку. 

Поскли  безпересталь  сім  день.  Мнж.  83. 

Безперестанку,  безперестанно,  без- 
перестану, безперестанні  и  безперёстань, 

нар.  Непрерывно,  безпрерывно,  постоян- 
но. Панни  безперестанку  реготались. 

Левиц.  І.  286.  Щось  вило  там  безпе- 
рестанно. Котл.  Ев.  Ш.  20.  Обор  плака- 

ли безперестанно.  Кв.  Ходив  по  хаті, 
безперестану  човгаючи.  Левиц.  Нов.  6. 
Горять  свічі  безперестанці.  Нп.  Вода 
лилась  безперёстань.  Ком.  II    75. 

Вёзпереч,  нар.  Безпрестанно,  постоян- 
но. Блискавка  безпереч  усю  ніч.  Болч.  у. 

Я  безпереч  сижу  дома.  Лебед  у.  2)  Без- 
нрекословно.  Галиц. 

Безперечний,  а,  е.  Безснорный,  несо- 
мненный   Галиц. 

Безперечність,  ностн,  ж.  Бесспорность, 
несомненность.  Желех. 

Безперечно,  нар.  Безспорно,  несом- ненно. 

Безперий,  а,  є.  Не  имЄющій  перьеві.. 
неонернвшійся.  Коли  б  тільки  який  гас- 

пид не  приніс  того  горобця  безперого 
Шевч.  Та  деколи  яструб  на  камінь  сідає, 
щоб  гадину  діткам  безперим  піймать. 
Морд.   К.    18. 
Везпечати,  чаю,  вш,  г.ї.=Убезпвчатн. 
Вевпёчен,  чна,  не.  Кратк.  форма  оті. 

безпечний.  Безпсіен  про  небезпеку  бі/вав. 
К.  Бай  і;.  99. 
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Веапечитн,  чу,  чиш,  гл.  ОбезпечиБать, 
гарантировать. 

Безпечне,  овзпёчно,  нар.  Безопасно. 
Алкане-паша,  Трапезонське  княжаї  без- 

печно гуляй.  .АД.  I.  212.  Там  собі  без- 

печно дев'ятого  дня  спочивок  мали.  АД. І.  117. 

Безпечний,  а,  в.  1)  Безопасный.  Без- 
печна дорога.  2)  Вірний,  несомненный. 

Як  приїдеш  звечора  —  вечеронька  безпеч- 
ная, як  приїдеги  опівночі — розмовонька 

сердечная.  Чуб    V.  86. 
Безпечність,  носія,  ж.  Безопасность. 

К.  Іов.  11.  В  безпечності  не  сподівались 
ні  од  кого  ніяка  зла.  Котл.  Ен. 

Безпечно.  См.  Безпечне. 

Везпёгания,  а,  є,  безпвшяісхь,  без- 
детно =  безпечний,  безпечність,  без- 
печно. КС.  1882.  XI.  494.  Пішов  собі  без- 

пеці по  додому.  Рудч.  Са.  І.  4. 
Веэрисьиёнщняа,  ни,  ж.  Безграмот- 

ность. К.  (О.  1862.  І.  58). 
Везпйття,  тя,  с  Огсутствіе  воды.  Одно  — 

безпиття,  друге — без'їжжя.  АД.  І.    335. 
Безпідставний,  а,  е.  Неосновательный; 

бездоказательный.  Желех. 
Безплатний,  а,  в,  безплатній,  я,  в. 

Безплатний.  Левиц.  Пов.  135.  Недільна 
безплатна і  школа.  Конис.  (0. 1861.  1. 321). 
Везплеиіняий,  а,  е.  Безродный,  безъ 

племени,  безпотомственный.  Хведір  без- 
рідний, безплемінний.  АД.  1.  249. 

Безподобний,  а,  є  —Неподобний.  Ма- 
тір лає  безподобнами  словами.  Мил.  М.  45. 

-  Вевпоиочний  и  безпомбшний,  а,  є. 
БезнонощнмЛ.  Се  вдови  бідні  безпомочні. 
Котл.  Ен.  Ви  ж  нам  безпомошним  защита. 
Кв.  Мати  журиться,  що  сама  безпо- 
мошна  зостається  дома.  Мир.  Нов.  II.  43. 

Везпосаясна,  прил.  ж.  Безъ  нрида- 
наго. — дівка.  Безнриданница. 

Везпосерёдний,  а,  е.  Непосредствен- 
ный. Желех. 

Безпосередність,  ности,  -ж.  Непосред- 
ственность   Желех. 

Везпотрібний,  а,  е.  Ненужный,  излиш- 
ній. 

Веяпотрібно,  нар.  Безъ  надобности. 
НВолын.  у.  Нікчемно  й  безпотрібно  по- 

рубавши свій  ліс.  О.   1862.   Ш.  35. 

Везпояснидн.  ці,  ж.  Писанка  съ  по- 
перечной лчніей  вокругъ.  КС.  1891.  VI. 

346. 

Безправний,  а,  е.  Беззаконный.  Ном. 
.V  8283. 

Безправно,  нар.  Беззаконно. 
Безправство,  ва,  с  Беззаконіе,  без 

правіє.  (Запорожці)  відбивалися  від  ляха 
і  його  безправства.  Млак.  122. 

Безпремінний,  а,  е.  Непременный. 

Безпремінно,  нар.  Непременно.  Хтось 
безпремінно  буде  в  гості.  Чуб.  І,  58. 

Безприпорий,  а,  е-  О  волЄ:  не_  имі- 
ющій  возвьішенія  въ  конці  шеи.  на  ко- 

торое упирается  ярмо.  См.  Ппипіо.  Без- 
припорий віл.  Водч.  у. 

Везпритбнний,  а,  е  Безчувственный. 
З  вечора  до  самого  ранку  під  коморою 
безпритомний  лежав....  Не  пив  би  горілки] 
МВ.  (КС.  1У02.  X.   144). 
Безпритульний,  а,  е.  Безпрштный. 

Шейк.  Аф.  297. 
Везприхильний,  а,  е.  Безпрштный, 

одинокій.  За  батька  буе  убогим,  безпри- 
хильним.  К.  Іов.  62. 

Везпричальний.  а,  е.  Безпрштный, 
одинокій.  Оттак  живу  я  сама  безпри- 
чальна — ні  роду,  ні  чоловіка.  Иавлогр.  у. 
Везпричасний,  а,  е.  Безучастный,  хо- 

лодный. На  дух,  мару  вона  походила  з 
своїм  поглядом  безпричасним.  МВ.  П. 
199. 

Безпробудний,  а.  е.  Непробудный.  Опо- 
чивав сном  тихим,  безпробудним.  К.  Іов.  8. 

Безпросвітний,  а,  є.  безпросвітній, 
я,  е.  Непроглядный,  безпросветный.  Усе 
р,ебо  блакитнее  покрша  темнота,  без- 
просвітня,  нерозумна  давняя  дрімота. 
Безпросвітна  доля—  безотрядная  жизнь. 

Везпупнй,  а,  є.  Не  имЄющій  пупка. 
Де  багато  баб,  там  дитя  безпупе.  У  семи, 
нянекъ  Дитя  безъ  глаза.  Поел. 
Безпутний,  а,  в  и  безпутній,  я,  в. 

Безнутный,  иепорядочный.  /  так  люде  зо- 
вуть уже  безпутною. 

Безпутство,  ва,  с  Безпутство.  Да- 
против  його  безпутства  посталив  тут 
людей  трудящих.  К.  Гр.  Кв.  29. 

Вевпуття,  тя,  е.  Бездорожье,  безпутица. 
Шейк. 

Везп'ятнй,  а,  є  1)  Не  имЄющій  пя- 
токъ,  безпятый.  Панич  маленький  в  кур- 

точці, безп'ятий.  Чуб.  І.  19.  2)  Употребл. 
какь  сущ    чорть. 

Везп'ятко,  ка,  м.  Чорть. 
Безрадісний,  а,  е.  Безотрадный. 

Везрахубний.  а,  е.  Неразсчетливый. 
Так  гроші  й  кида  безрахубний.  Констан- 

ти ногр.  у.  Порубав  старий  віз,    а  тепер 
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новий  поганша — безрахубний.  Констан- 
тиногр.  у. 

Безребрий,  а,  в.  Не  иміющій  реберъ. 
Шейк.  Безкосте,  безребре,  хоч  яке  море 
перепливе.  (Заг.  пьявка).  Ном.  стр.  293, 
36  98 

Безриб'я,  б'я,  с.  Недостатокъ  рыбы, 
безрыбье.  На  безриб'ї  і  рак  риба.  Ном. №9799. 

Безрідний,  а,  е.  Безродный.  АД.  I. 
249.  Вийди  до  мене,  дівчино  ти  безрід- 

ная. Мет.  80.  Тяжко  на  чужині  безрід- 
ному проживати.  Макс. 

Везрідннк.  ка,  м.  Безродный  человйкъ. 
Сирота  безхатник  і  безріднік.  Г.  Барв. 
243. 

Везрік,  нар.  Употребл.  въ  выраж.  на- 
безрік  —  безсрочно,  иронически:  никогда. 
Віддасть  на-безрік.  т.  е.  никогда.  Ном. 
№  106  І4.  Хиба  на-безрік  діждемо  цього. 
Волын.  г.  • 

Безробітній,  я.  в.  Нерабочій  (о  вре- 
мени). Безробітній  час.  Левиц.  І.  286. 

Безробіття,  тя,  е.  Безработица.  Же- 
лех. 

Веврога,  гн.  ж.  Свинья.  Подольск,  г. 
Галиц. 

Безрогий,  а,  є.  Безрогій.  Рудч.  Чп. 
255.  Мали  тато  дві  кози,  та  обидві 
барогі.  Чуб.  У.  1156. 

Везрода,  ди,  об.  Безродный  челов'Ькъ 
Був  він  безрода  та  й  пристав  до  нас 
доглядати  двору.  О.  1862.  УШ.  15. 

Безрозумний,  а,  е.  Безумный,  лишен- 
ный разума.  П'яний  і  безрозумний.  ЗОЮН. 

П.  297,  298.  Вгамується  безрозумне  за- 
взяття. К.  ЦН.  206.  /  безрозумна  тем- 

нота до  Дніпра  прожогом  лине.  К.  МБ. 
Ш.  243. 

Безрогий,  а,  е.  Безротый.  Аф. 
Веврукавка,  кн,  ж.  Родъ  женской 

одежды  безъ  рукавовъ.  Подольск,  г. 
Ввврукий,  а,  е.  Не  иміющій  руки  или 

ругь.  К.  Доев.  16.  То  старець  убогий, 
він  безрукий,  безногий.  Чуб.   У.  671. 

Вёзсед,  да,  .к,=Вескед.  В  темних 
пущах  і  безеедах  на  горі  високій.  Мкр. 
Н.  27. 

Безсердечний,  а,  е.  Безсердечний,  же- 
стокосердый. Людські  п'явки  безсердечні. 

К.  Доев.  213. 
Безсердечність,  вости,  ж.  Бсзсердечіе, 

жестокосердіе.  К.  Кр.  17. 

Везсёрдий,  з,  е.=Везсердечный  Без- 
серді  злюки.  К.  110.  61. 

Безсёрдний,  а,  е.  —  Ве.зсерд  ий= Везсер  - 
дечаий.  О,  дайте  під  сі  пазурі  султана, 
крівавого  безеердого  тирана.  К.  МБ.  Ш. 
260. 

Безсилий,  а,  е.  Безсильный.  МБ.  (О. 
1862.  I.  85). 

Безсиліти,  дію,  еш.  гл.  Слабіть,  терять силу. 

Везсйлва,  ки,  ж.  Безсильная  женщина. 
Ум.  Безсилочиа.  Чи  то  ж  не  оиво,  що 
така  безеилочка  прогнала  й  настрахали 
ведмідя  страшного?  МВ.  III.  144. 

Безсилля,  ля,  с.  Безсиліє,  отсутствіе 
силъ.  Дай  мені  мое.  безсилля  і  мизер- 
ність  зрозуміти.  К.  Псал.  95. 

Ьезсйлок,  лва,  м.  Безсильный  чело- 
в'Ькъ. Г.  Барв.  173.  Тепер  люде  маленькі 

й  безсилки.  Г.  Барв.  423.  Безсилок  і  по- 
тужний слухав.  К.  ПС.  26. 

Везсйлочва.  ви,  ж.  Ум.  оть  безсилка. 
Безсильний,  а,  е.=Везснлий  Дужий 

безсильного  давить.  Котл.  НП.  Вода  без- 
сильна. Сказочная  вода,  отнимающая  силу 

у  пьющаго  ее.  Як  він  з  ким  небудь  б'єть- 
ся, то  сам  п'є  силну  воду,  а  другому  дає 

безсилну.  Чуб.  II.  208.  Камень  безсильний 
играетъ  ту  же  роль:  если  его  лизвуть.  си- 

ла пропадаеть.  Чуб.  II.  209,  210. 

Веасворбкнив,  ва,  м.  Посткикъ.  Ко- нотоп, у. 

Безславний,  а,  е.  Безславный,  обез- 
сланленний.  Безславному  тяжко  сей  світ 
покидать.   Шевч 

Безславно,  нар.  Безславно. 

Безслідний,  а,  є.  Безслідний.  Безслід- 
ний вітер  в  полі.  К.  Псал.  180. 

Безслідно,  нар.  Безслідно.  Конис.  (О. 
1861.  І.  321).  І  безслідно,  мов  та  мрія, 
навіки  пропали.   Млак.  92. 

Безслізний,  а,  е.  Безъ  слезь,  безслез- 
ный.  Сорочку  тулила  вона  до  лиця,  до 
сухих  безслізних  очей.  Левиц.  І.  37. 

Безсмертки,  тов,  ж.  мн.  Раст.  а)  Хе- 
гапіііепшш  габМаіит  Бат.  ЗЮЗО.  І.  142. 

б)  Хегапінегаит  іпарегіит  \\7а1И.  ЗЮЗО. І.  142. 

Вб8снёр«ний,  а.  е.  Безсмертный.  І 
хоть  єдиную  сльозину  в  очах  безсмерт- 

них покажи.  Шевч.  Безсмертної  землі 
нема.  Ном.  Л»  8283. 

Везсиертник,  ва,  м.  Раст.:  безсмерт- 
никъ,  Неіуспгіяиш  агепагіига.  Бс.  Анн. 
163.  Вх    Пч.  II.  32. 

Безсмертність,  ностн,   ж.    Безсмертіе. 
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До  ясних  безсмертности   осель.    К.    Дз. 
52 

Безсонний,  а,  е.  Безсониый.  Безсонна
 

ніч.  .Іевиц.  Нов.  260. 

Безсонниця,  ці,  ж.  безсоння,  ня,  с. 

Шейк.  Безеонница.  Прийшла  я  до  вас  з 

крикливицями   і   безсонницями .    Чуб.    1. 

14Везсоромітвнй,  а,  е.  Безстыдный,  без- стижій.         ,  г--- « 

Везсоромітно,  нар     Ьезстыдио.   
 Ьезсо- 

помітно  лайливий.  О.  1862.    \  ш.  ** 

Безсоромний,  а,  е.  Безстыдный.    Що
г. 

В' Безсоромність,  ности,  ж.  Безстидство. ЇК  р  і  р  х 

Безсоромно,  нар.  Безбтыдно. 

Везстатёчно,  нар.  Неблагоразумно,
  не- 

порядочно. А  чоловік  завжде  грішить  та 

й  безстатечно.  КС.  1883    И.  470. 

Везстйднвй,  в,  в=Везсоромний..Л
>,7 

справді  безстидні  оці  городські 
 козаки. 

Шевч:  305. 

Безстидник,  ка,  .».  Безешдвикь
. 

Безстидниця,  ці,  ж.  Г>езстыдни
ца.  Ле- 

нин. І.  309. 

ВезсторонниЙ,  а,  а.    Безнристраст
ный, 

непартійний.  Желех. 

Безсторонність,  ности,  Ж.  Ьезир
истра- 

стіе.  Желех.  ф 

Безстрашний,  а,  є.  Безстрашн
ий.  1а- 

кий  безстрашний,  шо  атлко  вже
  втне 

воював,  ніколи  страху  не  знав    Мнж.
  ЬО. 

Везсуд,  ду,  >*.=Ве8суддя.  
Столшнш 

безсид  і  тяжке  насильство.  К.  Дз.  зі.
 

Везсуддя,  дя,  с  Отсутств
іе  законное- 

ти,  беззаконіе.  К. 

Безсудний,  а,  е.  Беззаконный.  К.
  ПН. 

291.  Поганого,  безсудного.  безбожного
  Іро- 

да.  Чуб.   Ш-   384. 

Везсудниця,  ці,  ж.  Вездавоивица
*  К. 

Дз.  98. 

Везсудно,  нар.  Безт,  сула;  без
законно. 

В  темниці  сконає  безсудно.  К.  Дз.  51. 

Везсумлінний,  а,  е.  Безсов*стйый.
  Св. 

Л.  248.  НВолын.  у. 

Вевсумлінник,  ка,  м.  Безсов*ст
ный 

челов'вк'ь.  ННолын.  у 

ВезеумлІнність.  мости,  ж.  Безсов*ст- ность.  Желех. 

Везсумлінно,  нар.  Безсов*стно 

Ве8суиний,  а,  е.  Безпечальный,  безза- 
ботный. Пригадали  й, дівочі  безсумні  ча- 

си. МВ.  II.  179.    Усякий    би    пізнав    ио 

його  безсумному  погляду,  що  не  ввірився 
ще  йому  світ.  Стор.  М.  11р.  3. 

Везсумно,  нар.  Безиечально,  весело. 
Не  хотілось  кидать  їм.  таким  безсумно 
молодим,  те,  що  любилось  на  землі.  Щог. 
Сл.  90. 

Безсуперечний,  а,  е.  Безспорный. 
Безсуперечно,  нар.  Безспорно. 
Везсчастя,  тя,  с.  и  пр. = Безщастя. 
Безталанний,  а,  е.    Несчастный,    без- 

таланный.  А  ти,    моя    Україно,    безта- 
ланна вдово.  Шевч.  Мої    безталанні    ді- 
точки. Стор.  І.  20.  Коли   мене    уродила 

безталанна  мати.  Чуб.   V.  186. 

Безталанник,  ка,  м.  Несчастный  че- 
ловвкъ,  горемыка,  неудачника,. 

Безталанниця,  ці,  ж.  Несчастная  жен- 
щина, горемыка.  Доню  одинице  та  іі 

безталаннице!  Чуб.  V.  744.  Ум.  Безта- 

ланнична,  безталанночка.  Моя  дочка  безта- ланничка  і  бездольничка.  Чуб.  У.  753.  А 
вона,  безталанночка,  поклонилась.  МВ.  1. 
71.  То  ж  ваша  дочка  безталанночка,  що 
без  долі  вродилась,  без  щастя  зросла. 

Чуб.   V.  752. 
Безталання,  ня,  с.  Несчастье,  горькая 

судьба.  Рудч.  Чп.  220.  Кот*.  НП.  393. 
І  талан  і  безталання —все,  каже,  від 
Нога.  Шевч.  Усім  людям  щисцє,  доля, — 
мені  ж  безталанне.  Мет.  306.  Ум.  Без- 

таланнячко. МВ.  II.  122. 

Везтільннй,  а,  е.  Безплотный.  Вона 
здавалась  ніжнлм  безтільним  духом.  Ле- 

вин.. І.  332. 

Безтолбчний,  а,  є.   0    землі:   не   бы- 
вающій  подъ  паромъ,  не    идущій    въ   то- 

локу. Черниг. 

Везтравнця,  ці,  ж.  Нед'остатокъ  травы. Везтравнии,   а,   е.    Лишенный    травы. 
Степ  безтравний  і  безводний. 

Безтямний,  а,  є.  1)  Безсмысленный. 

Желех.  2)  Несообразительный,  непонятли- вый. 

Безтямність,  ности,  ж.  1)  Безсмыслен- 

ность.  Желех  2)  Несообразительность,  не- 
понятливость. 

Везубйтно,  нар.  Черезчуръ,  чрезвычай- 
но, чрезмерно.  Мнж.  17(>.  їла,  безубитно 

їла,  як  із  голодного  села  попи  узяли  ме- 
не в  город.  Екатериносл.  у.  Слов.  Д.  Эварн. 

Везуважяий,  а,  е.  Невнимательный. 

Везуваавно,  нар.  Невнимательно. 

Вевувір,  ра,  м.   1)   Неверный,    басур- 
мань.  К.  ЦН.  271.  2)  Злой, безсердечний 
челові-.кь.  См.  Бузувір. 
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Вв8увірів,  рова,  ве.  Принадлежашій 

безувір'у. ,0м.  Бузувірів 
Везувірка.  ев,  ж.  1)  Неверная,  ба- 

сурманка. 2)  Злая,  безсердечная  женщи- 
на. См.  Бузувірна. 

Везувірний,  а,  е.  1)  Невірньїй,  басур- 
манскій.  Оддав  його  в  ярмо  поганцям  бе- 

зувірним.  К.  Псал.  '247.  2)  Злой,  безсер- 
дечний. ,См.  Бузувірний. 

Вевувірство,  ва,  с.  Л)  Неправовіріе, 

нехристіанская  віра,  преимуш.  мусульман- 
ство. Гидке,  поганське,  темпе  безувірство. 

К.  ЦН^  296.  2)    Жестокость,    безсердечіе. 

Везувірський,  а»  є.  =  Везувірний  Я 
дав  їм  займища  на  землях  безувірських. 
К.   Псал.  242. 

Безугавний,  а,  е.  Безостановочный, 
неугомонный. 

Вевугавно,  нар.  Безостановочно,  безъ 
отдыха.  Тут  безугавно  день  і  ніч  вода 
біжить.  Харьк. 

Безум,  ну,  м.  Безуміє.  К    МХ.    11. 
Вевуман,  на,  м.  Безумець,  глупый. 

Туман  танчок  виводе.  ..  Не  ставай  край 

тумана,  бо  той  туман—  безуман:  білі 
ручки  полама,  перетенечки  позніма. 
Александров,  у.  Ни. 

Безунірннй,  а,  е.  Чрезмерный.  Мнж. 
176. 

Безуиірно,  нар.  Чрезмерно.  Мнж.  176. 

Безуміти,  иію,  бш,  гл.  Безуміть,  схо- 
дить съ  ума. 

Безумний,  а,  е.  Неразумный,  глупый, 
безумный.  Дурна  тая,  безумная  дівонь- 

ка, що  полюбила  п'яниченьку  старого. 
Чуб.  V.  599. 

Вевумниця,  ці,  ас.  Женщина  неразум- 
ная, глупая,  безумная.  Вь  піснях ь  какъ 

зпнтегъ  слову  улиця.  (Місто  увеселеній 
молодежи).  Ой  ти,  улице,  ти,  безумни- 
це,  що  по  тобі  ходити?  Грин.    Ш.    175. 

Безумно,  нар.  Неразумно,  глупо,  безумно. 
Безумовний,  а,  в,  Безусловный. 
Безумовно,  нар,  Безусловно.  Желех 
Вевумство,  ва,  с.  Неразуміе,  глупость, 

безуміє.  Не  покараю  я  вас  за  безумство 
ваше.  К.  1ов.  95. 

Безупинний,  а,  е.  Безостановочный, 
безпрерывный. 

Безупинно,  нар.  Безостановочно,  без- 
прерывно. 

Вёзус,  са,  м.  Человікг,  у  котораго 
ніть  усовъ. 

ВевусіІ,  а,  е.=Ввзвусий.  Аф.  298. 

Безуставнчне  и  безуставйчао,  пир. 
Кеапрестанио,  постоянно.  Лін  так  безус 
шавичне  робить.  Иезуставично  дома  сн~ 
дить.  Черк.  у. 

Веаустявнчннй,  а  е.  Безнрестанный, 
постоянный    Вас.  205. 

Везуставично.  См.  Безуставичне. 

Безух,  ха,  .«.  1)  Человікь,  не  «міл- 
іцій уха  или  ушей.  2)  Собака,  у  которой 

обрізаньї  уши.   Канем,  у. 

Безухий,  а,  е  =Везвухнй.  Левиц,  I. 
244. 

Везушча,  чати,  с.  Горшечокь  сь  отор- 
ваннымь  ухо.чъ.   1<х.  Зн.  30. 

Безхатник,    ка,    м.     Бездомный    чело 

вікі.,  бобыль.  Сирота  безхатник    і    без- 
рідник.  Г.  Барв.  243. 

Безхатній,  я,  е.  Бездомный.    Розлеті- 
лось по   Вкраїні   безхатнєє   птаство, 

затрусилось  по  будинках  вельмож: неї  пан- 
ство. К.  Досв.   1-і. 

Безхатько, ка,.н=Веахатник.  Харьк.  !\ 
Слов.  Д.  Эварн. 

Безхвостий,  а,  е.  Безхвостый.  1'удч. 
Ск.  І.  6.  Сама  ти  спиціа  сорока  безхвос- 

та. Шевч. 

Везхитрий,  а,  е.  Бесхитростный,  на- 
ивный. 

Безхлібний,  а,  є.  Безхлібішй.  Серед 
степів  безвідних  і  безхлібних.  К.  [он.  63. 

Побило  мене  в  полі  три  недолі:  черва 

доля  —  с'езхлібна,  друга  ооля  —  безвідна. АА.  І.  111. 

БеахлНбя,  б'я,  с.  Недостатокъ  ні.  хлі- 
бі, безхлібье.  Одно — безвіддя,  друге  без- 

хліб'я,  АД  І.  117.  Припало  на  безвідді, 
на  безхліб'ї  погибати.  АД  і.  118.  Ум. 

Безхліб'ячно. 
Безхмарний,  а,  є  Безоблачный.  П. ш- 

щать  над  ними  небеса  безхмарні  К. 
ХП.   95. 

Безхмарно,  нар.  Безоблачно. 

Вевцін,  ну.  м =-Везцінь  Чине  сі. 
пред.:  за  безцін.  Желех.  Хоть  продаси 
часом  для  потреби  і  останній  хлібець, 
до  за  безцін.  О.  1852.   IV.   105. 

Безцінний,  а,  є.  Не  пміющій  ціннос- 
ті!. Желех. 

Безцінь,  ні,  ж.  Безцінок'ь.  Употребл. 
чаще  всего  съ  нредл  за:  за  безцінь—  за 
безцінокг.  За  безцінь  поддан  мещанам 
здобич.  К.  ПС.  104  Овечата,  свині,  ко- 

рови—все за  безцінь  піиїло.  Мир.  Нов.  І. 
111. 

Веачасу,  нар.  Преждевременно,  несвое- 
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временно.  И(  зчосу  вмерли  діти.  НВолын.  у. 
Бона  безчасу  дитину  привела.  НЦолмн  у. 

Везчерёвий.  а,  в.  Безбрюхій.  За  горою 

кам'яною  безчерева  сучка  бреше.  (Загадка: 
терниця).  Грин.  І.  250. 

Везчерёжннй,  а,  е.  Не  очередной,  не 
соблюдаюіцій  очереди.  Стій  ти,  безче- 
режна!  Лохв.  у. 

Безчесний,  а,  е.  Безчестный.  К.  Кр.  22. 
Безчестити,  щу.  стнш,  гл.  Безчестить, 

бранить.  Одна  другу  безчестять,  ганять. 
Котл.  Ен. 

Безчесть,  ти,  ж.  Безчестье,  посрамле- 
ніе.  Я  не  хочу  таксі  безчесті.  НВолын.  у. 

Безчестя,  тя,  с.  Безчестіе,  посрамленіе. 
К.  Бай.  114.  Лучче  честь,  ніж  безчестя. 
Ном.  №44  4  5.  Нехай  вона  заплатить  за 
безчестя.  Кв.  Селу  безчестя  не  роблять. 
Котл.  Ум.  Безчестячко. 

Везчнсна,  прил.  ж.  —  мерёжка  Такая 
мережка,  въ  которой  н*тъ  чисниць,  т.  с. 
всі  нитки  утка  выдернуты.  Лебед.  у.  (За- 
любовск.). 

Везчустчённий,  а,  е.  Лишившійся 
чувствь.  Настя  безчуственна  теж  ле- 

жить. Кв. 

Вёзчуття,  тя,  с.  Безчувствіе,  бессозна- 
тельность. К.  НС.  55. 

Везшабёльний,  а,  е.  Не  имігощій  саб- 
ли. Треба  цім  безшабельним  гевалам 

збить  трохи  пихи.  К.  ЧР.  226. 
Безшлюбний,  а,  е.  Безбрачный. 
Везгатанько,  ка,  м.  1)  Малолътокъ, 

мальчишки,  не  посищій  еще  штановъ.  Оїі 
вийдіть,  безштаньки,  співать  веснянки, 
а  ви,  у  штанях,  співайте  з  нами.  Грин. 
III.  58.  2)  Бі  іняігь,  не  им^ющій  штановъ. 
Я,  грабя  Потоцький,  коронний  гетьман.... 
і  в  мене  є  голка,  щоб — часом  розірветь- 

ся—зашить, а  ти  ланець,  безштанько, 

і  в  тебе  нема'':  Стор.  І.   185. 
Везщадннй,  а,  е.  Безнощадный. 
Вевщадно.  нар.  Безпощадво.  Бещадно 

кров  рутульську  ллють.  Котл    Ен. 
Везшасвий,  а,  е.  Несчастный,  обездо- 

ленный, не  ии'Ьюшій  удачи.  Така  твоя  до- 
ленька безщасна.  Нп.  У  три  ряди  бід- 

них безщасних  невольників  посажено. 
АД-  І.  90. 

Везщасрнця,  ці,  ж.  Несчастная  жен- 
щина, обездоленная,  неудачница.  Грин. 

Ш.  559.  Оіі  десь  наша  безщасниця  на 
чужій  стороні.  Чуб.  V.  473. 
Везшастя,  тя,  с.  Несчастье.  МВ.  I.  44. 

Ой  подумайте,  мислі,  по  моїм  безщастю. 
Лукаш.  82. 

Везя,  8І,  ле.=Ву8.  Нереясл.  у. 

Без'язикий,  а,  е.  1)  Не  иміющій  язы- 
ка. Без'язика  коняка.  Рудан.  I.  69.  2)  Нв- 

мой,  безеловесный.  /  всі  у  ряд  постава- 

ли, наЧе  без'язикі.  Шевч.  Дружки  без'я- 
зикі. КС.  1883.  II.  392.  Шевченко,  вий- 

шовши дивом  якимся  із  тиг  темноти 

притоптаної,  похилої,  без'язикої.  К.  (О. 1861.  IV    ЗО). 

Вез  язичник,  ка,  м.  Раст.  Орпіо^Іоз- 
виш  уці^аіиш  Б,  плодоносная  вал.  ЗЮЗО. 
I.  130.  См.  Язичник. 

Вёйбас,  са,  «=Ввльбас.  Умієте  за- 
гадувати, а  розгадати  так  не  вмивались. 

Та  й  куди  вам,  таким  бейбасам.  Кост. 
(О.  1862.  VI.  52). 

Вёйдак,  ка,  м.  Глупепъ.  болванъ.  Вх. 
Лем.  391.  См.  Бейла. 

Вей  дуля,  лі.  ж.  Дура,  глупая  женщи- на. Вх.  Лем.  391. 

Бей  канна,  ня,  с.  Крпкъ  на  звіря:  „а 
бйй!"  съ  целью  прогнать  его.  Желех.  См. 
Тюкання. 

Вёйкати,  каю,  вш,  гл.  Кричать  на  зв'В- 
ря. См.  Тюкати.  Вх.  Зн.  II. 

Вёйкатися,  каюся,  вшея,  гл.=Вева- 
тися.  Зміев.  у.  Сиділа  б  ти  лучче  дома, 
чого  його  по  грязі  бейкатися.  Вогод.  у. 

Вейла,  ли,  м.  Дурачина,  остолопь,  бол- ванъ. Бердич.  у. 

Века,  ви,  ж.  Дътск.  Гадость.  См.  Беку, 
бецяти. 

Вёкаиия,  ня,  с.  Блеяніе. 
Вёкас,  са,  л*.  Бекасъ.  Вх.  ІІЧ-.  II.  14. 

Ум.  Бекасик. 

Векати,  каю,  вш,  гл.    1)    Кричать    по 
овечьи,    по    козьи,    блеять.    Ціла   отара 

овець  та  кіз,  ягнят,  козенят  мекала  та  - 
бекала.  Левиц.  I.   126.  2)  О   дътяхъ:    ре- 
вінь. 

Вёкатися,  каюся,  ешея,  гл.  1)  Тащить- 
ся, сътрудомъ  идти.  Беретов  десять  ішли — 

бекались,  бскались.  Зміев.  у.  2)  Таскаться. 
Скільки  не  бекаеться,  бач,  у  чужих  се- 

лах,— я  п'яний  не  буде.  Зміев.  у. 
Векёт,  та,  м.  Военный  пикетъ,  стража. 

Округи  табора  жадних  бекетів.  К.  ЧР. 
308.  Скрізь  по  еей  бік  стояла  на  беке- 

шах стража  польски.  ЗОЮР.  I.  263. 
Векёша,  ші,  ж.  Родъ  верхней  одежды: 

крытая  сукномъ  овчинная  шуба  съ  таліей. 
Гол.  Од.  17,  51.  Поздирали  з  неї  дорогі 
коралі  і  бекешу.  Рудч.  Ск.  І.  209.  Ходив.... 
у  плисових  чорних  штанях  і  в  голубій 
бекеші.  О.  1861.  X.  33.  Ум.  Бекешка,  6е- 
кешечка. 
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Ьекёыяа,  км,  ж.  1)  Ум.  отъ  бекеша. 
2)  Глыба  земли.  Ромен,  у. 
Веку  (неск.?)  Двтск.  Гадость,  дермо, 

грязь.  Вх.  Лем.  391.  См.  Ёвка. 
Бёлбае,  са,  .н.=Ввльбае. 
Ввлебёнятя,  ню,  ниш,  гл.  Болтать,  ба- 

ять. Баби  белебенять,  що  реп'яшки  від 
зубів  би  то  помагають.  Черниг. 

Вёлебень,  беня,  и  бон,  м.  1)  Возвы- 
шенное и  открытое  місто  Употребляется 

чаше  въ  выраж.:  на  белебні — на  юру.  Ха- 
та стоїть  на  белебні.  Тут  Заверюха 

б'є,  а  наші  чумаки  стали  валкою  па  бе- 
лебні. Екатернносл.  Розумна  голева:  на 

белебні  затишку  хоче.  Ком.  Пр.  №  409. 
2)  Глубокое  місто  въ  вод*.  Угор. 

Ьёлега,  ґи,  ж.  Экскремемгь  коровы. 
Вх.  Зн.  2.  Также  во  мн.  ч.  белёги.  Шух. 
1.  24. 

Белей,  лея,  м.  1)  Личинка  майскаго 
жука.  Вх.  Леи.  2$\.  См.  Бедра*.  2)  Пен- 
тюхъ;  болванъ.  Бх.  Лем.  391. 

Велел  юга,  гн,  ж.    Сукровица.    Желех. 

Велендітм  даяу,  дми,  гл.=Валаядітн. 
Вх.  Зн.  2. 

Бёлечдо,  и,  ж.  Овца.  Ои  овечки,  ой 
белечки.  ВІух.  I.  198. 

Бёльбас,  се,  м.  Балбесъ,  здоровань,  не- 
уклюжій  человнкъ.  Здоровий  бельбас,  а  та- 

кий дуртій. 
Бёльбахя,  бёльбвхи  и  бёльбухя.  хів. 

м.  мп.  Внутренности.  Так  йому  бельбахи 
повідбивають.  Кв.  См.  Тельбухи. 

Вёлька,  кн,  ж,  1)  Балка,  колонна. 
2)  Напивсь  як  белька.  Пьянъ,  какъ  стелька. 

ВёльБвуун,  ну,  яви,  гл.  одн.  в.  отъ 
белькотати.  Сболтнуть,  сказать  что  либо  не- 

обдуманно. Язик  белькне  та  в  кут,  а 

спину  виставлять  — б'ють.  Ном.  №  1122. 
Вэлькоу,  уу.  п.'.  Болтовне,  лепетъ.  Аф. 
Вельхоуаьня,  ни,  с.  Болтаніе,  лепета- 

віе,  бораотааіе. 
Велькотаун,  чу,  чеш,  гл.  Лепетать,  не- 

внятно говорить,  бормотать.  Язик....  бель- 

котав. Кн.  V*.  58.  Показує  ручкою  і  бель- 
коче: мамо....  Бо.ія]  Кв.  „Тату!"  белько- 
тали— ,ттпу,  тату\  ми  не  ляхии. Шевч. 

Белькотіння,    яя,    е.=Бмі»коуання. 

Вєльксуіун,   чу,  чем,  гл  =»Велькота- 
тя.    Засідатель   обмахується  та  белько- 

тить.   Стор.    І.    236. 
Вельвоетгя,  ні,  ж.    Болтовня,    лепетъ. 

Белькотун,  ми,  м.  .'чпетунь,  болтунъ. 
Велькотуха,  хлг,  аг.  Болтунья. 

Бёльок,  лькд,  .»!.— белька.  Волын 
Веляха,  хя,  ж.  Сорть  плахти.  Черниг.  у. 
Вёябя,  бя,  м.  Остолопъ,   болванъ.   Вх. 

Уг.  227. 

Бенбух,  ха,  лг.=Ваибух.  Вх.  Лем.  391. 
Вёнкаун,  каю,  еш,  гл.    1)=Вамватн. 

2)  Метаться  въ  разный  стороны.  Вх.  Зн.  2. 
Вёнул,  ла,  .и.  Дуракъ,    болванъ.    Ото 

з  тебе  бемул!  Ном.  №  6273. 

Веадвь,  меж.  выражающее  паденіе — 
бухъ!  Милий  їде  з  дороги,  а  я  ному  бендзь 
у  ноги.  Грин.  Ш.  326. 

Бендюга,  ги,  ж.  І)  6ендюга=Ломака= 
Дрюк.  Як  схопилась  буря,  так  я  бендюгу 
виламав  та  давай  скоріше  хату  вкри- 

вати. Мирг.  у.  Слов.  Д.  Эварн.  2 1  Брев- 
но, посредствомъ  котораго  вітряная  мель- 

ница, поворачивается.  Харьк.  (Залюбовск.). 
3)  Каждая  изъ  жердей,  который  кладуть 
на  возъ  для  укладки  на  нихъ  сяоповъ:  дві 
вдоль,  а  дві  поперегь.  Харьк.  у.  4)  мн. 
Бендюги.  Родъ  простой  повозки,  ломовые 
роспуски.  Шейк. 

Веидяикина,  ня,  ж. !)— бендюга  1—3. 
Мирг.  у.  Слов.  Д.  Эварн.  2)  Проститутка, 
развратница.  Волын.  г.  Слов.  Д.  Эварн. 

Бендюжник,  а,  е.  1)  Относящейся  къ 
роспускамъ.  2)  Скверный,  нечестный.  Хо- 

дить як  бендюжна.  Ходить  какъ  безчест- 
на»,  распутная  женщина.  Шейк. 

Вевдюясвяк,  ка,  м.  Ломовикъ.  ломовой 
извозчикъ.  Хере. 

Веьдлх.  ха,  м.  1 )  Брюхо.  Угор.  2)  мн. 
Бендюхй=Иолішня.  Шух.  I.  165. 

Бенеберя,  рі,  ■*-.=Веиеря.  Куди  тебе 
бенеберя  несе?  Золотонош.  у.  Слов.  Д. 
Эварн. 

Венёря,  рі,  ж.1  Неясное  слово, — пови- 
димому  какая  то  болізнь.  Не  чума  ли? 
Сравн.  бендзрсьна  чума;  быть  можетъ  бе- 
неря  испорченное  бендеря?  Бенеря  його 
принесли.  (Екатериносл.  у.  Слов.  Д.  Эварн.) 
аналогично  вьіраженію:  холира  його  при- 

несла! Куди  тебе  бенеря  несе?  Ном. 

Л»  14235.  Б'є  його  бенеря  забрати  в  ме- 
не ту  десятину.  Лубен,  у.  См.  Бенеберя. 

Венке*,  бенъкет,  «у,  м.  1)  Пиръ,  пир- 
шество, бднкетъ.  Рудч.  Ск.  II.  102.  Шевч.  8. 

Одно  одного  на  здоров'я  питає,  одно  од- 
ного на  бенкет  зазиває.  Нп.  На  хліб,  на 

сіль,  на  бенкет  зазивали.  Нп.  Що  день 
бенькети,  мов  весілля.  Котл.  Ен.  I.  24. 

2)  соб.  Иирующіе.  В  корчму  іде— вигукує, 
додому  йде, — бенкет  веде.  Грин.  III.  381. 
Ум.  Бенкеток.  К.  Да.  118. 

Венкетарь,  бенькетарь,  ря,  м.    Ґуля- 
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ка.  любитель    лировъ.    Пани    поробились 
домонтарями,  бенкетарями .  К.  Гр.  Кв.  10. 

Вевкетннй,  бенькетввв,  а.    е.    Отно- 
сящейся къ  пиру,  банкетный.  К.  ЧР.  373. 

Запросила  гостей  до  себе:  і  гостей,  і  ді- 
тей, і  близьких  приятелів  на  бенкетний 

день.  Раиіі.  II.  103. 
Веякетбк,  тка,  м.  Ум.  отъ  бенкет. 
Бенкетування   ббнькетуваяяя,  ня,  с 

Пнрованіе. 
Венхетуватв,  бенькетуватв,  тую,  ею, 

гл.  Пировать,  гулять.  Де  наші  панують? 

Де  панують,  бенкетують?  Шевч.  От- 

так  Еней  жив  у  Д'ідони....  пустився  все бенкетувать.  Котл.  Ен.  І.  25. 
Вентег,  г»,  м.  Послушникь.  Доволі 

вибув  послушником  бентегом]  3  бентега 
вийшов  не  один  козак....  ще  в  ненці  не 

постригсь,  не  зрікся  миру,  —  пійду  прол- 
лю за  християнство  крім.  К.  11С.  69. 

Вевтежнтя,  ясу,  жвю,  гл.  1)  Смущать, 
обезкураживать,  сбивать  съ  толку.  2)  Тре- 

вожить, волновать.  По  світах  свою    силу 
показувать,  людей   дивувать    та    людсь- 

кий  спокій    бентежить.    Грин.    І.    193. 
1  нас  новий  бентежить  Наливай.  К.  ПС. 

31.  3)  Ругать,  срамить,  безчестить;  покры- 
вать   срамоыъ,    безчестьемъ.    Я   гетьма- 

ном двадцять  літ....  і  я -тепер  нікчем- 
ний  дід—  коверзував   би    ще    про    зраду? 

Глянь,  що  не  вимудрує  зло?  На  що   ме- 
ні бентежить  славу?  Греб.  329. 
Веяьдюга,  ги,  ж.  и  ир.=Бендюга. 
Венькет,  ту,   і',  и  пр.  См.  Бенкет  и  пр. 

Вер,  ру,  м.  То  же,  что  и    кладка.    Вх. 
Зи.  2.  Небольшой  мостикъ    изъ    бревенъ, 
шириной  въ  два  бревна.  Шух.  I.  ЬО. 

II.  Вер!  меж  =--Вшрь.  Вх.  Зн.  2. 
Вербеввця,    ці,    ж.  .  Боченокъ    (чаше 

всего  для  сыра  и  др.   молочныхъ   продук- 
товъ).  Шух.  I    250,  251.  КЗ.   V.  63.  Про- 
пилисьте  молодицю  за  паленки  бербени- 
цю.  Гол.  IV.    441.    Сім    бербениць    сиру. 
О.  1862.  IV.  13.  Лежать   в    бербеницях 
червінці  без  числа.  Млак.  82. 

Вербівка,  кв,  ж.  Родъ  деревяннаго  со- 
суда. Угор. 

Вёрва,  вя,  ж.  1)  Перекладина,  мостикъ. 
Желех.  2)  Вятка?  Лежали  берви  бервін- 
повиг,  благослови,  Боже,  і  ти.  Божая 
Мати,  деревце  убирати.  Гол.  II.  99. 
(Свад.  пісня). 

Вервене,  на,  с.  Бревно,  колода.  .Іохв.  у. 
У  людей  бачиш  запороху  в  оці,  а  в  себе 
і  бервена  не  бачиш.  Чуб.  І.  273. 

Вервёкня,  ня.  с  соб.  Бревна  стволи 
и  сучья  деревъ,  наносимые  водой.  Вх.  Зн.  2. 

Бервенчастні,  е,  е.  Срубленный  изъ 
бревенъ.  бревенчатый. 

Вёрввва,  вв,  ■<*'.  Въ  гкадкомь  станке 
для  ковровъ:  поперечная  связь  (ихъ  двъ: 
вверху  .и  внизу)  стоекъ.  играющая  роль 
навоя.  Вас.  171. 
Вервіавбвяв,  а,  е.  Относящейся  кь 

барвинку,  барвинковый.  Он.  лежать  бер- 
ви бервінкові.  Гол.  IV.  437. 

ВервІнок,  яку, .!  .= Барвінок.  КЗ.  V.  96. 
Вер  да.  дв,  ж.  Стража.  Желех. 
Бердечко,  ка,  с.  Ум.  отъ  бердо. 
Вердянка,  кв,  ж.    Маленькій    тоиоръ. 

Побіг  я  до  мельника,   позичив   берданки, 

прорубов  дупло.  Чуб.  I.  215. 
Вердівя,  вя,  с.  соб.  БердаУ  Свята  пре- 

чиста закляла  каміня,  бердів'я.  МУК. 
III.  53. 

Вёрдвяк,  ка,  м.  Мастеръ,  дтзлающій 
берда.  Ситник  берднику  не  товариш. 
Ном    .V  1026. 

Вердо,  да,  с.  1)  Бердо,  ткацкій  сна- 
рядъ:  родъ  гребня  въ  рамкЬ,  сквозь  зубья 
котораго  проходять  нити  основы.  МУЕ. 
III.  24.  Вх.  Уг.  247.  Части:  горизонталь- 

ные планки  рамки— листви,  зубья— троща, 
промежутки  между  зубьями— комірки.  Шух. 
I.  256.  То  же,  что  и  блят.  2)  Пропасть. 

Вх.  Зн.  2.  Ум.  Бердечко.  Тобі,  мати,  ни- 
ти й  бердечко,  мені  давай  полотенечко. 

Мет.  212. 

Вердо!  меж.  Крикъ  сельскнхъ  сторо- 
жей ночью,  въ  родъ:  слушай!  Шейк. 

Вердов.  вв,  бердбва,  вн,  *.=-Верда- 
Желех. 

Вердулець.  лъдя,  м.  Раст.  Кпо<Ыеп<1- гоп.  Вх.  Нч.  II.  33. 

Верег,  га.  м.;  во  мн.  ч.  берега  и  береги. 

1 1  Бсрегъ.  Ой  пгйду  я,  пі  йду  не  бере- 
гом—лугом. Мет.  94.  Богу  молись,  а  до 

берега  гребись.  Поел.  На  березі  Ганна 
роздяглася.  Шевч.  Берегами.  По  берегаяъ. 
Берегами  глибокий  пісок.  Св.  .1.  94. 

2)  Край,  борть.  Глибока  миска  з  крути- 
ми берегами.  Конот.  у.  3)  Каймя.  При- 

несу хва^утух  дороггій— .золотії  береги. 

Лукаш.  144.  4)  Обр*зъ  въ  книг*.  Книж- 
ка з  золотими  берегами.  5)  Пуститися  бе- 
рега— отдаться  на  произволъ  судьбы     Аф. 

6)  Держатися  берега  означаетъ  вь  нря- момъ  зиачевіи  плыть  подл*  берега,  а  въ 

переноеномъ  —  быть     осторожнымъ.    Аф. 

7)  Берега  дати — положить  пред'влъ,  ковецъ. 
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Треба  тобі  берега  дати,  бо  щось  дуже 
вже  роспустився.  Харьк.  Ум.  Бережок, 
бережімо*,  бережёным.  На  бережку  у 
ставка.  Нп.  Он  у  тихого  Дунаю,  у  кру- 

того бережку.  Чуб.  Тиха  вода  бережєнь- 
ки  зносить.  Чуб.  V.  344. 

Верегівва,  кв.  ж.  От.  стрижі,.  Нігип- 
<1о  гірагіа.  Вх.  У  г    227. 

Береговий,  а,  в.  1)  Береговой.  Берего- 
вий вітер,  т.  є.  дующій  сь  берега.  2)  При- 

брежный. Хиба  у  нас  береговин  огород, 
що  і  досі  б  мокро  було.  Лебед.  у.  3)  Упо- 
требл.  какъ  сущ.  въ  значеній — береговой 
надзиратель.  Ходім  до  берегового — він  нас 
розсудить,  Кіев. 

Вереговвсьво.  ва  и  Оереговвше,  ща,  с. 
Прибрежье. 

Берегов).  Творит,  над.  отъ  берег.  Фор- 
ма эта  ьстрічается  въ  пісні:  Пливе  ві- 

ночок краєм  Дунаєм,  а  вона  за  нею  (вм. 
за  ним)  все  берегою.  Чуб.  Ш.  304. 

Берегти,  жу,  жёш,  гл.  Беречь,  хра- 
нить. Береженого  і  Бог  береже.  ІІосл. 

Берегтися,  жуся,  жёшся,  гл.  Беречь- 
ся, остерегаться.  Бережіться,  хлопці! 

Кв.  Тільки  одної  слави  бережися.  Чуб. 
V.  474. 

Верегульва,  вв,  ж.  Ум.  оть  бевегуля. 

Верегуля.  лі,  ж.= Верегівва.  Нігинсіо 
гірагіа.  Вх.  Пч.  II.  12.  Ум.  Берегульиг. 

Вережав,  ва  и  бережен,  на,  м.  При- 
брежный житель. 

Вережён ьво.  вв,  береже  чов.  чва,  м- 
Ум.  оть  берег. 

Бережина,  вв  аг.  1)  Прибрежье,  по- 
бережье. Берегом,  берегом,  бережиною  ой 

хто  ж  то  приходив  вечориною?  Чуб.  V. 
92.  2)  Бережина.  Береговая  трава,  берего- 

вое сіно.  Підем  бережину  поскидаємо. 
Харьк.  у. 

Бережистий,  а,  е.  Сь  высокими  бере- 
гами. Оберне  й  степ  сухий  в  озера  бе- 

режисті. К.  ІІсал.  251. 

Вережйти,  жу,  жёш,  гл.=Верегтж. 
Хто  будети  на  світі  правду  бережити, 
тому  шлеть  Бог  з  неба  довго  в  світі 
прожити.  КС.  1884.  І.  48. 

Бережіння,  вя,  с.  Бережливость,  охран- 
ность.  Бере-жіння  лучне  ворожіння.  Посл. 

Вережвв,  вів,  м.  мн.  Металлическая 
обділка  краевъ  у  ножеваго  черенка.  НВо- 
лын.  у 

Бережкій,  а,  ё.  Осторожный,  берегу- 
ШІВсл.  Бережкий,  чоловік  не   піймається 

в  лісі.  Міус.  окр.  Дика  вутка    бережка. Волч.  у. 

Бережний,  а,  є  — Вережввй.  Ум.  Бе- 
режненький. 

Бережний,  я,  е.  Прибрежный.  Береж- 
ні піеаи:  бережні  буряки.  Чигир,  у. 
Бережність,  ноете,  ж.  Осторожность. 

Біл.-Нос. 

Бережно,  нар.  Бережно,  осторожно.  У  в. 
Бережненько> 
Бережняк,  ка,  м.  1)  Витки  и  кусев 

дерева,  валяющіеся  на  берегу  ріки,  вы- 
брошенные водою.  2)  Заросль  на  берегу 

ріки. 
Бережён,  жва,  м.  Ум.  оть  берег. 
Верева,  яв,  ж.  1)  Береза,  Веіиіа  аіоа 

Ь.  ЗЮЗО.  І.  114.  Під  білою  березою  ко- 
заченька вбито.  Мет.  102.  2)  Парень  (у 

дівушекь — дівушка),  избираемый  расеюря- 
дителемъ  во  время  вечерииць.  ПІНІЯ  коля- 

док и  пр.  заиівало.  заправитедь  хора. 
КС,  1887.  УШ.  772.  Г.  Барв.  120.  МУК. 
III.  58.  А  хто,  хлопці,  буде  в  нас  за  бе~ 
резу?  Херс.  Настя-береза  завела,  а  за 
нею  всі.  Г.  Барв.  221.  Ум.  Березка,  бе- 

різка, бевезочка,  березонька,  берізочиа,  бе- 

різонька. Березень,  8ня,  .«.=Вере8Іль.  22  бе- 
резня 1838  року  я  глянув  із  неволі  на 

світ  божий.  Шевч.  (0.  1862.  VI.  15). 
Верёвнна.  нв,  ж.  і)  Березовое  дерево. 

Грня.  ПІ.  499.  Осичино,  березино/  -чом 
не  гориш,  тільки  куришся?  Чуб.  V.  548. 
2)  Березовая  віша,  розга.  У  три  бере- 

зини потягали.  Нп.  3)  Березовый  лісь. 
Шейк.  А  в  березинйгрибів,  грибів! — Кува- 

ла мі  зозулечка  в  густій  березині.  Щух. 
І.  201.  Ум.  Березинка. 

Вереаівва,  вв,  ж.  Настойка  водки  на 
молодыхъ  березовыхъ  листочкахъ  или  поч- 

ках ь  (употрсбл,  при  ліченіи  ранъ).  Мар- 
кев.  171.  Чуб.  VII.  447. 

Вереаіль,  ля,  м.  Місяць  мартъ.  О. 
1862.  Ш,  заглавный  лиегь. 

ВерезІНЬ,  8НЯ,Л.=Верв8ІЛЬ.  Гы.Н.211. 
Верёава,  вв,  ж.  1)— Берізка.  Очерет, 

повитий  березкою.  О.  1862.  УШ.  16. 
2)  —  болбтяна.ВеїиІапитіїізЗсигапк.ЗЮЗО. 
I.  114. 

Верёвннв,  ва,  м.  Березовый  льсъ,  ро- 
ща. А  тут  ному  з  березника  на  зуст- 
річ шкандибає  рижа  кобила.  Кв.  Ум. 

Березничок.  Бігла  теличка  з  березнички. 
Чуб.  Ш.  479.  їздили  ми  по  горах  г  по 
ярах,  і  по  дубничках,  г  по  березничках. 
Ірин.  Ш.  543. 
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Верэважця,  ці,  зс.=Верезнвк.  Бігла 
телиця  та  з  березниці.  X.  Сб.  VII.  444. 

Вереэняк,  ва,  л.=Верв8Нмв.  Йде  бе- 
резняком дівчина.  Щог.  Сл.  105.  Ум.  Бе- 
резнячок Чуб.  НІ.  429.  Стоїть  він  в  гар- 

ному частенькому  березнячку.  Драг.  119. 

Верховні,  а,  в.  1 )  Березовый.  На  то- 
бі листя  березовеє.  'Чуб.  V".  589.  Поплав- 
ці з  березової  кори  біліли  разками  по 

лозах.  Левяц.  І.  98.  2)  Какъ  эпитетъ  при, 
в/вкоторыхъ  сущ.  означаетъ:  розги.  Хведь- 
ко  не  вчивсь  і  скуштував  березової  каш- 

ки. Г.  Арт.  (О.  1861.  Ш.  109).  Дати 
березової  наші.  Фр.  Пр.  26.  Березовим 
пером  виписувати.  Березової  дам  при- 

парки. Котл.  Ен.  Уже  не  їсть  березової 
каші.  Уже  вышелъ  нзъ  школьныхъ  л'вть. 
Фр.  Пр.  26. 

Вереаозіл,  выла  и  береаоаіль,  з6ля,л«.= 
Березіль,  Б'БЛ.-НоС 

Берёзонька,  о'еревочва,  ви,  ж.  Уи. оть  береіа. 
Верека,  вв,  ае.  Раст.  Ругиз  Іогтіпаїіз 

Епгп.  ЗЮЗО    І.  133. 

Берёиов,  ыва,  м =0береш)в.  Бъл.-Нос. 
Вересклёв,  ву  и  бересклет,  ту,  м. 

Раст.  Еуопітиз  уеггизсоиз  8сор.  ЗЮЗО. 
І.   123. 

Верзе*,  ч-а,  м.  1)  Бересть.  Цїтиз  сат- 
ровігів  Ь.  ЗЮЗО.  1.  140.  2)— біявй=гБе- 
реза,  Веіиіа  аІЬа.  Вх.  Лем.  392.  3)  Верх- 

няя кора  березы,  годная  для  гонки  деггя. 
Березовий  берест.  НВолын.  у.  Ум.  Бере- 

стом, берзсіоііьио,  бересточок.  Проїхав  ко- 
зах лугом  берегом,  прив'язав  коня  до  бе- 

рестонька.  Мет.  У  в.  Бересткще,  берестяна. 
Верэстина,  ви,  ж.  Берестовое  дерено. 

Дрючки  держали  з  берестини.  Котл.  Ен. 
На  берестині  ворон  крюка.  Щол.  Сл.  59. 
Уи.  Берестинка. 

Верествще,  ща,  м.  Ув.  отъ  берест. 
Верасткйк,  ка,  м.  Берестовый  лвсъ, 

берестовая  роща.  Аф.  Ум.  Берестмичок. 
Вересувяв,  ка,  «  =  Берестяна  Аф. 

Ум.  Берестнячок. 
Берестовий,  а;  є  Принадлежащій  или 

относящейся  къ  бересту;  сделанный  изъ 
береста.  Шахва  гарна,  берестова.  Харьк. 

Бересток,  тва,  берёстонько,  ва,  бе- 
ресточок, чка,  м.  Ум.  отъ  берест. 

Берестюв,  ка,  л«.=Берест.  Там  виріс 
берестюк  крислатий.  Грин.  і.  1 18. 

Берестяка,  ви,  м.  Ув.  отъ  берест. 
Берестянка,  ви,  ж.  1)  Коробка  изъ 

березовой  коры.    2)    Грибъ,    растущій    на 

берестовыхъ  пеныгахъ.  Галушки  з  бере- 
стянками.  Канев.  у. 

Беречв,  асу,  жёш,  гл.=Верегтя. 
Бержудочва,  вв,  ж.  Встречено  въ 

п-бсн*  (Чуб.  V.  1088,  №  232;  сь  испор- 
ченнымъ  текстомъ;  если  не  искаженіе,  то  — 
названіе  коровы? 

Верівва,  вв,  ж-.=Варівка=Варилва. 
Шух.  I.  307.  Гн.  II.  175.  Ум.  Бгрівочна. 
Шух.   I.   250,  251. 

Беріг,  рега,  м.    и    ир.  =Варег    я    пр. 
Пливе  дараба,  а  керманич  на  беріг  по- 

глядає. Млак,  4. 

Верівва,  вв,  ж.  1)  Ум.  отъ  береза. 
2)  Раст.  а)  Выонокъ.  СогіУОІУиІиз  агуеп- 
зіз  Ь.  Вх.  Пч.  П.  ЗО.  б)  Сизсии  еріїі- 
пит.  Вх.  Пч.  П.  31. 

Берізонька,  вв,  ж.  Ум.  отъ  береза. 

Верввй,  а,  ё.  1)  Липкій,  клейкій.  Піс- 
ля дощу  кал  рідкий,  то  він  не  беркий, 

не  чіпляється  за  колеса.  Волч.  у.  2) — 
до  роббти.  Сь  знергіей  работающій,  рети- 

вый, рьяный  въ  работ*.  Я  таки  була 
берка  до  роботи.  Г.  Барв.  359.  Берка  і 
здібна  дівчина  до  всього.  Г.  Барв.  384. 

Беркиць!  меж.  Для  означенія  момента 
паденія:  кувыркъ!  шлепь!  Беркиць  у  яр! 

Рудч.  Ск.  І.  2.  Беркиць  обидва  "під  лаву. Мнж.  92. 

Вервкцьвутв,  ву,  еєгя,  гл.  Кувырк- 
нуть, повали іь.  бросить,  шлепнуть,  опро- 

кинуть, повалить  кого.  Шейк.  Так  і  бер- 
кицьнув його  на  землю. 

Беркицьнутися,  вуся,  вешея,  гл. 
Шлепнуться,  кувыркнуться. 

Беркут,  та,  м.  Беркутъ.   А^пііа  ііііуа. 
Берлин,  ва,  м.  Карета.  їде  шляхом 

до  Київа  берлин  шестернею.  Шевч.  Так 
розжився,  що  було  берлином  їздить.  Буд- 

ка з  вікнами  і  коні  в  простяж.  ЗОЮР. 
І.  266. 

Берлина,  вв,  ж.  Ручное  судно:  бер- 
лина, барка  (по  Дніпру)  0.  1861.  XI. 

109.  Ум.  Берлйнка.  Кілька  дубів  і  бер- 
линок  з  кавунамп  бичувалося  по  Дніпру. 
Левиц.  Лов.  273. 

Верліг,  лога,  м.  =  Барліг.  На  тім 
то  берлозі  свино>пи  іди  построить  Албу- 
град.  Котл.  Ен. 

Верло.  ла,  с.  Скинетръ.  Падишах  своїй 
цариці  берло  довіряє.   К.   МБ.    XII.    274. 

Верулька,  ки,  а».  =  Ягня.  Вх.  Ііч.  II  6. 
Беручий,  а,  е.=Веркий  2.  У  нас  діти 

беручі  до    письменства.    Харьк.    З    його 
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був  би  добрий  маляр,  бо  воно  хлоп'я  до всього  беруче.  Шевч.  (КС.   1883.  II.    404). 

Беручкий,  а,  в.  1  =  Беркий  2.  2)  Лип- 
кій, цепкій,  ВЯЗКІЙ. 

Верфе  ла,  ли,  ж.  и  берфёло,  ла.  с 
Часть  верклюга.  Вх.  Зн.  2.  См.  Верилюг. 
Шух.  І.  109.  186. 

Верпа,  ци,  ж.  1)=Вер=Кладка.  На 
тій  пропасті  був  перехід  через  малу 
берчі/.  2)  Верни.  Часть  плуга  (какая?)  ЕЗ. 
V.  58. 

Берцё,  ця,  є.  1)  =  Верца  1  =  Вер  = 
Кладка.  Желех.  2)  — Орчин.  Вх.  Лем.  391. 

Бёсаг,  га,  м.  Чаще  во   ми.    ч.    бёсаги 
1)  Мъшокъ.  То  бесаги  мельникові  стояли 
з  пшенице».  Гол.  Ш.  225.  2)=Санви,  до- 

рожный двойной  мъшокъ.  КоІЬ.  І.  69.  КС 

1891.  УІ.  380.  "Шух.  І.  77.  Парубки  кла- 
дуть калачі  в  бесаги.  Федьк.  3)  Писанка 

сь  изображеніе.чь  бесагів.  КС.  1881.  VI. 
380. 

Беседа,  ди,  ж.  1)  Разговоръ,  бесъда, 
ръчь.  Іде  між  нами  своя  весела  беседа. 
Г.  Барв.  А  у  беседі  частісінько  і  піп  не 
знав,  що  прошив  його  говорити.  Кв.  2) 
Пиръ,  пирушка.  Чи  у  беседі  була,  мед- 
горглку  пила?  Балл.  11.3)  Общество  го- 

стей. Там  у  покоях  сидить  царська  че- 
сна беседа.  Рудч.  Ск.  Ум.  Беседоньна. 

Веселая  беседонька,  де  мій  милий  п'є. 
Чуб.  V.  805. 

Беседка,  ки,  ж.  Лавка  для  гребцонь 
въ  большой  днепровской  лодкъ,  называе- 

мой дуб.  Мнж.   179. 
Беседонька,  ки,  ж.  Ум.  огь  беседа. 
Весёдувати,  дую,  еш,  гл.  Бесвдовать. 

разговаривать.  А  хлопець  знає,  що  дома 
піп  беседуе.  Рудч.  Ск.  І.  170.  /  пийте,  і 
їжте,  і  беседуйте.  Чуб.   У.  149. 

Весен  мё  н,  на  и  к;;.— Вусуриаи  и  пр. 
Бесекур,  ра,  м.  Родь  растенія.  Вх.  Зн.  2. 
Весі,  меж.  Дьтск.=Бебесі. 

Бесіда,  ди,  ж.  =  Веседа.  Бесіди  богато. 
а  розуму  мало.  Фр.  Пр.  27.  Ой  чия  ж 
то  бесіда  туш  вечеряє  весела.  X.  Сб.  VII. 
425. 

Весідливий,  а,  е.  Разговорчивый,  сло- 
воохотливый. Желех. 

Бесідувати,  дую,  еш,  гл.  1)=Веседу- 
вати.  Турок  до  них  бесідує.    Гн.    І.    63. 
2)  Говорить,  произносить.  Маштер  бесі- 

дує 24  разів  „Отче  наш".  МУЕ.  III.  55. 
Весіжник,  ка,  м.  Раст.  а)  Рагіа  ̂ иаіігі- 

Гоїіа.  Желех.  6)  -  егорбдннй.  Маїуа.  Вх. 
Зи.  2. 

Весіт,  [ту?],  и.  Раст.  ЕріїоЬіию  ап^и- 
ьГіСоІіит.  Лв.  98. 

Бескед,  ду,  м.  бескеде,  ди,  ж.  Кру- 
тизна, обрывъ,  непроходимый  оврагь.  Бе- 
режно провів  проміж  рівчаків  і  бескедів. 

Стор.  П.  194.  З  високої  скелі  в  глибокий 
бескед.  Стер.  М.  Пр.  40. 

Вескёдина,  ни,  ж.  Крутой  горный  об- 
рывъ. Желех. 

-     Бёскет,  ту,  лг=Вескед.  Довго  крути- 
лось, ходила  по  бескетах  та  по    ярках. 

0.  1862.  IV.  88. 
Бескеття,  тя,  с  соб.  Обрывъ,  обрывы, 

овраги.  Он  дивіться,  яке  бескеття  ліво- 
руч від  дороги.  Пирят.  у. 

Бескид,  ду,  м.  1)  Гора.  Желех.  2) 
Также  во  мн.  Бескиди.  Часть  Карпать  огь 
Яблонки  до  источниковъ  р.  Стрыя  на  св- 
верномъ  и  р.  Латорицы  на  южномъ  склон*. 
Гол.  I.  Геогр.  оч.  558. 
Бескйдський,  а,  е.  Относящейся  къ 

беснидам.  Желех. 

Вескйдуватн,  дую,  вш,  гл.  Пасти  скотъ 
на  горахъ  въ  бескидах.  Желех. 

Бестія,  тії,  ж.  Бранное:  скотъ,  бестія. 
Завзята  бестія.  Шевч.  Ув.  Бестіяка.  Сим. 

214. 
Вестіянський,  а,  е.  Собачій,  скотскій. 

Ах  він  бестіянський  син.  КС.  1883.  УП. 

501. 
Вёсур,  ра,  .и.=Вусурман.  Тривай,  бе- 

суреї  я  тебе  відучу  до  чужих  дівок  за- 
лицятися. 0.  1861.  XI.  Кух.  16. 

Вес  у  рів,  рова,  ве.  1)  =  Вусутщанвь- 
кий.  2)  Вражій,  чортовъ.  Бесургв  син. 

Весурман,  н  бесурмён,  на,  м.  =  Бу- 

сурман. Бусурманський,  н  бесупмёнський,  а, 
е=Вусурманський.  К.  ЧР.  23.  Віра  бе- 
сурманська.  АД.  І.  334.  , 

Весурмліния,  на,  .«.=Вус»рмав.  Злі 
бесурмляне  з  міста  рушали.    ІіС.    1884. 1.  47, 

Весурилянеький,  а,  є,— Бусурмансь- 
кий.  КС.   1882.   \'Ш    275. 

Ветега,  гн,  ж.  і)  Болтзнь.  Вх.  Зн.  2. 
2)  об.  Ни  къ  чему  негодный  челонъкъ. 
Вх.  Лем.  391. 

Ветегбта,  ти,  об.  =  Ветега  2.  Вх.  Лем. 
391. 

Ветёхний,  а,  е.  Больной.  Вх.  Зя.  2. 
Ветлах,  и  бётлих,  ха,  м.  Мусоръ, 

крупный  соръ?  Мале  сміття  я  і  сам  ви- 
несу, а  цього  бетлиха  хиба  возом  ви- 

везти. Могил.  Подол. 
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Ветоніка,  ки,  ж.  Раст.  Веіопіса  оШсі- 
паііз.  Вх.  Пч.  П.  29. 

Вефёль,  ля,  м.  Приказъ.  А  вахмай- 
стер  попереду  бефель  їм  видає.  Гол.  І. 
145. 

Вех!  меж.  1)  Бухъ!  (о  падеаіи).  2) 
Бацъ!  (о  выстрел*).  ЗОЮР.  І.  284. 

Вех,  ха,  м.  1)  Раст.  Сісиїа  уігоза  Б. 

ЗЮЗО.  І.  116.  2)  В'Ь  заклинаніяхь  уно- 
требл.  какъ  болъзнь,  родственная  съ  бе- 

шихою. Богородице  Діво?  прошу  те5е 
вишептать  і  вимовить  бех  і  бешиху.  Чуб. 
І.  115. 

Вехати,  хаю,  еш,  одн.  в.  бёхнутн, 
ну,  наш,  гл.  Долать  что  нибудь  съ  шу- 
момъ:  стучать,  падать,  бить,  стукнуть, 
упасть,  ударить.  Кою  по  пиці  бехае,  кого 
у  груди  тасує.  Кв.  Так  і  бехнув  з  го- 

рища. Маж.  113. 
Вёхатяся,  хаюся,  вшся,  сов.  в.  бех- 

нутися, нуся,  нешся,  гл.  Падать,  упасть 
съ  шумомъ,  грохнуться.  Як  би  не  вона, 
бехнулась  би  перед  усіма.  Г.  Барв.   398. 

Вёциан,  на,  м.  Неповоротливый  чело- 
в'бкь,  увалень,  дубина,  балбесъ.  Який  бец- 
ман,  а  нічого  не  вгоден  робить.  Аф. 

Вёцманва,  вн,  ж.  р    отъ  бецман. 
Ведь,  ця,  м.  Родъ  большого  хліба? 

Беця  їм  спечу.  Мнж.  98. 
Вецьком.  нар.  —  поснути.  Крепко  за- 

снуть. Желех. 
Ведятн,  цяю,  еш,  гл.  Дътск.  испраж- 

няться. Вх.  Лем.  391. 

Вёчка,   ви,  ас— Торов 2.  МУЕ.  Ш.  25. 
Вешёгн,  тег,  ж.  мн.  Заразительный 

боа'вэнетворныя  вещества.  Заніс  бешеги 
до  нашого  села.  Вх.  Зн.  3. 

Вешёзнив,  ва,  м.  Раст.  Рагіз  ̂ ііасігі- 
Гоїіа.  Шух.  I.  20,  46,  22. 

Бешиха,  хи,  ж.  Бол-взпь:  рожа,  ро- 
жистое воспаленіе.  Чуб.  I.  116.  X.  Сб.  УП. 

416.  Мил.  М.  95.  Ун.  Бешйшище  Мил. 
М.  96. 

Вешйшвнк,  ва,  м.  I)  Раст.  Спепоро- 
<Бит  пуогіаит  Б.  ЗЮЗО.  І.  116.  Мил.  М. 
96,  Н.  г^Бешиха.  Драг.  27,  №  1 1, 
статья  4. 

Вёшкет,  ту,  м.  1)  Скандалъ,  безчестіе, 
посрамленіе.  Се  ще  йому  стиднійш  буде, 
що  при  людях  такий  бешкет  йому  зро- 

били. Кв.  2)  Шумъ,  смятеніе.  Шейк. 

Вешкёт,  ту,  лі.— Вескет.  Київ  усе  по 
бешкетах  та  по  кручах.  Зміек.  у. 

Бешкетний,  а,  е.  Скандальный,  скан- 
далезный. 

Вешкёт,  та,  м.  Особый   родъ    верхней 

одежды,  бешметъ;  кафтанъ,  носимый  нодъ 
черкескою.  Стор.  П.  18.  КЗ.  V.  6.  (Чер- ном.). 

Вёшпет,  ту,  м  =Вёшкет.  Цю  ніч  вони 
мені  бешпет  зробили,  усі  копи  побили. 
Сумск.  у. 

Вешлетити,  чу,  тнга,  гл.  Пачкать,  га- 
дить.  Мухи  беїипетять  стіни. 

Вёштавня,  ня,  с  Брань,  нагоняй. 
Вёштатн,  таю,  еш,  гл.  Бранить,  сра- 

мить, давать  нагоняй.  Я  його  вже  добре 
бештав.  Шейк.  Бештае  за  гріхи  вдівця 
молодого.  Рудан.  1.  158. 

Вещад,  да, ,«.  —  Вескнд2.  Вх.  Уг.  227. 
Вждирка,  вн,  ж.  Рыба  Рпопіхиз  гі- 

уиіагіз.  Вх.   Ич.  11.  20. 
Вясів.  ва,  -м.=Ч«іль.  Вх.  Пч.  І.  5. 

Вжідва,  вн,  ж  =  Вджілка. 
Вжола,  ля,  ж.  бжодяннс,  ха,  м.  й 

пр.— Вджола,  бджоляник    и  пр. 
Вжолянявувати,  вую,  еш,  гл.  —  Па- 

сішнявуватн.  Волч.  у.  їЛободовск.). 
Бжув,  ва,  м.  Навозный  жукъ,  Зсага- 

Ьаеиз  зіегсогагіиз.  Вх.  Пч.  II.  27. 

Вжун,  на,  .н.  =  Вжув.  Желех. 

Вжувіти,  ніб,  ннш,  гл.  Жужжать.  Же- лех. 

Взднкатн,  ваю,  еш,  гл.=Вадітн. 
Вадикнути  и  бндиконутн,  ну,  нёш, 

гл.  Одн.  в.  ось  бздикати. 
Ввднда,  ля,  ж.  Жукъ  вонючка,  Віарз. 

Мнж.  176. 

Взднни,  баднн,  ж.  мн.  1)  Газы  въ 
желудкъч  2,)=Бздюха  1?  Рветься  якбздини. Шейк., 

Вздіти,  бвдю,  бзднш,  одн.  в.  бзднутн, 
ну,  неш,  гл.  Бздіть,  испускать,  испустить 
иЪтры.  Ном.  №  12577.  ДМ  перднув,  баба 
бзднула — і  хата  потонула  Пар.  сказка. 
Не  бзди  гостро,  бо  уріжешся.  Поел.  Ка- нев.  у. 

Вздо,  да,  с.  Газы  въ  желудкъ\  вътры. 

Ведун,  на,  м.  Часто  испускающій  вът- 
ры  (см.  Бздо);  говорять  преимущественно 
о  стлрикахъ.  Старий  бздук.  Ув.  Бздуия- 
ка.  Оце  ще  бздуняка:  начхурів  і  дихати 
не  можно.  Кременч.  у. 

Вадюха.  хн,  ж.  1)  Родъ  гриба:  дожде- 
викъ,  Бусорегйоп  Воуізіа  Б.  2)  Насвко- 
мое:  вонючка.  Ум.  Бздюшка. 

Ванна,  ни,  ..*■.=-- Вузина.  Желех.  Шух. 
І.  18.  ЕЗ.  V.  89. 

Ваннбвнй.а,  е.  — Вуаиновий.  ЕЗ.  V.  89- 
Взичати,  чу,  чнш,  гл.  =Даичати.  Вх. 

Лем.  391. 
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Ввів,  ка,  .«.=  Ву8ИНв.  Вх.  Лем.  391. 
Ввюк,  ку,  .і«.  Раст.  8атЬисіі8  ЕЬиІив 

Ь.  ЗЮЗО.  І.  135. 

Вн,  соьращ.  б.  1)  Частица,  прибавляе- 
мая къ  слову  для  вьіраженія  условности: 

бы,  бъ.  Я  ж-  би  тую  Україну  пругом 
облітала.  Нп.  Дурним  би  назвали,  од 
себе  прогнали.  Шенч.  Як  би  він  не  лях, 
то  не  звав  би  ся  Стасем.  Литин.  у.  Би  б. 
Былъ  бы. .  Не  рад  би  б  ти  моєму  бра- 
тіку.  як  би  в  гости  прийшов!'  Рудч.  Ск. 
I.  85.  Би-м.  Выражается  условность  въ 
1-мъ  лиці.  Від  чорта  би-м  ся  відхрестив, 
а  від  тебе  ні  відхрегцусь,  ні  відмолюсь. 
Ном.  Лі  2806.  Дала  би-м  білу  ручку,  та 
нема  кому.  Чуб.  V.  1.  Ой  рада  би-м,  мій 
синоньку,  листок  написать.  Федьк.  І.  37. 
Также  точно  для  2-го  лица  ед  ч.-  би-сь. 
Не  волів  би-сь,  милий  синку,  йти  з  яг- 

нятком на  толоку.  Федьк.  Для  1-го  ли- 
ца мн.  ч.  би-сьмо;  для  2-го  лица  мн.  ч. 

би-сьте.  2)  Сз.  Дабы,  что-бы.  1  над  ним 
і  коло  него  хрестик  Божий  пише,  би 
уроки,  би  злі  духи  там  не  приступали. 
Федьк.  І.  3. 

Вибав,  ва,  м.  Вередъ.  Угор. 
Вйбва,  ви,  ж.  Шишка   овечьихъ    экс- 

крементовъ.  Мил.  М.  25.  См.  Бібна. 

Виблійний,  а,  є.  Библейскій 
Вибліотева,  ки,  ж.  Библіотека.  Скрізь 

як  у  дзвін  дзвонять,- -говорять  за  ніколи 
і  библіотеки.  0.  1861.  X.  150.  Які  все 
чудні  книжки  в  библіотеїіі  мого  батька. 
Левин.  Нов.  128. 

Вйблія.  лії,  ж.  Ііиб.іін.  Розумний,  по 
коліна  в  Ииблії.  Ном.  Л°  5694. 

Виґарь,  ря,  .и.=Веґар.  Угор. 
Вйґасень,  сия.  м.  Дубина,  болванъ, 

олухъ.  іКелех. 
Виґи  вбивати-  Вайдиви  бити.  /Келех. 
Вйдватися,  дзаюся,  ешся,  н  бйдзка- 

тися,  наюся,  ешся,  .\г.=і'еД8атися.  ЇКе- лех. 

Вйдвень,  двня,  к.=Ґвдзень.  Желех. 

Бйдзьвавва,  ви,  ж-.  Насік,  а)  Оеяігп*, 
оводъ.  Вх.  Зн.  3.  б)  НірроЬонса  есцііна. 
Вх.  Зн.  3. 

Видлйна,  ни,  ж.  Кдинич.:  скотина, 
одна  штука  скота.  См.  Товарина,   товаряка. 

Вйдло,  ла,  с.  1)  Рогатый  скотъ.  Май — 
бидлу  дай,  а  сам  на  піч  утікай.  Ном. 
№  447.  В  тій    оборі    повно    бидла.  Чуб. 
II.  232.  2)  Бранное:  скоп.,  скотина.  Ах 
ти,  бидло  погане]  3)  Падаль.  Ув.  Бидлю- 
га.  бидлюка,  бидляка,  бидлятина. 

Вядля,  ляти,  с.  Одна  молодая  скотина, 

одна  скотина.  Чуб.  *Л.  374. 
Бидляк,  на,  м.  Бранное:  скотъ,  скотина. 
Бидляна,  ви,  и  бидлятина,  нн,  ж. 

У  в.  отъ  бидло. 
Бидлячий,  а,  є.  Скотскій. 
Видлячва,  ви,  ж.  Экскрементъ  рога- 

той скотины.  Вх.  Лем.  391. 

Виаіввий,  а,  е.  Вірньїй.  надежный,  не- 
сомненный. Угор. 

Визівао,  нар.  Несомненно,  навірно.  Вх. 
Зи.  3. 

Вазу  віти,  аую,  еш,  гл.=ВІ8уватн.  Вх. 
Зн.  3. 

Вийстрнв,  ва,  м.  Быстрое  теченіе  вт> 

рікі.  Кіев. 
Вив,  ка,  м.  1)  Быкъ  (молодой,  кастри- 

рованный). До  чого  бик  навик,  того  і 
волом  схоче.  Фр.  Пр.  27.  Міняй  бики  на 
воли,  аби  дома  не  були.  Чуб.  І.  272. 
2)— дйиий^Олень.  Вх.  Пч.  П.  6.  3)  На- 

сік. Ьисаті8  сєгуііз,  жукъ  олень.  Вх.  Пч. 
П.  27.  4)  Прочный  треножникъ,  съ  по- 

мощью котораго  поднимають  мельничный 
камень.  Чигир,  у.  5)  Родъ  неподвижныхъ 
кандаловъ.  КС.  1882.  VIII.  263.  6)  Родъ 
датской  игры.  Ив.  47.  Ум.  Бичок,  бичечок. 
Ув.  Бичисько,  бичище. 

Бйлень,  льня,  -|«.=Вич.  2/  Шух.    I. 
166. 

Вйлець,  льця,  и.=  Вилень=  Бич  2 
Ко1Ь.   I.   64. 

Внлёт,  та,  м.  1 )  Билетъ.  2)  Паспортъ. 
3)  Отпускной  солдатскій  билетъ.  По  до- 

розі йшов  молодий  москаль  додому  по 
билету.  Левиц.  I.  1.  4)  Двадцатипятируб- 

левая ассигнація.  А  що  за  цю  коровкуї— 
Билет.  Золотой,  у. 

Вилйна,  ни,  ж.  Стебель  полеваго  зла- 
ка, травка,  былина.  Ой  у  полі  билинаТ 

її  вітер  колише.  Мет.  78.  Сам  зостався 
на  чужині,  як  билина  в  полі.  Мет.  11. 
Ум.  Билинна,  билинонька,  билиночка. 

Вилйсьво,  ва,  с.  Місто,  заросшее  тра- 
вой, стеблями  растеній.  Приїдь,  приїдь, 

Кострубоньку!  Стану  з  тобов  до  шлю- 
боньку  на  травни к у-билиську  і  в  по- 

дертім сірачиську.  Раніі,  І.  22. 

Билиця,  ці,  ж.  і)  Быль,  былое.  Бо 
се  не  казка,  а  билиця,  або  бувальщина, 
сказать.  Шевч.  2)=Билина.  Інших  била 
иалицов.  мене  с  била  билицов.  Гол.  І. 
211. 

Бйлва,  ви,  ж.  1)  Родъ  игры  въ  мячъ. 
4 
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Полгав.  2)  Ство.ть  дерева  толщиной  въ 
руку.  Павлогр.  у. 

Билля,  ля,  с.  соб.  Ііьіліе.  Оіі  Василь- 
ки, піди  в  биллю,  а  я  в  черемшині.  Ра- 

ції, II.    1  ■>'•>. 
Вяло,  ла,  с.  1)  Доска,  употребляемая 

вміст  колокола  въ  монастыряхъ:  то  ж>\ 

что  клепало.  Я  йому  як  у  било  б'ю:  ж>- 
кись  та  женись, — так  ні  та  и  годі.  Ле- 
бед.  у.  Говорили,  як  у  било  бали,  а  йому 
й  не  в  догадки.  2)  Крылья  или  отводы 
въ  саняхъ,  предназначенные  для  того, 
чтобы  сани  не  опрокидывались.  Сумей,  у. 
Ум.  Бильце. 

Вяло,  ла,  с.  1 )  Стебель  растевія  (ко- 
нопли1, стержень  кукурузы.  Шух.  I.  14  7. 

Торік  добрі  були  кукурузы',  на  їднім  ба- 
лі   по    два    стрюки    було.    Каменец,    у. 

2)  Часть  друлівника  (см.).    Шух.    I.    277. 
3)  Верхній  боковыя  перекладины,  соеди- 
няющія  передокъ  и  задокъ  воза.  Чернит. 
Ун.  Бильце. 
Ввлька,  кя,  ж.  Стебель  картофеля. 

Вх    Уг.   227. 

Бвльнвв,  ка.  м.  1)  Черешки  въ  ли- 
сть. Поїла  проклята  кузявка  капусту, — 

тільки  бильник  один  стирчить.  Чернит. 
2)  Раст.  чернобыльникъ,  Агіешша  \ііІ£а- 
ГІ8.  Небом  накрите,  а  билником  огоро- 
жене.   Волынск. 

Внльце.  ця,  с.  1)  Ум.  оть  било.  2)  Ра- 
мы у  люльки.  Чуб.  VII.  386.  Шовковії 

вервечки,  золотії  бильця,  срібні  колокіль- 
ця,  мальована  колисочка.  Мет.  Колиха- 

ла цілу  ніч  і  бильця  з  рук  не  пускала. 
Черк.  у.  3)  Часть  ткацкаго  инструмента, 
вааываемаго  блят  (см.)  Константиногр.  у. 
•і)  Часть  витушки  (см.)  Вас.  202.  о)  Па- 

лочка въ  ульъ,  къ  которой  пчелы  при- 
кр-Бііляють  восчину.  Шух.  І.  11 1.  6)  Часть 
.аоаовой  корзины:  „продольный  брусокъ 

вверху  в  внизу  корзины".  Вас.  147.  1)  Одна 
изъ  частей  ворогь.  Шух.  І.  87.  8)  Брусъ 
въ  борон*,  зъ  которомъ  укръилены  зубья. 
Треба  було  розбірати  двое  бильців  у  бо- 

роні. Чуб.  II.  561.  9)  Обручъ  вт?  рыболов- 
ноыъ  снаряді,  налываемомъ  хватка.  Браун. 
14.  пи  Часть  крыши  оборога  і  см.  оборіг 
1) — половинка  стропиль.  Вх.  Зн.  42. 

Внлъчак  ка,  .>/.  Бревно  изъ  цъльнаго 
дерева,  деревянный  брусъ. 

Бвлявка,  кя,  .*.=Вандурчавка.  Вх. 
Лем    391. 

Вя-и    См.  Би. 

Вввда,  ди,  ж-.  1)  Лента.  Год.  Од.  26. 
Чуб.   VII.  423.  О.  1861.  XI.  Св.  29.  Дай 

же  мені,  моя  мати,  ще  и  червону  бинду. 
Грин.   Ш.  385.  У  бйндах  ходити.  Быть  ді- 
нушкой.  Шейк.  Ум.  Биндочка.  Чуб.  III   210. 
Ввнджук,  ка.     к.    Лънтяй,    лежебокъ. 

Вввдбввй,  а,  е.  Ленточный. 
Внндооквй,  а,  е.  — Блиндоокия. 
Ввндочка,  кж,  ж.  1)  Ум.    оть    биида. 

2)  Косоилетка.  Гол.  Од.  50. 
Виндочкпвий,    а,    е.    Оіноеяшійся    къ 

ленючкъ.  Ьиндочковий  кісник.  О.  1*61. 
XI.  28.  29. 

Бнвдюгв,  гів,  м.  .им.=Вевдк>гв. 
Вявдюв,  ка,  .і'.=Чліль:  Вх  Нч.  II.  26. 

Бввдючвтвся,  чуся,  чишея,  .  '  =  Бун- 

дючитися. Ввневька,  кнД         .. 

Вннечяа,  кя,  )   »■  5  *  огь  оин"- Вянч,  ча,  м.  Трутень    Вх.  Лем    391. 

Вннчатв,  чу,  чиш,  гл  —  Двячатв. 
Хрущ  бинчит.   Вх.  Лем.   391. 

Вявь-бявь!  меж .  Призывь  дли  коровъ. 
Шейк. 

Вввька,  ки,  ж.  Ум.  оть  биня. 
Ввнькатн,  каю,  еш,  гл.  ~Ввнчатв= 

Банчатв.  Бинькала  бчілка  на  цвіту. 
Гол.   IV.  349. 

I.  Внньо.  ня=Вяня.  Желех. 
II.  Вввьо,  вя,  м.  Плакса.  Желех. 
Вявьця,  ці,  Ж.  Ум.  оть  биня. 
Виня  ві,  ж-.  Дътск.  названіе  быка, 

коровы.  0.  1862.  IX.  118.  Ум.  Биньма, 
биньця,  биненька,  бинечка.  Плаче  коло  би- 

ків: „бинейки  мої,  бинейки.'".  1'н.  II. 162.  См.  Биця. 

Ввр!  бврр!  меж.  Крнкь,  которымъ  го- 
нять овецъ.  Ко1Ь.  I.  05.  Шух.  1.  210. 

Вярва.  ви.  лг.=Врова.  Желех. 
Вяреньва,  бвречка,  ки,  ж.  Ум.  отъ  биря. 
Вирів,  рова,  м.  Сельскій  староста,  сель- 

скій  судья.  Угор.  От  бирова  утікайте. 
Гол.  Ш.  237. 
Бврка  и  бврька,  кв,  ж.  1)  Овца. 

21  Шкура  овечья,  мерлушка.  Гол.  Од.  17. 
3)  Шапка-бирка.  Шапка  изъ  овчины.  А 
ще  на  козаку  бідному  нетязі  шапка-бир- 

ка, зверху  дірка.  Мет.  377.  4)  Палочка, 
ва  которой  наръзызаютъ  счетъ  чего  ви- 

будь» бирка;  то  же,  что  карбіж.  КС.  1893. 
V.  277.  5)=Багнітка.  Вх.  Лем.  39Р  6)  Со- 

сновая шишка.  Харьк.  у.  Борз.  у.  7)Родъ 

детской  игры.  КЗ.  V".  135  8)  Животное: стоногь.  тысяченогъ.  Вх.  Лем.  391. 

Внркаствй.  а,  е.  О  шерсти  овець:  въ 
мелкихъ  завнткахъ.  Вівці  бчркасти.  Вх. Лем.  391. 
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Вирвати,  ваю,  вш,  гл.  Созывать  овецъ. 
Вівчарь  вівці  наганяє,  на  ягнята  бир- 
кат.  Гол.   Ш.   394 . 

Вврвуватв.  кую,  вш,  гл.  Отмечать, 
дълать    пометки,    нареки.    См.    Бирка    4. 

Бврнав.  ва,  м.  Палка  съ  крючкомъ. . 
которое  ловягь  овецъ. 

Бировнтн,  влю,  виш,  гл.  Ныть  сель- 
скимъ  судьей.  Угор. 

Бирочка,  ки,  ж.  Ум.  отъ  биря. 

Вире»,  си,  ас.  1)  Сильный  в'Ьтеръ,  у ра- 
ганъ,  буря,  порывъ  вітра.  Як  набіжчіть 
бирса,  то  й  млин  повалить.  Кіев.  2)  Эпи- 
лепсія,  падучая  бол'взнь.  Канев.  у. 

Бироуватнся,  суюси,  вшея,  гл.  Арта- 
читься, біситься.  Спершу  пінь  бирсуєть- 

ся.  а  далі  оговтається.  Черк.  у. 
Вжруватн,  рую,  вш,  гл.  Мочь,  быть  въ 

сил*.  Угор. 
Бйрфв,  бирф,  ж.  мн.  Ступеньки  въ 

передвижной  .тбстннігб.  То  же,  что  и  щаблі. 
Вх.  Зн.  3 

Вирь-бирь!  меж.  Призывъ  для    овецъ. 
Вйрька.  См.  Бирка. 
Вири,  рі,  ж.  Дътск.  овца.  О.  1861. 

VIII.  8-  Як  піду  я  яром  по  долині  свої 
бирі  гукати.  Чуо.  Ум.  Биреньна,  биречка, 
бирочка. 

Виоаг,  га,  .«.— Весаг. 
Вйскуп,  па,  м.  Римско-католическій 

епископъ.  бискупъ.  К.  ЧР.  10. 
Ввсвуплявия,  на,  м.  Крестьянин!,. 

живущій  на  нзвъттныхъ  обязательствахъ 
ва  земляхъ  епископства    К.  ПС.  По. 

Виску  псьняй.  а,  е.  Епвскопскій,  бис- 
купскій. 
Висвупство.  ва,  с.  Епископство. 

Вйсвупщвна.  ни,  ж.  Епископскія  кла- 
донія. 

Внсгревь,  ни,  м.  Потскъ,  быстрый  ру- 
чей. Брпти  мої  невірні,  як  той  би- 

стрень,  що  дзюркотить  на  провесні  в 
долині.  К.  Іов.   14. 

Вйстрий,  а,  е.  1)  Скорый,  быстрый, 
стремительный.  Перебреду  бистру,  річку. 
Мет.  83.  Підмила  корінь  бистра  вода. 
Ни.  2)  Проворный.  Повибігали  якісь  пан- 

ночки куці  та  бистрії  як  сороки.  МБ. 
І.  П2.  /  бистрим  бігом  все  колише,  не- 

наче в  гніві  сам  Зевес.  Котл.  Ен.  3)  Би- 
стрий на  очі.  Быстроглазый,  шустрый.  Бу- 

ла у  нас  жінка, — знаєте,  все  бісики  пус- 
кала—  така  собі  бистра  на  очі.  Волч.  у. 

Дивиться  бистрим  оком.  Внимательно  смот- 
рнгь.    МВ.    II.   107.  4)  Бистрії  ні    рбзум 

Сметлнвый,  сообразительный.  Ум.  Бист- 
реньиий,  бистресеньиий. 

Бистрина,  ви  и  бистрини,  ні.  ж. 
Быстрина,  быстрое,  стремительное  теченіе 
воды.  Люблять  прать  на  самій  бистри- 

ні. К.  (ЗОЮР.  II.  205).  Один  з  плотів, 
збившись  з  бистрини,  трапив  між  ка- 

міння. Стор.   II.   122. 

Вистрйти,  рю,  рйш.  гл.  Быстро,  стре- 
мительно течь.  Вода  бистрить.  Радом,  у. 

Вйстрвци,  ці,  аг.  1)  Быстрый  и  шум- 
ный потокъ.  Желех.  2)  Названій  многихь 

ръкъ.  Желех.  3)  Порода  длинныхъ  слив  ь. 
Вх.  Лем., 391. 

Бистрінь,  ні,  аг.=Внстрвна.  Як  же 
повідь  настала,  наперла  бистрінь  на 
будинок  той.  Ев.  Л.  VI.  48 

Бистро,  нар.  Скоро,  проворно.  Бистр* 
очйиа  стриже.  Бойко  смотритъ.  Шейк.  Ум. 
Бистренько,  бисгресенько. 

Бистроводний,  а,  е.  Стремительно  те- 
кущій.  Потоки  бистроводні.   К.  Псал.  32. 
Внстрощокий,  а,  е.?  Чого  прийшов, 

бистрощокииі'  Грин.  Ш.  680. 
Вистря,  рі,  *  .=Внстрвна.  Червона 

хустка  пішла  бистрею,  довга  коса  х>ос~ 
пустилась  по  воді.  МВ.  І.  154. 

Бистрий,  ва,  м.  Накожный  сапъ.  Во- лин, г. 

Бистрянка,  ки,  ж.  1)  Раст.  АІЬптгшв 
Ьа1(іпегі.  Шейк.  2)  Быстрая  и  глубокая 
ртічка.  Ум.  Бистряночка.  Течуть  річки 
бистряночки,  що  б  не  перескочу.  Чуб. 
V.  577. 

Вв-сь    См.  Би. 

Внт,  та,  м.  Драка.  Такий  меж:  їми 
буч  бит,  що  обидва  на  місті  зістались. 
Черном. 

Битва,  ви,  ж.  Битва,  бой.  Ой  не  на- 
ходь, Литва,  буде  з  нчми  битва.  Мет. 

215.  Лайки  —  баї'іки,  битва  —  молитва, Ном.  N  3807. 

Витёльни,  ні,  ж.  Станокъ  для  треиа- 
паяія  конопли.  Левиц.  І.  2. 

Внтець,  тцн,  м.  Каменолом щнкъ.  Міус, 
окр. 

Вити,  б'ю.  б'єш,  гл.  І)  Бить,  наносить 

удары.  Дурного  і  в  церкві  б'ють.  Посл. 
За  що  мене,  мужу,  б'єш,  за  якії  вчин- 

ки' Нн.  Орлом  сизокрилим  літає,  ши- 

ряє, аж  небо  блакитне  широкими  б'є. 
ІІІевч.  Не  по  чім  і  б°Є,  як  не  лб  голові. 
Въ  томъ  то  и  біда,  въ  томъ  то  и-  хЪдо. 
Ном.  Л=  7367.  2)  О  лошадяхъ:  лягать. 

Кобила  б'є.  3)  Вколачивать.  Бити  палі 

4* 
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4)  О  вод*,  волге  и  пр.  Бить  стремитель- 
но, литься,  течь.  Вода  так  і  б'є.  Ой  не 

ходи  коло  води,  буде  хвиля  бити.  Мет. 
70.  Піна  била  з  рота.  Стор.  М.  Пр.  19. 
5)  О  часахъ,  колокол*  и  пр.  Звонить, 
бить.  Б  усі  дзвони  б'ють.  Грин.  Ш.  275. 
У  дзвони    дзвонять,    в    гармати    б'ють. 
0.  1862.  II.  59.  6)  Разбивать,  бить.  Би- 

ти вікна.  На  мою  невісточку  не  на- 
стачишся горшків  та  мисок:  так  б'є, 

хоч  що  тиждня  нові  купуй.  Харьк. 
7)—  на  його.  Нападать,  наступать  на  кого 
(во  время  войны).  /  хоче  ворогом  на  те- 

бе бити.  К.  ДН.  172.  Прийшов  чужозе- 
мець татарин  і  ото  вже  на  Бишгород 

<Ге.  АД.  1.50. 8 і  Ов*тр*,  метели:  віять,  нести. 

Б'є  вітер  на  чистому.  Новомоск.  у.  На 
Миколи  перестало  бити,  за  те  ушква- 

рив мороз.  Мир.  Пов.  ].  113.  Завірюха 

б'є.  Грин.  II.  97.  9)  Корчить  вь  змилен- 
ої и .  Бодай  тебе  било  дб  землі,  аби  з  ті 

дух  вибило.  (Цроі.лятіе — пожелавіе  смер- 
ти отъ  аііилепсіи).  Фр.  Пр.  31.  10)  Олію 

бити.  Выжимать  постное  масло.  11)  Бити 
трегяка.  Танцовать.  Під  дудку  била  тре- 

тяка. Котл.  Ен.  12)  Байдики  бйіи.  Ниче- 
го не  дълать,  бить  баклуши.  Ком.  II.  17. 

13)  Бити  на  забій.  Бить  на  смерть.  Бє 
жінку  на  забій.  НБолын.  у.  14)  Поклони 
бити.  Бить  поклоны.  Прищили  в  капли- 

цю перед  Феба,  Еней  поклони  бити  став. 
Котл.  Ен.  15)  —  вовну,  повсті.  Пере- 

бивать   шерсть,    д*лать    войлоки.   ЗОЮР. 
1.  48.  Сим.  197.  16)— телеграм.  Посылать 
телеграмму.  Лохв.  у.  17) — шила.  Родь 

игры  у  парней.  О."  1861.  XI.  Св.  31. 18) — чолом.  См.  Чоло.  19)  Бодай  тя  на 
сон  било!  Чтобъ  ты  не  могь  заснуть.  Фр. 
Пр.  29. 

Витий,  а,  в.  1)  Битий.  Каже  дитина, 

■що  бита,  та  не  каже  за  що.  Посл.  Би- 
тий ходиш.  Ьотъ  вотъ  будешь  побить,  ри- 
тий ходиш.—  от-от-от  попоб'ють  Ном. 

•V;  3610.  Я  в  тім  не  битий.  Я  этому  не 
ученъ.  и  этого  не  знаю.  Фр.  Пр.  Зо.  2)  О 
дорог*:  торный,  укатанный.  Ой  як  вий- 

деш на  битий  шлях,  слізоньками  вмить- 
ся. Ні  і.  Ой  біда,  біда  чайці  небозі,  що 

вивела  діток  при  битій  дорозі.  Ни. 
3)  Печатный.  Я  розбіраю  тільки  бите 
письмо,  а  скорописі  не  вмію.  ІІавлогр.  у. 
(Залюбовск.).  4)  О  монет*  и  металл*:  че- 

каненный, кованвый.  Битїг  таляри. 
Гол.  I.  19.  При  боці  шабля  у  Замашку 
бита.  Федьк.  I.  132.  Без  битої  голої  ко- 

пійки. Котл.  5)   Бита   підлбга.    Поль    изъ 

бревен  ь.    Шух.    I.    174.    Ум.    Битеиький. 
Чуб.  У.  943. 

Вйїися,  б'юся,  б  «шея,  гл.  ])  Биться, 
драться,  сражаться.  Бийтесь,  не  виляйте, 
настав  тепер  то  січі  час.  Котл.  Ен.  VI. 
24.  Господарю  Волоський,  чи  будеш  зо 

мною  биться?  Ни.  Бийте,  поки  б'ється. 
ПІевч.  2)  Биться,  трепетать.  Ти  не  знаєш, 

моя  мати,  за  ким  серце  б'ється.  Мет.  50. 
Жила  б'ється.  Плаче,  плаче  та  ридає, 
як  рибоиька  б'ється.  Нп.  Сокіл....  і  давай 
перед  нею  биться,  наче  підбитий.  Мнж. 
4.  3)  Биться  обо  что.  Будеш  плакать,  » 
землю  битись,  долю  проклинати.  0.  1862. 
II.  82.  4)  Стараться,  биться.  Грин.  II. 

88.  Б'ється,  як  риба  об  лід.  Посл.  Настя 
ночі  не  поспить,  усюди  старається, 

б'ється,  достає.  Стор.  5)  Бить,  ударять. 
Ходить  дівка  по  бережку  та  все  в  груди 

б'ється.  Мет.  19.  6)  0  кобыл*:  им*ть 
случку.  Угор.  7)  Битися  навбитки.  Особый 
родъ  игры  яйцами  на  св*тлый  праздник).: 
бить  одно  яйцо  объ  другое,  и  чье  разобь- 

ется, тотъ  и  считается  проигравшим!.. 
8)  Битися  об  заклад.  Держать  пари,  бить- 

ся объ  закладъ.  9)  Битися  лунбю.  Отда- 
ваться эхомъ.  Стукотіння  од  коліс  би- 

лося луною  в  обидва  боки  того  яру.  Ле- 
вин. Пов.  272 

Битва,  ки,  ас.  і  )= Бабка  5.  2)  Раз- 
битое яйцо  (см.  Битися  навбитки).  У  мене 

є  з  двадцять  биток.  Черк.  у.  3)  Драка, 
битье.  Гн.  I.  65.  Ііх.  Лем.  392.  На  яр- 

марку ечинилась  межи  людьми  битка. 
Бердич.  у.  4)  Ударъ  въ  игр*  латиа.  Ив 
47.  5)  Шило,  которое  отыскиваютъ  другі» 
у  друга  играюшіе  въ  игру:  шила  бити  О. 
1861.  XI-  Св.  31.  6)  То  же,  что  п  терни- 

ця, но  съ  бол*е  широкой  щелью  для  ме- 
чика. Вас.  200. 

Битлйвий,  а,  е.  Драчливый.  Мнж.  176. 
Такий  битливий, — зараз  кулаком.  Кон- 
стантиногр.  у.  Чоловік  битливий  будь. 
Славя  нос.  у.  2)  Бодливый.  Така  корова 
маленька,  а  битлива.  Черк.  у.  Битлива 
корова  наша.  Канев.  у.  3)  Сильно  уда- 
ряющій.  Град  битливий.  Міус.  окр. 

Битниця,  ці,  ж,— Ветельня.  Кобел,  у. Кіев.  у. 

Витти,  тя,  с.  Битье;  драка.  Махання 
за  биття  не  рахується.  Ном.  №  3884. 
Як  би  знайшовся  такий  чоловік,  щоб  не 
биттям,  а  поважним  словом  зробив  з 

не'і  роботящу  людину.  Стор.  І.  10. 
Бйцінька,  ви,  ж.  Ум.  оть  биця. 
Бнць-биць!  меж.  для  призыва  тслять 
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Вйцька,  ки,  ж.  Ум.  огь  биця. 
Вйцю-бйцю!  меж-— бвць-бнць! 
Вицюня,  ні.  ас.  Ум.  огь  биця. 
Биця,  ці,  ж.  Дітск.  корова,  теленокъ 

и  вообще  рогатый  скоп.  О  1861.  VIII.  8. 
Зійшли  биці  на  киці.  Хозяйство  пришло 
вь  унадоьъ.  Фр.  11р.  27.  Ум.  Бицька.  би- 
цінька,  бицюня.  См.  Биия 

Вич,  ча.  м.  1)  Палка.  КС.  1883.  IV. 
773.  Не  біжить  собака  від  калача,  але 
від  бича.  Чуб.  І.  279.  Добрий  бич  запа- 

рив. Мнж.  105.  2)  Било,  короткая  часті, 
ціпа,  которою  молотять.  Киї  запорож- 
ські — палічча  не  дуже  довгі,  неначе  бичі 
у  ціпів.  Стор.  II.  193.  3)  Часть  сукноваль- 
наго  песта,  при  помощи  которой  онъ  под- 

нимается. Мик.  481.  Ум.  Бичик. 

Бича.  ..чати,  с.  Бычекъ.  Чаще  во  мн.  ч. 
бичата.  Іде  чоловік  бичатьми  маленьки- 

ми. Гн.  I.  96. 
Внчак,  ва,  м.  Ножь  съ  небольшим!. 

черенкомъ.  Угор. 
Вичёчов,  чва,  м.  Ум.  огь  бичон.  У 

тебе  дві  корови  телилося,  два  бичечки 
родилося.  Чуб.  Запряжи  бичечки.  Грин. 
II.  69. 

Ввчий,  а,  е.  БычШ.  Вас.  163. 
Ввчвв,  ва,  м.  Ум.  огь  бич. 
Внчйва,  ни,  ж.  1 )  Огь  бик.  Говядина. 

Константиногр.  у.  2)  Огь  бич  1.  Палка. 
Рудч.  ЧИ.  233. 

Бичисько,  ва,  м.  У  в.  огь  бий. 
Винитися,  чуся.  чншоя,  гл.  О  корові: 

йміть  случку.  Гарно  бичитися,  та  по- 
гано телитися.  Ком.  П.  №  446. 

Бичище,  ща,  м.  Ув.  огь  бик. 

Внчівва.  вв,  ж.  Веревка,  бичевка.  О. 
1862.  ЇХ.  61.  Ум.  Бичівочна. 

Вичівнйв,  ва, ' м.  Вь  дыгаловомъ  возу: 
жердь,  служащая  для  припряжки  третьей 
лошади.  Кінь  на  бичівнику.  Вх.  Зя.  3. 
Ум.  Бичівничои. 

Вйчва,  вв,  лс.=ВагнІтва  Вх.  11  ч. 
II.  37. 

Вичня.  ні,  ж.  1)  Стадо  воловъ.  2)  За- 
гонь для  воловъ.  Звелів  я  бичні  волів  при- 

гнати. Котл.  Кн.  Ш.  22. 

Внчова,  ви,  ж.  Припрягнваніе  добавоч- 
ны хъ  лошадей  или  воловъ.  Шейк. 

Вичовйй,  а,  е.  Припряженный  въ  до- 
бавленії'. См.  Бичувати  1. 

Бичок  чва,  м.  1)  Ум.  огь  бик.  Бичок- 
третячои.  Волъ  трехлітокь.  Чуб.  ПІ.  34Н. 

2)  і'ьіба:  а)=Бабець.  Вх.  Пч.  II.  19.  б) 
Оооін*.  Браун.  '27.  3)  Печной  боровъ?  Хп- 

та  в  його  з  рундучком  і  піч  не  з  бовду- 
ром, а  так,  як  у  панів,  з  бичком.  Г. 

Барв.  424.  4)  Міра  водки,  равная  7г  чет" 
верти.  Радом,  у.  5)  Міра  лучины:  два 
кубическихъ  аршина.  Радом,  у.  6)=»Сичик2. 
7)  Родъ  танпа.  Алв.  32. 
Бичування,  ня,  с.  Отглагольное  сущ. 

огь  бичувати, 

Вичуватн,  чую,  еш,  гл.  1)  Припря- 
гать кі.  одной  парі  лошадей  или  воловъ 

еще  одну  или  нісколько  впередъ.  когда 
тяжело  везти.  Ком.  П.  Л»  114.  На  гору 
гіду — не  биную,  а  з  гори  йду — не  гальмую. 
Мет.  460.  2)  О  судахъ:  тащить  яа  биче- 

ві. Кіев. 

Бичуватися,  чуюся,  ешся,  гл.  1)= 
Вичуватн  І.  Ми  раз  у  раз  бичуємось, 
їдучи  на  цю  гору.  Подольск,  г.  2)  Быть 
тащиму  на  бичеві,  идти  на  бичеві.  Кіль- 

ко берлинок  і  дубів  з  кавунами  бичува- 
лося по  Дніпру.  Левиц    Пов.  273. 

Внчусь,  бичуш,  бичушва.  Клички  быка. 
Вишак,  ва,  м.  Соргь  крунныгь  астра- 

ханскихъ  сельдей.  Харьк.  Мнж.  176. 
Вишва.  вв,  ж.  Въ  кожевенномь  произ- 

водстве кадка,  родъ  ушата,  въ  которомъ 
уши  вытянуты  высоко  вверхъ,  а  на  про- 
дііой  сквозь  нихъ  палкі  вішаетея  вымо- 

ченная кожа.  Вх.  Зн.  3. 

Вяшйха,  хи,  ж.  и  пр.-=Ввшях&  и  пр. 
Вишки!  меж.  Окрикъ  на  телятъ.  Мнж. 

176. 

Вияв,  ва,  .*.— Вич  2. 
Ві,  сокращ.  Віг,  употребл.  въ  слож- 

ныхъ  словахъ:  помагай-бі.  Помогай  Богъ! 
Спаси-бі!  Спасибо!  Дасть-бі!  Богъ  дасть. 

Далебі!  Прб-бі! Віб,  бббу,  м.  1)  Раст.  Бобъ,  Уісіа  ГаЪа 
Ь.  Чуб.  V.  1157.  2)  Дати  бобу.  Задать, 
поколотить.  Як  дам  тобі  бобу,  то  й  крик- 

неш, „пробу!"  {вмісго  «про-ої»]  Ном.  А» 
3633.  Взяв  доброго  бббу.  Быль  сильно  по- 

бить. Чуб.  Ц.  524.  Дав  йому  бобу  заліз- 
ного ззісти.  ЗастрілильУ  Задаль  непосиль- 
ную задачу:1  Ном.  №  4186.  Ум.  Бібин,  бо- 
бин, бобон.  бббичои.  У  в.  Бобищв.  ЕЗ.  У.  149. 

Вібва,  вв,  ж.  1)  Пометь  вь  шарикахь: 
овечій,  заячій,  козій.  Мнж.  176.  См.  Бибиа. 
2)  Шарикь  маленькій.  Ум.  Бібочка. 

ВІблиця,  ці,  бібдя,  лі,  ж.  Родъ  рыбы. 
Кіев.  Ум.  Біблична. 

Біблія  и  пр.  См.  бвблія  и  пр. 
Вібнйв.  ва,  м.  Трилистяикь. 
Віббк,  бка,  лі.=Вібва.  Черк.  у. 

Вібр,  бобрі,  м.  Бобрь.  Же.іех. 
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Вібула,  лн,  ж.  Оберточная  бумага.  См. 
Бебуля. 

Вібулксткй,  а,  8.  Ііохожій  на  бібулу. 
Желех. 

Віб'яшок,  шва,  м.  1)=Вібва  1.  2) 
Древесная  почка.  Чигир,  у. 

Вівпушов,  шва,  м.  Раст.  Ти§аіІа»о 
Іагіага.  Вх.  Лем.  392. 

Віг  и  Вог,  Вога,  м.  І)  Богь.  Чоловік 
стріляє,  а  Біг  кулі  носить.  Нон.  №  83. 
Біг  Богом,  а  люде  людьми.  Посл.  Як  ось 

знечев'я  вбіг  Меркурій  засапавшися  до 
богів.  Котл.  Ен.  II.  20.  Шив  у  лісі  такий 

бог  лісовий.  Грин.  І.  44.  В  се  врем'я  в 
рай  боги  зібрались  к  Зевесу  в  гості  на 
обід.  Котл.  Ен.  II.  19.  2)  Икона,  образь. 
Чуб.  VII.  384.  Поцілувала  на  божнику 
бога.  Г.  Барв.  239.  Ватько  й  мати  бе- 

руть богів,  хрестять  богами  молодих  і 
оддають  їм  у  руки.  Молода  оддає  свого 
бога  молодому.  Грин.  Ш.  440.  3)  Старий 
йог.?  Вона  іде,  іде,  —  мов  старий  бог  з 

"'вору  сходить...  Вже  до  воріт,  за  двір... — 
говорится  о  важности  ухода  уходищаго  ли- 

ца. Сим.  228.  1)  Скляний  бог.  Водка, 
штофъ  съ  водкой.  Тоді  то  й  зазналася 
я -із  сим  скляним  богом.  О  1862.  VII. 

42.  Прихилявся  до  ткляного  бога,  прив- 
чався горілочку  вживати.  Мир.  ХРВ.  203. 

5)  Біг-ма.  Біг-мае.  Ніть,  не  имеется.  Ді- 
точек  у  їх  Біг-ма.  ПІевч.  А  іще  на  ко- 

заку нетязі  шапка-бирка,  зверху  дірка, 
хутро  голе,  околиці   Біг-мае.    ЗОЮР.    І. 
6)  Біг-ме.  Ей  Богу;  право.  Віг-ме  на 
щотах  не  училась.  Котл.  Ен.  IV.  19.  Віг- 
ме,  я  не  брав  твоєї  сокири.  Каменец,  у. 
7І  Біг  дав.  Есть,  иміетея.  Галиц.  8)  Ббгу 

робити.  Иносказ.  сидіть  въ  тюрьмі.  По- 
вість  «Мамай»  Скалы;.  9)  Знати  Богу. 
Знать  молитвы.  О.  1862.  IV.  9.  10)  Бог 
відь.  Богь  вість.  Ото  скільки  очима  ски~ 
нет,  Бог  відь  колишні  степи.  Конот.  у. 
11)  Сзаїм  ббгом  зробити,  піти.  По  своєму 
сделать.  Св.  Л.  287.  См.  Зробити.  З  сього 
часу  пішла  своїм  богом  коло  всього.  Си. 
Л.  114.  12)  Ніяким  ббгом  не  допросишся. 
НмКйЬ'Ъ  не  упросишь.  Ніяким  богом  не 
допросишся  було,  щоб  хоть  -в  двір  до 
тебе  заглянули.  Сим.  222.  13)  За  малим 
ббгом.  Едва.  За  малим  богом  слави  й 
чести  козацької  братерським  боєм  не 
занапастили.  К.  ЦН  221.  За  малим 
богом  Криму...  не  опанував.  К.  ЦН.  219. 
1-і)  За  невинного  бога  (побито,  взято).  Ни  за 
что  (побить,  арестонанъ  и  пр.)  Мнж.  163. 

15)  Сиасеть  же  Біг  тебе!  Вираженій  благо- 

дарности. Котл.  Ен.  II.  29.  16)  Нолк  вже 
те  у  Бога  і  діялось!  Бог  знаетъ,  когда  это 
и  было.  Сим.  223.  17)  У  Бога.  Воскли- 
цаніе  въ  досаді,  если  чего  вибудь  не  на- 

ходишь. Де  ті  ключі  у  Вога!  Сквир.  у. 
18)  См.  Бі.  Ум.  Богоньио,  Богочко,  Біженьио,. 
Біженко,  Божок.  Ей,  Вогочку,  таточку, 
дай  погоду!  Фр.  Пр.  77.  Ішов  Божок  до- 

рогою, зострів  дівку  із  водою:  «Ой  дан, 
дівко,  води  пити,  смажні  уста  закро- 

пити]*— Не  дам,  старцю,  води  пити, 
бо  вода  есть  нечиста...  *Ой  ти,  дівко, 
сама  нечиста,  а  вода  есть  завжди  чис- 

та.» Стала  дівка,  ізлякалась,  перед 
Богом  заховалась.  Млр.  Л.  Сб.  237. 

Віг,  гу,  м.  Бігь.  /  бистрим  бігом  все 
колише,  неначе  в  гніві  сам  Зевес.  Котл. 

Ев. 
Віта,  гй,  ж.  1)  Бігь,  побіжка.  Екате- 

риносл.  у.  2)  Бігбю.  Рысью.  Кінь  біжить 
бігою.  Канев.  у. 

Вігавва.  ви,  ж.  Поносъ. 
Віганйна,  на,  ж.  Біготня,  суматоха, 

Левіщ.  І.  318.  Наробив  справник  біганини. 
Камевец.  у. 

Бігання,  ня,  є,  Біганіе.  І  піднявсь 
був....  гомін,  бігання,  крик,  галас.  Кв. 

Вігарь,  ря,  м  Палка.  Візьму  бігарь 
на  плечі— вся  моя  худоба.  Гол.  IV.  513. 
См.  і  Биґарь. 

Бігати,  гаю.  вш,  гл,  1)  Бігать.  Біга? 
по  луці.  Въ  повел,  аакл.  употребл.  ивогда 
бігай  вм.  біжи.  Бігай,  коню,  бігай,  коню, 
бо  вже  вечеріє.  Мет.  98.  Употребл.  ояо 
также  тавтологически:  Ой  бігййте-біжгть 
шляхом  да  наженіте  Касю  з  ляхом. 

Чуб.  V.  908.  Бігай,  хлопче!  Бігаймо  у 
великий  гай!  Бігаймо,  кажу.  МВ.  П.  112. 
2)  О  коровахъ:  случаться.  У  гор. 

Вігатяся,  гл.  С  жнвотяыхь:  быть  въ 
періоді  случки,  случаться.  Шух.  I.  211. 

Віглвй,  а,  є,  Бігуїцій.  Біглому  єдна 
дорога,  а  погонцеві  десять.  Фр.  Пр.  37. 

Вігматяся,  маюся,  ешея,  гл.  Божиться. 
Фр.  Цр.  36.  Та  не  бігмайся.  бо  гріх. 
Шейк. 

Вігнути,  ну,  неш,  гл.—  Вігтн.  Драг. 
267.  Бігнуть,  пливуть  човенцями.  АД. 
І.  246. 

Вігсвнсько,  ва,  с.  Ристалище.  Шейк. 
Вігбм,  нар.  Бігомь,  скоро.  Та  біжи 

мені  бігом,  щоб  одна  нога  тут.  а  друга 
там.  Ном.  №  11020. 

Вігота,  ті,  ж.  Назвавіе  кошки  въ 
сказкі.  Мвж.  122. 
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Вігтн.  біжу,  жнш,  гл.  1)  Біжать. 
Гріх  по  дорозі  біг  та  до  нас  плаї.  Ном. 
№  96.  Туди  ж  бігла  да  дівчинонька.  Мег. 
87.  Ворон  коню,  біжи  шеидче!  Мет.  74. 
Біг  так,  що  сам  себе  не  чув — изо  всЬхъ 
силъ  б-вжалъ.  Котл.  Ен.  Ш.  21.  2)  Быс- 

тро іхать,  плыть  на  судні.  Щось  біжить 
з  дзвоником.  О.  1862.  V.  78.  Човном  бі- 

жить по  під  берегом.  Харьк. — верхи.  Ьхать 
верхомъ. — з  копита,  у  чвал.  "Ьхать,  біжать 
галопом ь.  НВолын.  у.  — в  нлус.  Біжать 
рысью.  3)  0  воді,  жидкостяхъ  и  времени: 
течь.  Біжить  річка-млинівочка,  камені 
руйнує.  Раиіі.  Молоко  біжить.  Борщ  бі- 

жить. Час  біжить.  Літа  мої  біжать 

як  скороходець.  4) — з  блеску.  Біжать  со 
світа.  Як  росходилась  стара  моя,— батю 
мій,  хоч  з  блеску  біжи1.  Харьк. 

Вігун,  на,  м.  1)  Бігунь,  быстро  біга- 
юпдій,  скороходъ.  Олінь  лісний  —  бігун 
бистрий,  а  людей  боїться.  Гол.  І.  376. 
2  Ось,  на  которой  ходить  дверь,  ворота 
и  пр.:  верея.  КС.  1893.  VII.  78.  Чуб. 
VII.  383.  КоІЬ.  І.  60.  Двері  спали  з  бі- 

гуна. Шейк.  3)  Верхній  двигающійся  жер- 
новъ  въ  мельниці.  Вас.  183.  4)  Полюсъ. 
Найтеплійше  на  землі  попід  рівнодєн- 
ником,  а  нанхолоднійше  коло  бігунів. 
Дещо,  б)  Извилистый  узоръ.  зигзагь.  Во- 
лын.  г.;  Славяносерб.  у.  6)  Родъ  колбасы. 
Желех.  7)  Ленъ.  Вх.  Уг.  227.  Ум.  Бі'у- 
нець.  бігунчик. 

Бігунець,  нця,  м,  1)  Ум.  оть  бігун. 
2)  Дитя,  уже  начинающее  бігать.  Ростуть 
вони  не  по  дням  і  не  по  часам,  а  рос- 

туть по  минутам:  уже  такі  бігунці 
гарні.  Рудч.  Ск.  I.  116.  3)  Родъ  вышивки. 
Славяносерб.  у.  Ум.  Бігунчик. 

Бігунка,  ки,  ж.  1)=Вігавка.  Чогось 
бігунка  напала.  Кіев.  у.  2)  Трехлітняя 
телка,  вошедшая  въ  иеріодь  половой  зрі- 
лости.  3)  Пулямалаго  калибра.  Вх.  Уг.  227. 
Бігунки  ків.  м.  мн.  1)  Біговмя  дрож- 

ки.   2|  ?  ,Чуб.  VII.  396. 
Бігунці,  ців,  м.  .ин.^=Вігунки  1. 
Бігунчик,  ка,  .«.  І)  Ум.  отъ  бігунець. 

2)  мн.  Въ  загадкі:  сани.  Бігунчики  бі- 
жать, ревунчики  (=воли)  ревуть,  сухе 

дерево  (труну)  несуть.  Чуб.  І.  313. 
Вігуха,  хи.  ж.  =Вігавка. 
Вігучнй,  а,  е.  0  воді:  текучій,  проточ- 

ный. Грнн.  II.  284.  Тут  водиця  бігучая — 
трохи  покупайся.  Грин.   Ш.   310. 

Вігучка    кн.   *.-.=Вігавка. 
Бігцем,  нар.  Бігомъ.  А  він  бігцем,  біг- 

цем з  кіньми.   Каменец,  у. 

Вігці,  мяр.=Вігцек.  Б  биці  біли.  Бы- 
стро біжать.  Желех. 

Вігчн.  бічд,  біжу,  жнш,  г  =Вігтн. 
Желех. 

Віґарь,  ра,  і?.=Вігарь=Виґарь.  Гн. І.  89. 

Віґос,  су,  м.  Кушанье:  жареная  ка- 
пуста съ  колбасой,  саломь.  Шейк. 

Віда,  дн,  ж.  1)  Віха,  несчастье,  горе 
Від  біди  поли  вріж  та  тікай.  Поел.  / 

грім  біди  не  б'є.  Посл.  Він  є  на  біді.  Онь 
въ  біді.  Фр.  Пр.  44.  Тягти  біду  за  хвіст. 
Бідовать,  бідегвовать;  жить  съ  горемь  и 
нуждою.  На  біду  зійти.  Обідніть,  впасть 
вь  неечастіе.  Фр.  Пр.  48.  Біау  бідувати. 
Переживать  біду.  Уже  ж  мені  та  доку- 

чило сю  біду  бідувати.  Чуб.  V.  938.  Од 
біди  пхаючи.  Пополамъ  сь  бідой.  Фр.  Пр. 
42.  2)  Бічгь,  бісовская  сила,  нічто  страш 
ное.  Була  у  царя  донька,  біда  ту 
доньку  вкрала.  Гн.  П.  58.  Забіліло  ніби 

кіт.  Він,  мавши  нагайку  добру,  під'їхав: 
як  вдарить,  то  щоби  кіт,  то  перервав 
би  його,  а  то  біда  стала  так  висока 
як  верства,  давай  скакати  на  нього.  Драг. 
47.  3)  Плохой,  недостойный  уваженій  че- 
ловіїгь.  Фр.  Пр.  46.  Строптивый,  злой, 
лінивий  человікь.  Біду  свари,  біду  гань- 

би і  бий  і  на  біду  весь  ліс  виломи,  то 
біда  все  бідов.  Фр.  Пр.  43.  4)  Теліжка  о 
двухъ  колесахъ.  Ум.  Бідча,  бідонька,  бі- 

дочка. Ой  не  плач  же,  любко  лю5а,  та 
не  бідкуй,  бідко.  Шух.  І.  199.  Ой  коли  6 
тобі  да  так  як  мені  бідонька  за  бідою.  Нп. 

Відага,  гн,  оо,— Бідаха. 
Бідак,  ка,  м.  Біднякь.  Була  на  всю 

губу  господинею  що  й  бідакові  у  неї  єсть 
заробіток.  Г.  Барв.  308. 

Бідака,  кн,  об.— Бідаха 
Бідаха,  хи,  об.  Бідняга,  бідняжка, 

горемыка.  Г.  Барв.  76. 1  гостя  (цапи)  в  чгри- 
шия  в  кошару  мусять  гнать.  ІІрий- 
шлось  бідасі  пропадать.  Греб.  Ум.  Бідаш- 
ка,  бідашечка.  Шух.  І.  198.   ЕЗ.    V.  145. 

Бідацький,  а.  е.— Відашннй.    Жчлех. 
Відацьтво,  ва,  с  Бідность.  Довше  моє 

бідацтво,  ніж  його  багацтво.  Фр.  Пр.  52. 
Бідашечка,  бідашка,  ки,  ж.  Ум.  оть 

бідаха. 
Відашвяй.  а,  е,=Відолашннй.  Трава 

сніжечком  біленьким  припала,  -бідашний 
степ  став  сумувать.  Греб.  387. 

Відвиннячво,  ва,  с?  Ходім  до  него 
колядувати.  Чим  же  він  нам  дасть? 
Б.ідвиннячко  на  насіннячко.  Чуб.  Ш.  421. 
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Бідйти,  джу,  дяш,  гл.  Бедствовать. 
Гн.  II.  188.  Дрібні  діти  мати  та  отак 
лідити....  а  Господи  милосердний!  Ка- 
мен.  у.  Бідив  дід,  як  баба  жива  була, 
та  й  тепереньки  бідйть.  Каменец,  у. 
Нарід  дуже    з   голоду  бідив.  Гн.  (І.  189. 

Відва,  ви,  ж.  1)  Ум.  оть  біда.  2)  Те- 
ліжка о  двухъ  колесахъ.  Запріг  бідну. 

Грин.  II.  331. 

Відвавня,  яя,  с.  1)  Ввдствоваиіе.  Як 
побачиш  мою  муку,  моє  бідкання  гцоден- 
не.  К.  Псад.  69.  Як  де  заведуться  злид- 

ні, то  отам  не  переводиться  бідкання, 
аж  поки  злидні  сами  не  перейдуть  куди 
инде.  Чуб.  II.  398.  2)  Жалобы  на  судь- 

бу, гореванье.  Хведор  узявся  обома  руха- 
ми за  голову  і  замість  бідкання  дрібно 

і  весело  зареготався.  Левиц.  І.  179.  Чи 
чує  він  наше  бідкання  за  ним,  чи  баче 
наші  сльози?  Мир.  Нов.  І.  123. 

Бідкатися,  каюся,  вшся,  гл.  1)  Бед- 
ствовать, горевать.  Нехай,  коли  досі  бід- 

кались, нехай  до  старості  у  роскоші 
поживе.  Кв.  Бідкається  тепер  з  волами 
«  таку  лиху  годину.  Черк.  у.  Клопочуся, 
бідкаюся  з  ночі  до  ночі,  нікЬли  гаразд  і 
діточками  втішатись.  МВ.  II.  7.  Ніко- 

ли чужим  лихом  бідкатись.  МВ.  І.  47. 
2) — чим.  Нуждаться  въ  чемъ.  Козаки  бід- 

каються пасовищами.  К.  Бай.  41.  З )  Жа- 
ловаться на  судьбу.  Чого  вони  все  бід- 

каються? хиба  вже  справді  їм  так  по- 
гано? Полт.  Ой,  лихо  з  вами  та  й  годі.' 

бідкалась  пані  Макуха,  важко  зітхаючи, 
Левиц.  Нов.  171, 

ВІдко,  ви,  м.  Пт.  Ассепіог  аїріпиз. 
Вх.  Уг.  227. 

Відкувати,  вую,  вш,  гл.  Печаловатьс51 
о  комь,  о  чемь.  А  той  щедрий  та  рос- 
кішний  все  храми  мурує,  та  отечество 
так  любить,  так  за  ним  бідкує.  Шевч. 
ІГ.  12.  Ой  не  плач  же,  любко  люба,  та 
не  бідкуй,  бідко.  Шух.  І.   199. 

Відкуватися,  куюся,  вшся,  гл.=Від- 
ватяся.  А  я  так  бідкуюся — чи  вже  во- 

ни поїхали,  чи  й  досі  ні.  Пирят.  у. 

Бідний,  а,  є.  1)  Бедный,  неимущій. 
Роди,  Боже,  на  всякого  долю — бідного  і 
багатого.  Чуб.  III.  229.  2)  Несчастливый, 
горемычный,  оЄдньій.  Бідна  моя  головонь- 

ка, доленька  несчасна.  Мет.  Помер  отець- 
ненька — я  журюся:  до  кого  ж  я,  бідна, 
пригорнуся?  Чуб.  У.  50.  Ум.    Бідненький, 

біднесенький.  Жив  тоді  бідненький  чоло- 
вік із  жінкою.  Грин.  І.  71. 

Відняв,  ва,  .і?.=Відак.  Вх.    Уг.    227. 
Відняти,  ню,  нйш,  гл.  Долать  бЄд- 

нымъ.  Біднили  нас  постоями.  К.  Доев. 
115. 

Віднитися,  вюся.  нншся,  гл.  Прики- 
дываться бЄдні.імь.  Та  вони  зовсім  не 

такі!  вони  тільки  відняться,  а  в  їх 

грошей  до  чорта!  Полі. 

Відниця,  ці,  ж.  1 )  БЄіная,  бедствую- 
щая, бедняжки,  несчастная.  Шейк.  2)  Пу- 

стячная вещь?  малое  количество?  ничто- 
жество? Устану  я  у  ннтницю.  помотаю 

сю  бідна  цю:  сюди,  туди  помахнула  та 
нічого  не  вмотнула.  Грин.  ПІ.  494.  Із 

мишачу  бідницю.  Очень  мало.  Ном.  Л°  7696. 
Віднівство,  ва,  с.  Бедная  семья,  бЄд- 

ное  хозяйство.  З  біднівства  (приймак) 
пристав.  Фр.  Пр.  55. 

Відвійшати,  шаю.  вш,  гл.  БЄднЄть, 
дЄ.іаться  бЄднЄе,  приходить  въ  нигцету. 
Землі  менчає  і  люде  біднійшають,  бо  ні 
з    чого  і  потягти.  Черни  г. 

Віднісіньвнй,  а,  е.  Совершенно  бедный. 

Бідність,  ности,  ж.  Бедность,  убоже- 
ство, нищета. 

Бідніти,  нію.  еш,  <м  —  Віднійшати 

Біднішати,  шаю,  еш,  .л  — Віднійиатн. 

Від  но,  нар.  Бвдно,  убого.  Ум.  Біднень- 
ко, біднесенько.  Жіш  чоловік  бідненько. 

Грин.  II.  163. 
Біднота,  ти,  ж.  1)  Бвдность,  убоже- 

ство. 2)  соб.  БЄдньіє  люди,  бЄдняки.  Там 
живе  усе  така  біднота,  що  страх  і  ди- 
виться. 

Відночія,  чії,  .ж- —Біднота.  Желех. 
Відня,  няти,  с.  Бедняжка.  Там  онде 

блудить  сплакана  дитина,  без  тата, 
мами  бідна  сиротина;  нічо  не  їло,  ду- 

шечка му  мліє,  і  хоче  в  хату  бідня  по- 
вернути. Федьк.  І.  21.  А  я  тебе,  любко, 

любю,  за  ручку  поведу.  Веду  бідн?  за  ру- 
ченьку, бідне  не  веде  сі.  Шух.  І.  202.  Іде 

бідне  в  полонинку.  Шух.  І.  201.  Біднята. 
Бедные  люди.  Вх.  Уг.  227. 

Віднягя,  ги,  об.  Бедняга.  Пропав  на 
вік  сей  Маг.  бідняга,  порхне  душа  на 

другий  бік.  Котл.  Ен.  Ум.  Бідняжка,  бід- 
няжечка. Боровсь  з  своїм,  сердега,  горем, 

слізми,  бідняжка,  обливавсь.  Котл.  Ев. 

Відняв,  ва,  м.  Бйднякь,  неимущій-че- 



БІДНЯКА — ВІЙЗЬКО. 
105 

лов'БК'ь.  А  потім  бачиш:  той  бідняк,  хто 
його  знає  поли  й  як,  землі  накупить, 
хазяйнує.  Гліб. 

Бідняка,  ки,  с«7.=Відняга.  Кричить 
бідняка:  нічого  сам  не  зробить.  Рудч. 
Ск.  1.  144.  Так  і  видно,  що  бідняка  ва- 

реників хоче.  Рудан.  (КС.  1882.  VI.  557). 
Серця  не  раньте  дівчині  бідняці.  Рудан. 
1.  36.  Ум.  Біднячка.  Іде  качка  і  мале- 

сенькі каченята  веде.  Маленькі  біднячки 
поприставали.  Чуб.  II.  302. 

Відняство,  ва,  с  =  Бідність—  Біднів- 
ство.  Дома  він  кинув  таке  бідняапво,  а 
застав— уже  ї  веьо.  Гн.  II.   174. 

Біднячка,  кн,  об.  Ум.  оть  бідняка. 

Відолага,  ги,  оо'.— Бідолаха.  Драг. 
212.  Гріш.  II.  169.  Побила  його  бідолагу. 
Чуб.   І.   254. 

Відолажннй,  а,  е.=Відолашний.  Стор. 
М.  Пр.  39. 

Відолайчнк,  ка,  м.  Бідняжка.  Встре- 
чено въ  ньснь1  канъ  эпитетъ  зайца:  Ой 

ти,  зайчику  бідо.гайчики  О.  1861.  XI. 
Сн.  46. 

Ві  долав,  ка,  .«.-Бідолах.  Вх.  Зн.  3. 
Відолака,  ки,  оо  =Відолаха.  Пая- 

тись йому  одинокому  бідолаці.  МВ.  И. 
143. 

Бідолах,  ха,  м.  и  бідолаха,  хн,  об. 
Бідняга,  бідняжка,  горемыка.  Прийде 
який  небудь  бідолах.  МВ.  II.  32.  Трохи 
одпочити  позволяю  бідолахам.  Шевч.  Він 
бідолаха  і  біжить  у  ліс.  ЗОЮР.  II.  35. 
Ум.  Бідолашка,  бідолашечка.  Сумують 

обидві  бідолашечки.  'Г.  Барв.  455.  Як  во- 
на тут.  бідолашка,  повертається?  Мир. 

ХРВ.  55. 

Бідолашний,  а,  е.  Горемычный,  бед- 
ный, несчастный. 

Бідонька,  ки,  яг.  Ум,  оті,  біда. 

Бідорака,  кн  и  бідораха.  хн,  оо.==Ві- 
долаха. 

Бідота,  ти,  ж.  \)~  Біднота  1.  Коли  ко- 
го вбачав  я  без  одежі,  на  холоді  та  на 

дощі  в  бідоті.  К.  Іов.  67.  2)  =  Біднота  2 
Сим.  235. 

Бідочка,  ки,  ж.  Ум.  оть  біда. 
Бідування,  ня,  с.  Відствованіе.  Не 

гайся  до  мене  озватись  під  час  тяжкого 

бідування.  К.  Іісал.  230. 

Бідувати,  дую,  еш,  гл.  Бедствовать, 

терніть  несчастье.  П'є  п'яниця  неділю.... 
п'є  п'яниця  другую,  а  я  бідна  бідую.  Чуб. 
V.  585.  Лучне  мені  жінку  мати,  як  са- 

мому бідувати.  Чуб. 

Відуля,  лі,  об.?  Уже  мене  обрехали 
білецькі  біді/лі.  Гол.  Ш.  Л88. 

Відяга,  ги,  об.= Бідолаха.  Черк.  у. 
Бівць,  бійця,  м.  Боецъ,  борець.  Ди- 

витись на  бійців  хватались.    Котл.    Ен. 

Біжак,  ка,  м.  Степная  узенькая  тро- 
иинка.  Новомоск.  у. 

Біжачий,  а,  е,=Вігучнй.  Голосочок 
був  у  неї  наче  струмочок  прудко  біока- чиіі.  МВ. 

Бвжба,  би,  ж.  Божба.  Кв.  (Желех.). 
Віждерев,  ва,  м.  Віждерево,  ва,  є. 

Раст.  АПетівіа  сатрекігіз.  Вх.  Ііч.  І.  8. 
Ум.  Ьіждеревочон.  Шейк. 

Віжка,  нар.  Бьгомь.  Віжка  добіг  биТ 
не  то  що  ходою.  Зміев.  у. 

Віжиий,  а,  є.  Біжний  кінець  невода. 
Та  сторона  невода,  которую  забрасываютъ, 
закодягъ.  Черном. 

Віжнйк,  ка,  м.  Полочка  для  иконъ. 
Константиногр,  у. 

Віжвйця,  ці,  ж.  1)=Вожннця.  2) 
Храмъ.  Соломон  біжницю  ставив.  Гн.  I.  51. 

ВІ8,  ббву,  м—Вуя.  Владим.  у.  Волын.  г. 
Візувати,  вую,  вш,  гл.  1)  Ручаться, 

утверждать.  Желех.  2)  Быть  въ  состояніи. 
/загато  їх  маєш,  мабуть, — та  не  бізу- 
єш  годувати.  Федьк.  3) — дарібою.  Управ- 

лять плотомъ.  Желех. 

Візуватися,  вуюся,  ешся,  гл.  Браться 
за  что.  Вх.  Зн.  3.  Не  найшли  нікого, 
хто  би  ся  бідував  відмолодити  царівну. 
Гн.  І.   107. 

Бігун,  на,  м.  1)  Нагайка,  арапникъ. 
К  нему  прибігає  бізуном  го  затинає. 
Гол.  І.  7.  Голий,  як  бізун.  Совершенно 
голый.  Ном.  Л6  1524.  2)  Плотовщикъ;  ру- 

левой. Желех. 

Візцем,  нар.=Штцеж.  Каменец,  у. 

Візьдерево,  ва,  с.  =  Вузьдервво.  Вх. Пч.  I.  10. 

Вій,  бою,  м.  1)  Бой,  битва.  Хто  не 
мае  зброї,  най  не  йде  в  бої.  Ном.  №  4208. 
Ббєм  увійти.  Вооруженной  силой  войти. 
У  Київ  мусив  боє-м  увійти.  К.  ПС.  133. 
2)  Битье,  побои.  Вою  більш  не  буде,  а  за 
велику  провинність  під  ареиїт  бажати- 

муть. 0.  1862.  У.  108.  Жінка  од  бою 
вмерла.  Харьк.  г.  3)  Убой  (скота).  -Та 
мовчки  як  іти  на  плаху,  мов  у  різни- 
цяг.  віл  на  бій.  Греб.  4)  Боязнь,  страхъ. 
Має   ббя.  Боится.  Фр.  Пр.  114. 

Війзько,  кор.=Війно.  Серце  у  '  мене Я7г  не  вискочить,  і  бійзько,  і  якось  весело. 
О.  1862.  VII.  41. 
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Війка,  кн,  ж.  Драка.  Лайка—  не  бійка: 
в  боку  не  болить.  Ііосл. 

Війку ватнй,  а,  е.  Драчливый.  Ніжин,  у. 

Війно,  нар.—  Боязко.  ІІІух.  І.  81. 
Ыйнс,  було,  бо  я  спізнав,  то  то  пекло. 
Та.  II.  72. 

Бійство,  ва,  с.=Війка.  П'янство,  бій- 
ство  завелось  таке,  що  й  Боже!  Лебец.  у. 

Вік,  ббку,  м.  1)  Бокъ,  часть  тіла. 
Узявсь  під  боки  та  й  думає,  що  пан. 
Босл.  Тому  козакові,  що  шабелька  при 
бокові.  Чуб.  2)  Бокъ,  сторона  предмета, 
напр.  сувдука,  лодки  и  пр.  Вас.  150,  151; 
сторона.  /  по  сей  бік  гора,  і  по  той  бік 
гора.  Мет.  34.  3)  Берегь,  сторона  ріки, 
озера.  Ой  плавали  утенкта  по  тім  бо- 

ці ставу.  Мет.  83.  Ти  по  тім  боці,  я  по 
сім  боці, —  передайся  до  мене.  Нп.  По 
тім  боці — моя  доля,  по  сім  боці—  горе. 
Шевч.  4)  Вилазити  боком.  Даромъ  не  про- 

ходить. Вилізуть  тобі  боком  оці  гроті. 
Нолт.  См.  Боном.  5)  У  боці,  у  бону  бути, 
зостатися,  а)  Остаться  вь  стороні,  непри- 
часгнымъ.  Семен  зостається  у  боці,  а 
Іван  одвічай  за  все.  Зміев.  у.  б)  Сойти 

на  второй  нланъ.  Що  за  город  Ніжен, — 
вже  й  гарний!  а  ввійгила  у  Козелець, — 
так  і  в  боку,  а  як  у  Київ,  так  і  пого- 

тів. Г.  Барв.  37.  6)  На  другий  бік  (ви- 
дужав, поправився).  Еще  хуже  (заболілі., 

сділаль).  Фр.  Пр.  56.  7)  І  ні  в  той  бік. 
Все  равно,  безразлично.  Галиц.  8)  Бонами 
робити.  Тяжело  дышать.  Фр.  Пр.  55.  9)3 
боку  го  заїхав.  Хитростью  подділь.  Фр. 
Пр.  55.  Ум.  Бочок,  боченько,  бочечок.  На 
бочейках  мат  кований  пояс.  АД.  І.  43. 
Сіделечко  в  головочки,  стременочки  у  бо- 

чечки. АД.  І.  138. 

Відавий,  а,  е.— Білявий.  Галиц. 

Бі  лавка,  кв,  ж.  1 )— Білявка.  2)  Раст. 
Веііік  регеппіз.  Вх.  Пч.  II.  29.  Ум. 
Білавочна.  А  зложмосі,  пане  брате,  та 
зложмосі,  зложмо,  та  до  одной  білавоч- 
ки  на  зальоти  ходьмо.  Раиіі. 

Білан,  на,  м.  1)  Бловдинь.  Білан  який 
з  тебе,  хлопче.  Зміев.  у.  2)  Назвавіе  бі- 
лаго  вола,  собаки  и  пр.  3)  Більїй  хлібг? 
А  ну  лишім,  люде  добрі,  горілочку  пити, 
бо  будемо  в  Вовцатулі  білани  кочіти. 
Гол.  ПІ.  224.  Ум.  Білаичик. 

Віларанськяй,  а,  е.  Употребл.  въ  ду- 
мі для  обозначевія  накой  то  вероятно 

фантастической  земли:  (Буря)  судна  ко- 
зацькі-молодецькі  на  три  чаєти  розбиває: 

нерву  часть  ухопило — у  б/ларапську  зем- 
лю занесло.  АД.  І.  177. 

Вілас.  са,  м.  Раст.  Воіеіиз  еоЧіІів.  Вх. 
Лем.  392. 

Білястий,  а,  в.  Біловатьій,  білссова- тый.  Черк.  у. 

Вілаш,  ша,  .«.  Більїй  хлъбъ,  (у  нпщихъ). 
Чорниш  у  комиш,  білаш  у  кармаш.  Ном. 
№  4643. 

Білений,  а,  є.  1)  Выбъленный.  І  су- 
рове полотно,  і  білене.  Чуб.  II.  4'4У. 

2)  Луженый.  Білена  посуда.  Херс.  у. 
Біленик,  ка,  .».  Выбъленная  юбка. 

Желех. 

Віленце,  ця,  с  Холсть,  полотно.  Га- 
лиц. Ох  я  там  на  річці  біленце  білила, 

ох  там  лее  я,  мати,  віночок  згубила. 
Гол.  І. 

Біленький,  білесенький,  а.  є.  1)  Ум. 
оі ъ  білий.  2)  Біленька  неділя.  Страстная 
неділя.  Похвала  похвалиться,  а  вербна 
поставиться,  а  біленька  й  побілить. 
Ном.  -V  424.  3)  Біленька  нехворощ.  Раст. 
степная  полынь,  Агіетізіа  ропііса. 

Білет,  та,  .«.— Внлет.  1)  Білети  про- 
даватимуться... у  театрі.  О.  1863.  ПІ. 

73.  2)  О.  1862.  ЇХ.  111.  4)  Схотів  роз- мінять білет.  0.  1861.  X.  146. 

Вілечка,  ки,  ж.  Ум.  огь  І.  Біль. 

Білизна,  ни,  ж-.  1)  Білье.  Прийшов 
він  до  річки,  поскидав  з  себе  білизну.  Чуб. 
II.  401.  2)  Рыба,  Авріив  гарах.  (А^аз). 

Браун.  28. Вілйвннна,  ни,  ж  =Вілнзна  1.  Вх. 
Уг.    227. 

Білий,  а,  в.  1)  Більїй.  Червоная  ка- 
линонька, білее  деревце.  Мет.  64.  Під  бі- 

лою березою  козаченька  вбито.  Мет.  102. 
Причарувала  біле  личенько.  Мет.  84. 
2)  Чистый.  Я  матері  догожу,— постіль 
білу  постелю.  Нп.  Взяв  білу  сорочку. 
Драг.  4.  З  і  Білий  світ.  Мірг  Божій,  білий 
сніть.  Хведір  умер,  сама  осталась  на 
білому  світі.  Нудити  білим  світом.  Томить- 

ся, тосковать.  Не  співає;  як  сирота  бі- 
лим світом  нудить.  Шевч.  4)  Білий  день. 

Полный  разсвігь.  Прокинувся  я,  аж  див- 
люсь—білий день  на  дворі.  5)  Білий  тиж- 

день. Страстная  неділя.  Чуб.  ПІ.  13.  Мар- 
кев.  А.  6)  Біла  челядь  Жененій  полъ. 

Коли  турки  воювали,  білу  челядь  забі- 
рали.  Гол.  І.  49.  Ні  в  чім  буде  між  бі- 

лу челядь  піти  погуляти.    АД.    І.    109. 
7)  Біла  рядовика.  См.  Рядовина  1.  Вас.  168 
8)  По  білому  співати.  Иіть  по  церковному 
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Як  би  вони  (шалопути)  по  білому  спі- 
вали, то  м  нічого, — я  пізнав  би,  що  спі- 

вають'. Новомоск.  у.  9)  Бґла  білява.  Вь 
загадки:  береза.  Біла  білява  перед  Богом 
стояла.  Ном.  10)  Біла.  0  монеті:  десяти- 
крейцеровая  монета.  Галиц.  Ум.  Біленький, 
білесенький. 

Віляк,  ка,  м.  1)  Стальной  двуручный 
різець  для  очистки  кожъ.  Сумск.  у.  2)  Са- 

лі ецъ  білки. 
ВІЛЙЛЄЧКО,  К8,  с.   Ум.  отъ  білило. 
Білило,  ля,  с  1)  Білая  краска,  все 

чімт.  можно  білить,  убілять.  Та  й  купи- 
ли білила....  дідам  бороди  білити.  Грин. 

Ш.  95.  Дівкам  чорнило,  парубкам  біли- 
ло. АД.  І.  39.  2)=І.  Біль  1?  Ой  десь  же 

ти,  дівчинонько,  з  китаечки  звита,  що 
ти  мене  задержала  з  вечора  до  світа. 
„Ой  з  китайки,  не  з  китайки,  з  білого 

білила".  Мет.  45.  Ум.  Білилечио.  Чуб. IV.  70. 
Білява,  ви,  ж.  Білизна.  Чорний  вуаль 

затуляв  її  білий  лоб  і  прибільшав  біли- 
ну  її  лиця.  Левиц.  І.  272. 

Білити,  дю,  лиш,  гл.  1)  Білить;  окра- 
шивать въ  більїй  цвіть.  У  суботу  білю 

хату.  МВ.  Шйти-білйти— завтра  Великдень. 
Поел.  Значитъ  то  же,  что  русское:  коли 
ва  охоту  іхать,  тогда  собакъ  кормить.  Бі- 

лити шкіру.  При  вьіділкі  ксжи:  натирать 
міломь.  Шух.  І.  254.  2)  О  полотні:  ді- 
лать  більшу  білить  (на  солнці).  Я  вас 
пряла,  ночеіі-  не  досипала,  білила  .вас  в 
зеленім  лузі.  Левиц.  І.  На  тихім  Дунаї 
під  крутим  берегом  там  господиня  різи 
білила..  Чуб.  Біль  білити.  См.  І.  Біль. 
3)  Убілять  (умывая).  Дівка  Катерина 
личенько  білила.  Чуб.  V.  574.  4)  Лудить. 
Херс. 

Вілйтися,  лкся,  лишся,  гл.  1)  Бі- 
литься. На  траві  білиться  три  шматки 

полотна.  2)  Убї.ляться  (умываясь).  Вста- 
ла дівчина  раненько,  білилася  біленько. 

Чуб.  V.  1082. 
Вілнця,  ці,  ж.  1)=  Білка.  Вх.  Пч. 

II.  7.  Вх.  Зн.  4  3.  2)  Непострижеяная  мо- 
нахиня (въ  противоположность  черниці). 

3)  Білое  просо.  4)  Раст.  ТЬІазрі  агтепзе. 
Вх.  Пч.  II.  36.  5)=0клИ»,  Азрігїиз  Іисібик. 
Вх.  Пч.  II.  18.  См.  Білюга.  6)  Міловая 
почва.  Желех.  Ум.  Біличка. 

Вілйчка,  кя,  ж.  1)  Ум.  отъ  білиця. 
2)  Имя  білой  собаки.  Вх.  Зн.  68. 

Білісінький,  а,  е.  Совершенно  білий. 
Стара   Хомииіина    хата   притулилась 

позад   новісінької  білісінької  хатки.   Ле- 
виц. І.  22. 

Білісінько,  нар.  Совершенно  біло. 

Білість,  лостн,  ж.  Білизна.  Желех. 

Біліти,  лію,  вш,  гл.  Біліть,  біліться. 
Лечу,  лечу,  а  вітер  віє,  передо  мною  сніг 
біліє.  Шевч.  На  синові  явір  зеленіє,  на 
невісточці  береза  біліє.  Чуб.  V.  712. 

Вілітиея,  ліюся,  ашся,  ?.<?,-— Віліти. 
Уже  в  мого  Іванечка  і  своя  хатка  кі- 

нець і  села  білієтьея.  Федьк. 

Білка,  ки,  ж.  1)  Білка.  2)  Раст.  .Іи- 
гіпаеа  суапоіаеа  Бес.  ЗЮЗО.  І.  125.  Ум. 
Білочка. 

Вілкітнй,  а,  є.  Иміющій  большіе  біл- ки въ  глазахъ.  Шейк. 

Білко,  ка,  м.  Кличка  собакъ  білоа 
масти.  Грин.  І.  33. 

Білля,  ля,  сі)  Білила.  На  тобі,  дів- 
чино, таляра  на  білля,  а  сто  злотих 

на  мило.  Подольск,  г.  2)  Білье?  Іди,  ба- 
бо, уберися,  візьми  своє  білля, — хочу  тебе 

повести  хоч  раз  на  весілля.  Грин.  Ш- 
340.,  См.  Набілля. 

Віло,  нар.  Біло.  Катря  біло  збіліла. 
МВ.  Ш.  122.  Ум.  Біленько,  білесенько. 
Умилася  біло-біленько.  Чуб.  V.  704. 

Білобокий,  а.  е.  Съ  білими  боками. 
Біг  кінь  білобокий  через  яр  глибокий. 

Грин.  І.  248.  Чаще  всего  служить  эпи- 
тетомъ  къ  слову  сорока.  А  сорока  білобока 
на  скрипочку  грае.  Чуб.  V.  1145.  Ум. 
Білобоненьиий. 

Білобородий,  а,  е.  Съ  білой  бородой, 
білобородий.  Ум.  Білобороденьиий. 

Вілобрівка,  кя,  ж.  Иміющая  русыя 

брови. Білобровий,  а,  е.  Съ  русыми  бровями, 
білобровий.  Ум.  Білобровеньиий. 

Віловерба,  бя,  ж.  Раст.  Заііх  аІЬа  Г*. 
Вх.  Зн.  3. 

Біловидий,  а.  е.  Білолиций.  Ум.  Біло- 
виденьний.  О.  1862.  IV.  75. 

ВІЛОВННННКИ,   КІВ,    м.  мн.    Родъ  ЗИМ- 
нихъ  яблок ъ.  Галиц. 

Біловолосий,  а,  е.  Біловолосий.  Ум. 
Біловолосенький. 

Біловус,  са,  м.  1)  Человікь  съ  русы- 
ми усами.  Де  ти  бавиш,  біловусе,  де,  мій 

ясний  світе?  Федьк.  І.  25.  2)  Человікь 
съ  сідьіми  усами. 

Біловусий,  а,  е.  Съ  більїми,  світлими 
усами.  Ум.  Біловусеньиий. 
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Білоголова,  вої,  ж.  Женщина.  Сим.  5. 
См.  Біла  челядь. 

Вілоголбвець,  вця,  м.  Раст.  Ве11і§  ре- 
геппіз.  Вх.  Пч.  29.  См.  Білавна. 

Білоголовий,  а,  е.  Съ  русой  или  сі- 
дой  головой.  Ум.  Білоголовенький. 

Білоголовка,  ки,  ж.  О  предметі  (чаще 
о  растеніи),  иміющемь  білую  головку.  Ум. 
Білоголовочка.  Маківочки-білсголовочки,  чи 
ви  поспіли?  Шейк. 

Вілоголбвник,  ва,  м  Раст.  АгсЬіНеа 
тіїїеґоііит  Ь.  ЗЮЗО.  І.  109. 

Віл  огородов,  дка,  м.  Употребл.  въ  за- 
гадь*: хата.  Був  на  білогородку,  та  по- 

їхав на  чиногородок.  ( Котъ  былъ  въ  хаті 
да  забіжаль  на  печь).  Ном.  стр.  294. 
№  128. 

Вілогрецький,  а,  е.?  В  чистім  полі 
при  долині,  при  широкій  доріженьці  ле- 

жить козаченько  молоденький  білогрець- 
кий.  Мет.  448. 

Вілогрйвець,  вця,  м.  1)  Конь  съ  бі- 
лой  гривой.  2)  Птица  Тигсіиз  Іокіиаіив, 
дроздъ  ошейниковый.  Вх.  Пч.  II.  15. 

Білогривий,  а,  в.  Сь  білой,  світлой 
гривой.  Чр.  44.  Ой  куінь  білогривий,  ко- 
эакъ  чорнобривий.  Грин.  ПІ.  245.  Ум. 
Білогривеньний. 

Вілогруд,  да,  м.  1)  Иміющій  білую 
грудь.  Желех.  2)  Пт.  а)  Зіегпа  тіпиіа. 
Вх.  !Іч.  II.  14.  б)  Сіпсіиа  ациаіісиз.  Шух. 
І.  23.  Ум.  Білогрудий.  Вх.  Зн.  3. 
Вілогрудець,  ддя,  .м.=Вілогруд  2  а. 

Вх.  Пч.  II.  14.  Уи.  Білогрудчии.  Вх.  Зн.  3. 
Білогрудий,  а,  є.  Иміющій  білую 

грудь,  бвлогрудый.  Шейк.»  Ум.  Білогру- 
деиьиий. 

Білогрудий,  ва,  .«.    Ум.  оть  білогруд. 

Вілогрудчик,  ка,  м.  Ум.  оть  білогру- 
дець. 

Відогубяй,  а,  є.  1)  Сь  більш  и  губами. 
2)  Молодой  (у  котораго  молоко  на  губах). 
Отой  блазень?  Білогубе  щеня!  О.  1861. 
XI.  Кух.  20. 

Вілогузка,  ки,  ж.  Захісоїа  оепапШе. 
Вх.  Лем.  392. 

Віловерець,  рця,  м.  =  Вілозірець.  На 
синім  корі,  на  білому  камені,  там-  си- 

дить ясен,  сокіл  білозерець.  АД.  І.  190. 

Білозір,  вора,  к.  1)  Красавецъ,  ми- 
лый? Мій  білозір  на  поріг,  я  йому  на 

талірку  періг.  Лебед.  у:  2)  Эпитеть  мі- 
сяца.  Місяцю  білозору,  зайди  за  помору. 
Грин.  Ш.  242. 

Вілозірець,  рця,    м.    Эпитеть   сокола? 

Порода  сокола?    Там  сидить   ясен  сокіл- 
білозірець.  АД.  І.  194. 

Білозірка,  ки,  ж.  І)  Красавица,  ми- 
лая. 2)  Одинъ  изъ  видовъ  крымской  соли. 

Сумск.  у.  Ум.  Білозірочна.  Моя  панночко, 
моя  дівочко,  моя  непорочная  білозірочко. 
Мет.  1 22.  Какъ  эпитеть  перепелки:  Тут 
була  перепілочка....  тут  була  білозіроч- 
ка.  Чуб.  Ш.  64. 

Вілозор,  ра,  біловбрець,  рця,  м.  1)= 
Білозір,  білозірець.  АД.  І.  190.  Козачень- 
ку-білозору.  говори  зо  мною!  Грин.  Ш. 
296.  2)  Только  білозбр.  Раст.  Рагпазвіа 
раїивггіа.  Ь.  ЗЮЗО.  1.   130. 
Віловбрий,  а,  є.  Иміющій  світльїе 

глаза.  Білозорий  кінь.  Шейк.  Ум.  Білозо- 

ренький. Білозубий,  а,  в.  Сь  бішмн  зубами. 
Білок,  лка,  м.  1)  Білокь  глазной.  Чо- 
го ти  білки  витріщив?  Ном.  №  6600. 

2)  Білокь  яичный.  Шейк.  Ум.  Білочок. 
Білокопитий,  а,  в.  Сь  більшії  копы- 

тами, білокогштмй.  Кінь  білокопитий. 
Гн.  І.  164.  Ум.  Білокопитенький. 

Вілокбст,  ту,  м.  Матерія  красная  сь 
чернымъ.  Константиаогр.  у. 

Вілокрйлець,  дьця,  .«.=Лтщ.  Вх.  Пч. 
II.    10. 

Білокрилий,  а,  є.  Сь  білими  крыль- 
ями. „Чи  не  бачили  голубки  поміж  го- 

лубами?"— Хоч  бачили,  не  бачили, — не 
знаєм  якая. — пСама  сиза,  білокрила,  лич- 

ко як  калина."  Чуб.  V.  173.  Лебеді  бі- 
локрилі. К.  Досв.  41.  Ум.  Білоириленьний. 

Грин.  Ш.  542. 
Білолиций,  а,  є.  Сь  більшь  лицомьг 

білодицьій.  Білолиця,  кароока  і  станом 
висока.  Шевч.  2)  Употребл.  какъ  эпитеть 
къ  слову  місяць,  заміняя  его.  Світить 
білолиций  на  всю  Україну.  Шевч.  Ум. 
Білолиценьиий. 

Вілоиіг,  нбга,  м.  Раст.  Негпіагіа  £ІаЬ- 
га,  Вх.  Пч.  II.  32. 

Вілоніжка,  ки,  ж.  Съ  більши  ногами, 
білоножка  (чаще  о  лошади).  Шейк. 

Білонбгий,  а,  є.  Білоногій.  Ум.  Біло- 
ногеньний. 

Вілобв,  ка,  м.  Рыба.  АЬгатіз  8ара. 
Вх.  Ич    II.  18. 

Вілонлечий,  а,  е.  Съ  білмми  плечами. 

Желех. 
Вілорм,  аа,  м.  Встрічено  въ  заговорі 

какъ  эпитеть  камня:  В  окіян-море  під  ді- 
лоріз  камінь  ключі  закидаю.  КС.  1883. 
VII.  586. 
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Вілоріпа,  пн,  ж.  Раст.  Вгаззіса  гара 
Ь    Вх.  Зн.  59. 

Вілорбгнй,  я,  є,  Съ  белыми  рогами. 
Ганялись  наші  батьки  по  Низових  сте- 

пах за  білорогими  сушками.  К.  ЧР.  213. 

Білорукий,  а,  в.  Білорукій.  Себе  са- 
мих і  білоруких  городян  хлібом  годуємо. 

К.  (0.  1861,  І.  311). 

Вілорум'яний,  а,  е.  Більїй  и  румяный. 
Личко  білорум'яне.  Мир.   ХРВ.  8. 

Вілоручечка,  кн,  об.  Ум.  оть  білоручка. 
Білоручка,  кн,  об.  Малоработающій 

человіїгь  или  малоработающая '  женщина; 
білоручка.  Шейк.  Ум.  Білоручечиа. 

Вілослива,  ви,  ж.  Порода  сливъ — съ 
білими  ягодами.  Желех.  Шух.  І.  109. 

Вілотарчик,  ка.  .«.*?  Герой  пісни,  пою- 
щейся  въ  игрі  тсго  же  имени.  Біло,  бі- 
лотарчику,  поплинь,  поплинь  по  Нунай- 
чику  и  т.  д.  Гол.  IV.  156.  У  Чуб.  игра 
съ  той  же  пісней  называется  Володарь. 
Чуб.  Ш.  39. 

Білотурка,  ки,  ж.  Родъ  яровой  пше- 
ницы. 

Вілоусий  и  пр  =Віловусий  и  пр. 
Вілохатий,  а,  е.  Съ  більш:  латами. 

Оглав  білохатий.  Шевч.  492. 
білохвостий,  а,  е.  Съ  бълымъ  хвостомъ. 

Білофбста.  Названіе  овцы.  КоІЬ.  І.  65. 

ВІлочка,  ки,  ж.  Ум.  отъ  білка. 

Вілочник,  ка,  м.  Раст.  РоіепШІа  ап- 
зегіпа.  Вх.  Пч.  II.  34. 

Вілбшка,  кн,  ж  1)  Порода  бълы.хъ 
круглыхъ  сливъ.  Вх.  Лем.  392.  2)  Шут- 

ливо: кофе  съ  молокомъ.  Засолодити  вам 
Ллошку?  Вх.  Зн.  3. 

Вілтбк,  тка,  м.  Б&токъ  яйца.  Вх.  Лем. 
392. 

Білування,  ни,  с.  1)  Сннманіе  кожи 
съ  убитаго  животнаго.  См.  Білувати.  2)  Вь 
свадебн.  иъсняхъ:  покрывало  (намітна)  для 
новобрачной.  Біле  білування,  вічне  по- 

кривання. Мет.  207.  3)  Досчатый  заборь. 
Черниг.  у. 

Білувати,  лую,  вш,  гл  1)  Сниматько- 
жу  съ  убитаго  животнаго.  Наймит  коз- 

ла.... білував.  Рудч.  Ск.  II.  150.  Зарізав 
чоловік  ягня,  тілко  то  зібравсь  білувати. 
Маж.  134.  2)  Білить  (стіну).  Ми  ще  ха- 

ти не  білували,  тільки  посіркували.  Но- 
вомоск.  у.  (Залюбовск.). 

Білуватий,  а,  в.  Біловатьій.  Снігову 
хмару  можно  зараз  прикмітити,  бо  вона 
білувата.  Дещо.  На  небі  ходють  круглі 

білуваті  хмари.  Грин.  II."  21 

Білуватися,  луюся,  ешся,  гл.  Прина- 
ряжаться, прихорашиваться.  Вийду  в  чор- 

ному— скажуть:  лінується;  вийду  в  бі- 
лому— скажуть:  білується,  за  своїм  ми- 
лим ні  кришки  не  журиться.  Чуб.  V. 

862. 
Білуга,  ги,  ж.  Білуга,  Асірепзег  Низо. 

Рудч.  Ск.  II.  172.  Ум.  Білужна.  Ув.  Білу- 
жище. 

Вілужий,  а,  є.  Білужій. 
Білужина,  ни,  ж.  Білужье  мясо,  бі- 

лужина. Білуха,  хи,  ж.  Білолицая,  білая  какъ 
снігь  женщина,  блондинка.  Шейк.  Ум. 

Білушка. 
Білченя,  няти,  с.  Дътенышъ  білки. 

Черк.  у. 

Вілш    и  , пр. —Більш  и  пр. 
I.  Біль,  білі  или  белі,  {зват.  п.  біт 

и  беле),  ж.  1)  Більш  нитки  для  шитья. 
Чуб.  VII.  574.  Під  вербою  над  водою  Ка- 

терина біль  білила,  із  своєю  біллю  гово- 
рила: *ой  беле  моя,  тонка  беле!  Ни. 

Стоять  намети  як  біль  біленькі.  Чуб. 
Ш.  275.  Шиє  вона  шовком-біллю  свому 
милому  на  неділю.  Нп.  Всю  ніч  не  спа- 
-ла,  біль  сукала.  Мет.  313.  Я  з  тебе,  бі- 

ле, плахту  витчу.  Мил.  84.  3)  Часть  де- 
рена, слідующая  непосредственно  за  ко- 

рой. НВолын.  у.  4)  Білизна.  Полюби  мене 
в  чорні,  а  вже  в  білі  полюбить  і  аби  хто. 
Ном.  №  2317.  Полюбите  насъ  чорнень- 

кими, а  біленькими  нась  всякій  полюбить. 
5)  Сало.  Вх.  Лем.  392.  Ум.  Білечна.  За- 

бери собі  біль-білечку.  Чуб.  Ш.  470. 
II.  Біль,  лн>,  м.  Білая  краска,  білило. 

Ой  у  полі  коршма  дильом  дильована, 
дилчом  дольована,  більом  більована.  Нп. 
(Бердич.д.). 
Ш.  Біль,  болю,  м.  Боль,  страданіе. 

Чутий  біль  нікому  не  болить.  Ном. 
№  2344. 

Вільиак,  ка,  м.  Иміющій  більмо  на 
глазу.  Шейк. 

Вільмач.  ча,  л«.— Вільмак.  Желех. 
Вільиачбк,  чка,  .и.=Ватошки.  Лв.  101. 
Більнб,  на,  с.  Більмо.  Більмо  окові 

нічого  не  шкодить,  але  не  бачить.  Ном. 
Більмо  із  ока  зганяти.  Мил.  М.  35.  А 
більмом  би  ти  очі  зайшли!  (Брань).  Фр. 
Бр.  56. 

Більмовий,  а,  е.  Съ  бъльчомъ.  Біль- 
мове око.  ЕЗ.  V.  156. 

Більовйй,  а,  в.  Ить  бъ^шхъ  нитокъ.  Це 
більова  лиштва,  а  не  заполочна.  Чер- 

ниг. V. 
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Вільчок,  чка,  к.г-Вілтов.  Вх.  Уг.  227. 
Більш,  кар.=Вільше.  Більш  копи  ли- 

ха «с  буде.  Посл.  Більш-менш.  Боліє  или 
меніе.  Пекарні  в  панотців  тісні,  то  на 
кожну  більш-менш  велику  оказію  вже 
страву  готовлять  на  дворі.  Св.    .1.    202. 

Більшати,  шаю,  вш,  гл.  1)  Ділаться 
Фольшимъ,  увеличиваться.  Град  все  біль- 

шає, падаючи  крізь  хмари.  Дещо.  Виро- 
стають у  тебе  що-дня  крила,  більшають, 

ширшають.  К.ДО-  27.  2)  Подростать.  Ді- 
ти більшають— більшають  і  клопоти.  Діти 

иодрастаютъ— увеличиваются  и  хлопоты. 
Більше,  сравн.  ст.  огь  Нар.  багато. 

Больше.  Більше  Бог  має,  як  роздав.  Ном. 
•>г  58.  Ум.  Більшенько. 

Більший,  а,  в.  Сравв.  ст.  огь  прил.  ве- 
ликий. 1)  Большій.  Мабудь  Господь  так 

світ  создав,  що  менший  там  не  втне, 
де  більший  геть  то  зможе.  Греб.  381. 
Він  (дощ)  ще  більший  піде.  Чуб.  Ш.  107. 
2)  Старшій.  Більший  брат;  більша  сестра. 
Шейк.  Ум  Більшенький.  Більшенький  шма- 

точок. Гліб.  Діточки....  которе  орішка- 
ми  пересипає,  а  більшенькі  новими  чо- 

бітками рипають.  МВ.  І.  48. 
Вільшина,  нй,  ж.  1)  Величина,  Біл.- 

Нос,  2)=Більшість. 
Вільшнти,  шу,  шиш,  гл.  Увеличивать. 
Більшість,  шести,  ж.  Большинство. 

Більшість  була  на  моїй  стороні. 
Вілюга,  ги,  лг.=0клій,  Азріпь  Іисісіиз. 

Вх.  Пч.  II.  18.  Си.  Білиця  5. 
Вілюх,  ха,  м.  Насік.  Ріегіа.  Вх.  Пч.  І.  7. 
Вілющвй,  а,  е.  Очень  біліли.  Дівчата 

все  в  білющих  сорочках  та  в  квітках. 
Св.  Л.  192. 

Вілй,  нар.  Подлі,  возлі.  около.  Ліг  бі- 
ля моря  одпочить.  Шевч.  Будем  ми  ста- 

рих людей  біля  його  держати,  будуть 
вони  його  научати.  Дума. 

Білявий,  а,  в.  Білокурьій,  блондинъ. 
Рудч.  ЧИ.  214.  Чорнявую  з  душі  люблю, 
з  білявою  женихаюся.  Ни.  Ум.  Білявень- 

кий. Своїм  личком  та  білявеньким  все 
підманює.  КС.  1883.  І.  217. 

Вілявина,  ви,  ж.=Білявка.  Через 
тоту  білявину  дома  не  ночую.  Гол.  IV. 
463. 

Білявиця,  ці,  лг.  =  Вілаввна.  Гол.  IV. 
508.  Та  де  ж  моя  білявиця,  що  і  не  ви- 

даю. Раиіі,  II.   187. 

Білявітв,  вію,  вш,  гл.  Становиться  бі- 
лолицымъ,  бълокурымъ. 

Білявка,  ки,  ж.  Белолицая,  білокурая, 
блондинка.  Гол.  II.  432.  Ой  не  піду  до 
білявки,  не  піду.  Раиіі.  II.  189.  Ум.  Бі- 

лявенька, білявочка. 
Вілявша,  ші,  ж.  Насік.  Ьіоеііиіа, 

.лрекоза.  Вх.  Пч.  І.  6. 
Біляк,  ка,  м.  1)  Білий  по  масти,  оді- 

тий въ  білое.  На  ставі  пишно  ле5едь 

плив,  а  гуси  сірії  край  йоге  поринали. — 
„Хиба отцей біляк  вас  зглузду  звів?* — один 
гусак  загомонів.  Греб.  362.  2)  Родъ  грн- 
бовь.  Як  загадав  боровик....  ой  тим  бі- 

лякам да  на  войну  йти.  Чуб.  V.  1183. 
3)  Білякь-заяць.  Шейк.  4)  Родъ  чере- 
шеаъ.  Уман.  у.  5)  Встрічено  только  в<> 

думі  „Цро  Самійла  Кішку":  (Паювали) 
златосинії  киндяки  на  козаки,  злато- 

глави— на  отамани,  турецькую  білую 
габу — на  козаки  на  біляки.  АД.  І.  219. 
Значеніе  неясно.  Аф.  (310)  переводить: 
„козаки,  не  вступившіе  еще  въ  товариство, 
т.  е.  не  посвященные  въ  званіе  лицаря 

сдавнаго  войска  запорожскаго";  Шейк.  (65) 
„козаки,  ходившіе  въ  білой  одежті".  Ку- 
лишъ  понимаегъ  это  слово  въ  смислі  про- 

стой, рядовой  козакъ.  „Лейстровик  чи 
охочий?.  — Жейстровий,  мосиі-пане. — Бі- 

ляк, чи  отаман?" — 3  отамання.  К.  ЦН. 
310.  6)  Горшокь  безъ  глазури  изъ  білой 
глины.  Вх.  Лем.  392. 

Білянка,  ки,  ж.  1)  Білизна  лица  (въ 
противоположность  веснянка  —  веснушка). 
По  народному  повірью,  иміющій  веснуш- 

ки на  лиці  долженъ  весною,  увидівь 
ласточку,  сказать:  „Ластівко,  ластівко! 

на  тобі  веснянки,  дай  мені  білянки!" 
Ном.  №  226.  Чуб.  І.  59.  2)  Раст.  А^агі- 
сиз  зиосіиісіа  Виїї.  ЗЮЗО.  І.  110.  3)  По- 

рода #бълыхъ  сливъ.  Вх.  У  г.  227. 
Біляний,  а,  е.  0  полотні:  білений 

(холсть).  Це  сирове  полотно,  а  то  біляне. НВолын.  у. 

Віляр,  ра,  м.  Бвлилыцнкъ.  /  сталі 
одежа  його  осяйна,  вельми  біла,  мов  сніг, 
якої  біляр  на  землі  не  може  вбілити. 
Ев.  Мр.  IX.  3. 

Білястий,  а,  в.  Біловатьій,   біліющій. 

Білячий,  а,  є,  Біличій.  Білячий  хвос- тик. 0.  1862.   УШ.  33. 

Вім-бім!  меж.  Звукоподражаніе  дітской 
забаві,  когда  діти  пальцемъ  прикасаются 
къ  нижней  губі. 

Вімбувати,  бую,  вш,  гл.  (См.  Біи-бім!) 
1)  Ничего  не  ділать,  праздно  время  про- 

водить. Бімбує,  як  жид  у  шабаш.'  Посл. 
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Липов.  у.  2)  Гордиться,   чваниться.    Бім- 
бує,  як  Берко  в  колоді.  Ном.  3)  Говорить 

І  лодъ  носъ.  Шейк. 
I.  Вір,  ббру,  м.  Сосновый  лъсъ,  борь. 

АД.  І.  83.  Закотилось  сонечко  за  зеле- 
ний бір,  ми  підемо  вечеряти  у  багатий 

двір.  На.  Ум.  Бірои,  борочои.  Чуб.  V.  484. 
Ув.  Борище,  боряка. 

II.  Вір,  біру,  и  бору,  м.  Сборъ,  налогъ. 
Небагато  я  вже  мала  доплачувать  гро- 

мадського біру:  вісім  левів  ще  й  скілько 
там.  Федьк. 

Біржа,  жі,  ж.  \)  Биржа,  мъсто  стоян- 
ки городскихъ  извощиковъ.  2)  Городскія 

извощичьи  дрожки,  сани.  Ми  приїхали 
біржею.  Полт. 

Біржак,  біржанйк,  біржовик,  ка,  м. 
Биржевой  извощикъ.  Багацько  пароду  зі- 

бралось; біржаники  стоять  і  музика  грає 
так  що  ну!  Кв. 

Віриак,  ка,  м.  Трезубый    вилы.   Хере. 
Вірник,  ка,  м.  Мелкій  сосновый  лътъ, 

сосновая  роща.  Зміев.  у. 

Вірбк,  рка,  м.  Уи.  огь  бір.:  сосновый 
лъхокъ.  В  бору,  в  бору,  в  бірку  та  й  бу- 

дує мій  миленький  комірку.  Чуб.  ПІ.  146. 

Вірувати,  рую,  бш,  гл.  Мочь,  быть  въ 
состояніи.  Вх.  Лем.  392. 

Вірш  є.  иа^.— Більше.  Ти  три  тисячі 
народу  бірше  від  мене  маєш.  Гн.    І.    59. 

Віс,  біса,  м.  1)  Бъсъ,  діаволг.  Чорт 
чорний,  а  біс  рябенький.  Ном.  №  193. 

2)  До  біса;  до  сто-біса.  Пропасть,  множе- 
ство. От  їх  до  сто-біса!  Шевч.  3)  3-біса. 

Очень,  сильно.  Ставится  при  прил.  для 
обозначенін  усиленной  степени  качества. 
Моторні  ж  з  біса!  Стор.  МПр.  45.  3-бі- 

са швидка!  Б'бл.-Нос.  О,  хитра  з-біса! 
Коті.  4)  К  бісу!  Къ  чорту,  прочь,  долой! 
Оттуди  їм  і  дорога  к  бісу!  К  бісу  це 
сміття!  Золотой,  у.  5)  Бісом  дивитися. 
Сердито  смотріть,  косо  поглядывать.  Фр. 
Пр.  57.  Вже  море  так  йому  огидло,  що 
бісом  на  його  дившеь.  Котл.  Ен.  6;  Один 
біс!  Все  равно,  безразлично,  одинаково 
плохо  и  то,  и  другое  Фр.  Пр.  58.  7)  Біс 
твоему  батькові  или  матері!  Бранное  по- 
желаніе.  8)  На  біса;  иного  біса.  Зачъмь; 
на  кой  чортъ.  Якого  біса  ти  тут  по  під 
тином  валяєлися?  Полт.  На  біса  ти  це 

зробив?  Полт.  9)  Біса  з'їсти.  Ничего  не 
получить.  Бъл.-Нос.  10)_Біса  вхопити.  Оши- 

биться. Б'бл.-Нос  11)  Йому  сам  біс  діти 
колише.  Ему  все  удается.  Б'бл.-Нос.  12)  Хай 

тобі  біс!  Бранное  пожеланіе.  13)  Біс  батька 
зна!  Чортъ  знаетъ.  Мабуть  біс  батька 
зна,  який  череп  на  дяковій  голові.  Левиц. 
Пов.  348.  14)  Біс-ма,  біс-мае.  Нзтъ,  не 
иміетея.  Оступися,  в  тебе  хисту  біс-ма. 
Чуб.  V.  176.  15)  Біс-дерево.  Раст.  Баіига 
кігашопіит.  Шейк.  Вх.  Пч.  II.  31.  Ум. 
Бісин.  Ув.  Бісяна. 

Вісдерово.  ва,  с.  См.  Біс. 
Бісеня,  няти,  с  1)  Бъсенокъ.  Дід  ро- 

сказував,  що  бісенята,  поки  ще  молоді, 
то  зелені,  як  осітняг.  Стор.  1.  111. 
2)  Бранное:  чертенокъ,  бъхенокъ. 

Бісик,  ка,  м.  1)  Ум.  огь  біс.  2)  БІам- 
ки  пускати.  Строить  глазки,  ухаживать: 
строить  куры:  разсыпаться  мелкимъ  бв- 
сомъ.  Ном.  №  8797.  Полюбиться  її  він 
мосці  і  буде  бісики  пускать.  Котл.  Ен. 
І.  14.  З  парубками  вже  не  та:  зуби  до 
їх  скалить,  бісики  пуска.  Стор.  І.  53. 
Послала  йому  бісика  очима.  Мир.  ХРВ.  63. 

Вісйний,  а,  є.  Б'всовскій.  Аф. 

ВІсів,  сова,  ве.  1)  Б'всовскій.  бъеовъ, 
діаводьскій.  Чаще  всего  употребл.  какъ 
бранный  эпитетъ:  бісів  син,  бісів  батько, 
бісові  діти,  бісова  худбба,  бісова  тіснбта  и 
пр.  Не  йди  туди,,  бісів  сину,  де  голота 

п'є.  Чуб.  V.  1016.  2)  Бісове  ребрб.  Раст. Уаіегіапа  огТісіпаІіз  Ь.  ЗЮЗО.  І.  140. 
Вісіянський,  а,  е.=Віеовський  Какъ 

бранное  слово  встръчево  въ  народ,  раз- 
сказі:  Ну,  та  й  утяла  ж  бісіянська  ві- 

ра! так  гуля  й  набігла.  Грин.  II.  207. 

Біскуп,  па,  м.  и  ар.=Бискуп  и  пр. 
Бісма,  нар.  См.  Біс. 

Вісний,  а,  е.=Віснуватин,  Фр.  Пр.  59. 

Бісновнстнй,  а,  е.  Бвсноватый.  Ека- 
териносл. 

Біснуватий,  а,  є-.  1)  Сумасшедшій, 
бъеноватый.  Ном.  Л»  6426.  2)  Употребл. 
какь  эпитетъ  въ  значеній  переносномъ: 
сумасшедшій.  Вже  ж  і  Січ  їх  біснувата 
жидовою  поросла.  Шевч.  Ой,  дівчино; 
люблю  тебе,  не  їж  хліба — візьму  тебе.... 
Ой  козаче  біснуватий,  нехай  не  їсть 
твоя  мати.  Чуб.  V.  482.  Осадив  назад 
біснуватих  коней.  Левиц.  І.  Ум.  Біонува- 
теньний. 

Біснуватися,  нуюся,  ешся,  гл.  Бі- 
ситься, бъеноваться,  сумасшествовать.  Бъл.- 

Нос. 

Вісбвськнй,  а,  є.  1)  Дьявольскій,  б'в- 
совскій. Сила  бісовська  і  та  одступаєте. 

Чуб.  І.  164.    2)   Употребл.    какъ  эиитотъ 
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бранный:  Бісбвська  мати,  бісбвсьна  дочка. 
Як  побачив  я  твою  бісовську  гагару,  то 
вона  мені  здалась  страгиніш  од  самісень- 
ного  чорта.  Стер.  II.  76. 

Вісовщина,  ни,  ж.  Чертовщина.  З  тою 
бісовщикою:  з  ворожками,  та  з  знахар- 

ками не  водись.  Кв. 
Вісота,  ти,  ж.  Власть  нечистой  силы; 

волшебство,  колдовство.  Бьчі.-Нос. 
Вісурка,  ви,  ж.  1)  Бранное:  чертовка, 

злая  женщина.  Подольск,  г.  2)  м.  Прене- 
брежительно: б^съ.  Його  зараз  узяв  за 

■бороду....   той  бісурка.    Рудч.   Ск.  I.  116. 
Вісурман,  на,  м.  и  пр.  =  Вусурмган  и 

пр.  Буде  ж  слава  козаченькам,  бгсурма- 
нам — горе. 

Вісурманець,  иця,  и.=Вісурман.  На 
розсвіті,  на  за-ранці,  іще  спали  бісур- 
манці.  Пісня. 

БІсяка,  ви,  м.  Ув.  оть  біс. 

Біхреса,  си,  (м.?)  Родъ  біса,  живуща- 
го  въ  лісу  и  похожаго  на  мужика  въ  кра- 

сной шапк*.  Вх.  Лем.  392. 
Вічечов.  См.  Бічон. 

Вічи,  біжу,  жйш,  гл.— Вігтн  Не  мо- 
зку бічи.  Фр.  Пр.  37. 

Вічво,  ва,  (с.?)=Клюсав.  Вх.  Зн.  26. 
Вічний,  а,  ё.  Боковой.  Желех. 
Вічок,  бічечок,  чва,  м.  Уи.  огь  бік. 

Мнж.  28.  А  я  піду  на  той  бічок,  де  дів- 
чина моя  мила.  Чуб. 

Віючий,  а,  є.  Бьющійся.  Віюча  жила. 
Артерія. 

Віяв,  ва,  м.  1)  Большой  молоть,  слу- 
жащій  длл  пробиваній  мельничныхъ  ка- 
меньевъ,  для  раскалываяья  дерева  и  пр. 

Шяком  дуби  в  лісі  то-що  б'ють.  Черк.  у. 
2)-=Биян,  Ой  біяк  черешневий,  капиця  за- 

лізна; як  мя  попер  мужик  ціпом,  аж  мі 
шкура  злізла.  Чуб.  V.  1081.  Ум.  Біячок. 
Ув.  Біячйсько. 

Віяти,  бію,  вш,  гл.=Внти.  Ой  про  що 
він  іг  біяв,  з  якої  причини?  Гол.  І.  197. 

Блават,  ту,  м.  1)  Голубая  шелковая 
матерія.  К.  ЧР.  423.  Має  вона  сукні,  має 
і  блавати,  АД.  II.  60.  2)=Волошни,  Сеп- 
іаигеа  Суапиз.  Вх.  Ич.  І.  9. 

Влаватас,  су,  м  — Влават  1.  В  бла- 
«атасах  да  саєтах  будемо  ходити.  К. 
Дз.  122.  Ой  де  ж  твої,  Нечаенку,  сукні 
Ялаватаси?  АД.  II.  79. 

Блаватний,  а,  е-  Шелковый. 

Вчаватус, су,.**.— Влаватас.  К.  МХ.  15. 
Влавучитн,  чу,  чиш,  гл.  Сидить  праздно, 

лениться.  Желех. 

Благаний,  а,  е.  Желанный,  просимый. 
Благання,  ня,  с.  Мольба,  моленіе.  Гос- 

подеві  моя  дяка,  що  почув  моє  благання. 
К.  Псал.  63. 

Благати,  гаю,  вш,  гл.  Просить,  молить, 

умолять.  Лані-матку  до  свого  дому  бла- 
гає. Мет.  350.  Коли  зле  гадаєш,  чом  же 

Бога  благаєш.  Ном.  №  87.  Благати  на  пб- 
міч.  Просить  помощи. 

Благатися,  гається,  гл.  безл.  Умолять- 
ся, проситься.  Благається,  благалося.  Про- 

сится, просилося.  Скільки  благалося  бла- 
гословення. МВ.  II.   181. 

Благач,  ча,  м.  Проситель,  молитель. 

Влагащий,  а,  є.  Умоляющій.  Не  зав- 
важив і  не  чув  слова  її  благащого.  МВ. 

II.  117. 

Влагйй,  а,  є.  1)  Благой,  блаженный. 
Отець  Андрій....  устав  та:  „Боже  бла- 

гий. Боже  мій  милостивий!"  каже.  МВ. 
І.  133.  2)  Плохой.  Коли  хліб  благий,  то 
його    не    жнуть,    а    косять.    Радом,    у. 
3)  Ветхій.  Благенькі  сорочечки,  драночки. 
4)  Немощный,  слабый.  Ум.  Благенький, 
благбнькия,  благёсенький.  Віз  у  його  бла- 

генький. Драг.  118. 

Благо,  га,  с  Благо,  добро  (заимствова- 
но изъ  церк.  языка  и  въ  нар.  річи  не 

употребляется).  Заспіваю  Господеві  за  всі 
Його  блага.  К.  Псал.  7. 

Благовірний,  а,  е.  Благоверный.  Прий- 
ди, слуго  благовірний.  Чуб.  І.  177. 

Благовісний,  а,  є.  1)  Благовіщенскій. 
Із  благовісного  теляти  добра  не  ждати. 
Ном.  №  420.  2)  Пояуумный,  сумасшедшій. 
Благовісний,  мов  у  петргвку  теля.  Ном. 
№  13795. 

Благовісник,  ва,  м.  1)  Благовіститель. 

Чуб.  ПІ.  12.  2)=Благовіщення.  Благовіс- 
ник старший  від  Великоднє.  Фр.  11р.  59. 

То  же  значеніе  и  въ  записяхъ  Залюбовск., 
а  въ  ХСб.  І.  74 — нраздникъ:  соборъ  ар- 

хангела Гавріила  26  марта. 

Благовіст,  ту,  м.  Благовьстъ.  Левиц. 
І.  378. 

Благовістити,  щу,  стиш,  гл  1)  Бла- 
говіщать.  Та  йдучи  в  Рим  благовістити, 
зайшов  у  гай  води  напитись.  Шевч. 
2)  Благовістить.  Ком.  Пр.  №  484.  Уже, 
тату,  до  церкви  благовістять.  Грин.  І. 
47.  Чи  вже  благовістили  до  церкви?  Стор. 
І.  223.  3)  Разносить,  разглашать.  Уже 
Мелашка  бігає  по  хатах,  мабуть  якусь 
новину  благовістить. 
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Благовіщення,  ня,  с.  Благовіщеніе 
(1раздникъ  25  марта).  ХСб.  І.  74.  На  Бла- 

гтщеннн  й  птиця  гнізда  не  в'є.  Но.ч. *\418. 
Влаговіщннй,  а,  є.  БлаговіщенскіЦ.  На 

благовіщнім  тижні  вдовин  ■  плуг.  Ном 
*  419. 

Влагодар,  ря,  м.  Благодетель.  Вх.  Лем. 
392.  См.  Добродій. 

Благодатний,  а,  є,  благодатній,  я,  є. 
Благодатный.  Прийшла  молодиця  на  той 
хутір  благодатний  у  найми  проситься. 
Шевч.  Життя  тоді  нагие  було....  такс  ж 
то  любе,  тане  ж  то  благодатне.  МВ. 
(0.  1862.  ПІ.  76). 

Благодатно,  нар.  Благодатно. 
Благодать,  ті,  ж,  1 )  Благодать.  Усюди 

Ложа  благодать  і  в  серці,  і  в  хаті  Шевч 
2)  Ббжа  благодать.  Раст.  Огаїіоіа  оЯісіпа- 
1і.ч  Б.  ЗЮЗО    1.  124. 

Влагоподббно,  нар.  Надлежащи мъ  об- 
разомъ,  какъ  с.тБдуетъ,  благоліпно.  Треба 
тільки  мені  вивіргіти  на  свої  очі,  що 
темний  сліпець  благопо^обно  службу  бо- 

жу одправляє.  МВ.  І.  16. 
Благополучний,  а,  е.  Благополучный, 

здоровый.  Була  ввепора  благополучна,  а 
вночі  і  занедужала.  Лебед.  у. 

Благополучно,  нар.  Благополучно.  Стор. 
І.  5. 

Благородний,  а,  в.  1)  Изъ  привилегн- 
рованныхъ  сословій,  Благородні — хліба  го- 

лодні. Ном.  >Г:  953'.  -Благородна,  як  свиня 
огородна.  Ном.  .\«  953  2)  Благородный. 
Болота  засип ап  благородними  кістками. 
Шевч. 

Благородність,  ностн,  ж.  Благород- 
ство. Желех. 

Благословенний,  а,  е.  Благословенный; 
благословленный.  Онопріє,  святий,  благо- 

словенний. Чуб.  Курка  вся  благословенна 
їсти,  тілько  ноги,  не  благословенні,  бо 
вона  гребе  усяку  нечисть.  Мнж.  155. 

Благословення,  ня,  с- 1)  Благослове- 
віе.  Добрий  піп,  добре  й  благословення. 
Ном.  Л:  7108.  2)  Славословіе,  восхваленіе. 
Ум.  Благословеннячко.  Молода  Гапочка  у 
свого  батенька  благословеннячка  просе. 
ХСб.  VII.  427. 

Влагословёнство,  ва,  с  —  Благосло- 
вення 1.  Хто  йде,  під  благословенство 

підійде.  Св.  Л.  10. 
Благословити,  ся.  См.  Благословляти,  ся. 
Благословляти,  лаю,  вш,  сов.  в.  Бла- 

гословити, влю,  виш,  гл.  1)  Благословлять, 
благословить,  давать,    дать    благословеніе. 

Чуб.  І.  70.  Бладика  благословляє  нас  на 
рушення.  Стор.  МПр.  51.  Благослови  ж 
мене,  та  мій  батеньку,  на  сім  посаді 
сісти.  Нп.  2)  Славословить,  восхвалять, 
величать.  І  Господа  благословляла  за  до- 

лю добрую  твою.  Шевч.  Благословив  Бо- 
га. Св.  Л.  II.  28. 

Благословлятися,  лявэся,  ешся,  сов.  в 
Благословитися,  влюся,  виш  ся,  гл.  1)  По- 

лучать, получить  благословеніе.  Благосло- 
вилась Марусенька  у  свого  татка  на  по- 

сад  сісти.  Нп. — до  кбго,  у  кого.  Получать 
благословеніе  оть  кого.  (На  весіллі)  по- 

сланці тргічі  благословляться  до  староста. 
0.  ІЬ62.  IV.  16.  Йди  до  нона  благосло- 

виться. АД.  II.  21.  Вона  благословиться 
у  баліька  й  у  матері.  Грин.  ПІ.  428. 
2)  На  світ  благословилося.  Разсві.ло.  Ось 
нічка  утікла,  мов  стало  розсвітать,  мов 
почало  на  світ  благословлятгісь.  Греб. 

Влагостйнний,  а,  е.  Милостивый,  доб- 
рый. Тгі  послав  іюму  назустріч  слово  бла- 

гостгшне.  К.   Псал.  47. 
Благостиня,  ні,  ж.  Доброта,  милость, 

благод'Ьяніе.  Слава  ж  тобі,  чернче,  твоїй 
благостині.  Чуб.  V.  1167.  До  кою  мені 
сховатись,  де  тукати  благостині?  К. 
Псал.  11. 

Благость,  ти,  ж.  Благость,  доброта. 
Великі  скарби  своєї  благости  розсипав 
Бог  у  своєму  красному  мирові.  К.  Гр. 
Кв.  22. 

Благочестивий,  а,  є.  1)  Православный. 
Графиня  благочестгіва  була  і  не  ходила 
в  усиенську  церкву  до  уніяша.  Скоро  по- 

тім настало  благочестіє,  усненська  гіерква 
на  самий  ггеред  стала  благочестивою* 
КС.  1884.  VШ.  724.  Стали  юнитель- 
ства  і   на   попів    благо честитіх.    ЗОЮР. 

1.  138.  2)  Благочестивый,  редипозный.  А 
людей  благочестивих  дооре  поважає.  К 
Псал.  8. 

Благочестя,  тя.  с.  Православіе.  ЗОЮР. 
І.  69.  КС.  1684.  І.  166.  От  у  Тройці 
благочестие,  а  в  нас  унія.  ЗОЮР.  І.  262. 

Благочинний,  ного,  м.   Благочинный. 
Молітесь,  братія,  молітесь, —  так  благо- 

чинний начина.  Шевч.  Коли  б  нашій  по- 
паді та  попова  борода,—  давно  б благочин 

ним  була.  Ком.  Пр.  Лі  899. 

Благочинний,  ка,  к.=Благочннянй. 
Шейк.  Прийшов  указ  від  блахочинника. 
Св.  Л.  8. 

Влагу ватий,  а,  е.  Малоумный.  Благу- 
ваша  трохи.  Вас.  209. 
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Влагувввти,  ню,  ниш,  гл.  Поговари
- 

вать, болтать  Блаїузнять  люде,  що  у 

Київ  царь  приїде.  Канев.  у. 

Влагунка,  ки,  ж.?  Встречено  въ 
 за- 

говор*. Коровки  благуши  спали  сооі  у 
своїм  Лазди  в  кошарах.  ЕЗ.  V.  62. 

Влаїфций,  а,  е.  Умоляютій. 

Блаженний,  а,  е.  Блаженвый.  Бла
жен- 

ний муж    на    лукаву    не    вступає    раду. 
Шевч. 

Блаженство,  ва,  с.  Блаженство,  счастье.
 

Св.  Л.  22.  Не  доймаемо  віри  ніякому  бла- 
женству на  землі.  К.  Гр.  Кв.  23. 

Вдажвтвся,  жуся,  жвшся.  гл.  Сог
ла- 

шаться. Отток  блажитыя  їхать,  а  щ 
то  не  хотять. 

Влажчнй,  а,  е.  Сравн.  ст.  отъ  благий.
 

Кость  блаэнгчий  за  Гриюра.  Каменец,  у. 

Влааев,  ана,  и.=Вла8ень.  Ном.  Мі  1327. 

Блазенство,  ва,  с.  Шутовство,  дураче- 
ство. Ном.  №  8108.  Йому  все  блазенство 

в  голові.  Гордуті  хирною  ума  блазен-
 

ством. К.  Дз.  21. 

Влаяевсьввй,  а,  в.  Шутовской,  дура- ческій.  К.  Дз.  175. 

Влазевь,  аня,  лі.  1)  Молокососъ;  ду- 

ракъ,  дурачина,  глупецъ,  олухъ.  I  морду
 

на  плече  схиливши,  як  блазень  цмокавсь 

та  лизавсь.  Котл.  Ен.  П.  35.  Чи  не  со- 

ром такому  блазневі  горілку  пить?  Ьла- 
зенъ  який,  ще  й  він  тут  цвірінька.  Черк.  у. 

*>)  Шутъ.  Ум.  Блазник.  Вх.  Лем.  392. 

Влазеня,  вятв,  с.  Избалованный  ре- 
бенокъ.  Ум.  Блазенятко. 

Влізнив,  ва,  V.  Ум.  отъ  блазень. 

Влавввтв,  вю,  ваш,  и.  Соблазнять, 

вводить  въ  соблазнъ.  Коли  блазипть  т
е- 

бе рука  твоя,—відотнн  Ш.  Ев.  Мр.  IX.  43. 

Влааввтвся,  нюся,  вйшся,  гл.  1)  Ре- 
бячиться, шалить.  2)  Соблазняться.  Як 

настане  горе,  зараз  блазнятьея.  Ев.    Мр. 
IV.  17. 

Влаануватв,  вую,  еш,  гл.  Дурачиться. Желех. 

Влаавюк,  ва,  .«.=Вла8ввь. 

Влааня,  вятв,  с.=Вла8ЄВЯ. 

Влавяюха,    хв,    блаввючва,    вв,    ж. 

Небольшая  дъчючка,  молокососка;  дурочка. 

Влвквт,  ту,  м.-Влаквть  2.  А  зорі 
на  небі  з  блакиту  виринають.  К.  Дз. 

145.  Блакит  на  небі  був  такий,  що  и 

написать  його  не  можна.  Щог.  Сл.  69. 

Влаквтввй,  а.  е.  Голубой;  лазурный. 

Котл.  Ен.  Ш.  14.  У  нас  червоні  (спхьонжки), 

а    тут— дивись— усе    блакитні.    К.    ЧР. 

334.  Орлом  сизокрилим  літає,  ширяє,  аж 

небо  блакитне  широкими  б'є.  Шевч. 

Блакитніти,  вію,  еш,  м.  Голубвть. 

Жита  колосіють^  волошки  блакитніють. 

Г  Барв.  352.  Небо  блакитніє.  0.  1Ь62. 
ЇХ.  112. 

Блакить,  ті,  ж.  1)  Голубой  щтъ. 
2)  Синева,  лазурь. 

Влам,  му  .«.  М*хъ.  Гол.  Од.  28.  Тре- 

ба  було  Орисі  футро  справити— ще  й  не 
справити,  а  верх  набрати,  бо  блам  був 
готовий  з  Масіного  футра.  Св.  Л.  183. 

См.  Шлям.  
' 

Влаиавва,  кк,  ж—  Ласощі.  Аои  дум- 

ки не  мучили,  а  без  бламанкн  (без  ласо- 
щів) засну.  Ком.  Пр.  №  545. 

Влавеввй,  а,  е.  Опушенный  бараш- 
комъ.  На  нему  сардак  чорний  бланении. Федьк.  .,  п 

Вланя,  ві,  ж.  М4хъ.  Гадиц.  Бо  мое 

серце,  браття,  сардако.м  ся  крило,  гид
 

бланев  ся  ховало,  під  ременем  крило. 

Федьк.  І.  32. 

Влавар,  ра,  іг.=Скляр.  Вх.  Лем  392.
 

Влатнарь,  ря,  *.  Гвоздь.  Гак  ю  (Х
ри- 

ста) тямко  ростіїали  на  крест  г  блат- нар'ямн  прибивали.  Гн.  І.  65.  . 

Влевіт,  ту,  *.=Влават  2  Вх.  Пч.  І.  9. 

Влевувввтв,  вю,   ваш,    м.=Влягу
8- 

катв.    Що    на   рот    налізе    блевуз
нить. 

Ном.  №  13047. 

Влевво,  ва,  с.  Изъянъ  въ  ткани  
отъ 

неправильности  при  ткань*.  Полот
но  та- 

ке,   що    блезно    на    блезні,    самі    блезна.
 

ЄВлейвас,  су,  м.  Свинцовый  білила,  бі- 

лила. Бо  щоки  терли  манією,  а  блсйва- 
сом  і  ніс,  і  лоб.  Котл.  Ен.  Ш.  49. 

Влейвасоввй,  а,  є.  Білильньїй. 

Влеквтець,  тля,  м,  Раст.  Епрпо
гЬіа 

евиїа.  Лв.  98. 

Влевіт,  коту,  м.  Раст.  а)  Цикута,  б
ъ- 

шеница,  Сісиїа.  Угор.  б)  Сопішп  
шасиїа- 

гит.  Вх.  Пч.  І.  9. 

Влеклвй,  а,  є.  Поблеьипй.  увядшій, 

Влеввутв,  ву.  веш,  іл.  Блекнуть,
  увя- 

Влекот  ту,  м.  Раст.  Нуоксіагоиз  п
іт 

явг  Ь,  белена.  Васнльк.  у.  ЗЮЗО.  1. 12
6. 

Од  зубів блекотом  підкурюють.  Грин.И.зі
  і. 

Влекота,  та,  ж.  Раст.  а)  Сопіига
  ша- 

сиіаїиш.  Шейк.  б)=Блекот.  ЗЮЗО.  І.  12о
. 

Вдекотатн,  чу,  чеш,  а.  1)=В
ельно- 

татв.  2)  Клокотать.  Беру  воду  з  перево
ду, 

а  воОа  блекоче.  Гол.  І.  176. 
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Влекотнця,  ці,  .ж-.— Блекот.    Вх.    Пч. 
II.  32. 

Влекотбра,     рш,     бдеквторя,     рі,    ж. 
1)  Дойная  матка  съ  сосуномъ.    Вас.    198. 
2)  Ягненокь,  родившійся  весною.  Лохв.  у. 

Блёндатя,    даю,    еш,    м.  — Плеитати. 
ЛеОво  блендала  іннами.   Гн.  II.  27. 

Блеск,  ку,  н.  =  Блиск.  Драг.  2вЗ. 
Шоб  ти  блеску  світа  Божою  не  бачив. 
Кіев.  у.  Пішов  з  блесну  світа.  Исчезъ.  Ноя. 
X  11041  , 

Влескітка,  кн,  ж.  Блестка. 

Блескотіти,  чу.  тнш,  и.  Сверкать, 
блествть.  Блескотючи  кругом  очима,  об- 
зирюі   козацький  стрій.  Греб. 

Влеснутн.  ау,  нёш,  ».і— Блиснути. 
Блеснили  мечами,  як  сонце  з  хмари.  Чуб. 
Ш.  291. 

Влехуватн,  хую,  еш,  іл.=Влнхува- 
тн  2.  Та  Штолюка  молоОою  о  кайдани 
блехуют.  Гол.  (Ш.  60. 
Блешня,  ні,  ж.  Родъ  удочки  для  круп- 

ной рыбы;  крючекъ  у  этой  удочки  при- 
кріплень къ  небольшой  металлической 

рыбк-Ь.  Вас.  186. 
Влещі,  щів,  .".=Блешня.  Лебед.  у. 
Влёятн,  блею,  іш,  и.  1)  Блеять.  Реве 

маржина,  блеють  вівці.  Шух.  I  197. 
2)  Баять,  говорить,  болтать.  Бленй,  бле- 

ял, паче  Свириде,  .юбачим,  що  .і  таю 
вийде.  Ном.  Л6  13026.  А  -народ  блее  та  й 
Оме,  що  москаль  шмовив  <)ощ.  Черниг.  г. 

Влйгяй.  а,  е=Влигоиий.  ,4  тепер 
плентайся  до  ̂ іудзя!..  Блигий,  бач,  світ! 
Мир.  Пов.  I.  116. 

Влнгби,  блнгбин£,  а,  е.  Близкій.  Бли- 
гбмий  світ!  Бдизкій  світь!  Ном.  №  11424. 
Блигомий  світ,  щоб  туди  йти. 

Ближній,  я,  є.  Ближній,  близкій.  Своїм 
ближнім  зла  не  коїть.  Стор.  Люби  ближ- 

нього твого.  Ев  Мр.  XII.  ЗІ.  Ближні 
приятелі.  МВ.   11.  96. 

Ближчати,  чаю,  еш,  гл.  Приближать- 
ся, долаться  ближе. 

Ближче,  нар.  Сравн.  ст.  оть  близько. 
Ближе.  Ум.  Ближченько.  Сядьте  ближ- 

ченько, мамо.  МВ. 

Ближчий,  а,  є.  Сравн.  ст.  .оть  близь- 
кий. Душа  твоя  стане  через  те  ближ- 

ча до  Бога.  Кв.  Ум.  Ближченький. 

Близ,  ву,  м.  Близость.  Употребл.  толь- 
ко вь  выражев1нхъ:  Коло  блйзу.  Вблизи. 

Коло  б.іизу  пошукав  коня.  Лебед.  у.  При- 
ступити до   блйзу.    Приблизиться,    подойти 

ближе.  Приступи,  царенку,  до  блйзу. 
уклонись  царівні  до  низу.  Чуб.  III.     159. 

Влиавнинй,  а,  е=Бдигомий. 
Влнзень,  аня,  м.    Близкое    разетояніе. 
Близенький,  близесенький,  а,  є.  Ум. 

оть  близький.  Чуб.  Ш.  120. 
Близенько,  близесенько,  нар.  Ум.  от» 

близько.  Приступи  близенько.  Чуб.  Ш.4.">. 
Влизець,  8ця,  к.— Близнюк  1.  Она 

мава  блисьиі  (два  хвопці).   Гн.  І.    122. 

Влнання,  ні,  ж.  Близость.  Яка  ти 
близиня,  як  од  села  до  села  верстов  со- 

рок. Ккатериносл.  г. 
Влйзвти,  жу,  анш,  гл.  Приближать. 

Все,  здається,  близило  мене  до  щастя. 
Котл.  НП.  393. 

Близитися,  жуся.  аишся,  іл.  Прибли- 
жаться. Вх.  Зн.  3.  Здавалося,  неначе  бли- 

зився до  і  покійник  а.  Стор.  II.  143. 

Блнаісінькнй,  а,  е.  Совершенно  близ- 
кій, близехонькій. 

Близісінько,  нар.  Совершенно  близко, 
близехонько. 

Влйвна,  нн,  ж.  Рана,  рубець  оть  ра- ны. Желех. 

Близняти,  ню,  нйш,  гл.  Рожать  близ- 
нецовъ.  Два  годи  близнила,  а  на  тре- 

тій змилила.  Черк.  у. 

Влнзнйця,  ці,  ж.  Близнець  женскаго 
пола.  Виросли,  мов  дві  близниці,  ніжні 
і  хороші.   Млак.   105. 

Вливнб,  на,  с.=Влеано.  Черк.  у. 
Влиануватнй,  а,  е.  Покрытый  рубца- ми. Желех. 

Вднянюк,  ка,  м.  1)  Близнець.  2)  мн.= 
Близнята.  3)  Воль,  очень  похожій  на того, 
съ  которымъ  онь  въ  парк.  КС.  1898.  VII. 
46.  4)  мн.  а)  Двойчанки,  два  соединенные 
вмъттъ  одной  ручкой  горшка.  КС.  1882. 
IX.  459.  401.  б)  Дві  деревянный  посуды, 
тоже  такимъ  образомъ  соединенный.  Шух. 
I.  251.  Ум.  Близнючок. 

Влианя,  няти,  с.  1)  Ребенокъ  близ- 
нець. 2)  мн.  Близнята.  Двойни.  Дівки  не- 

повинна їсти  усього  близнята— яблука 
там  чи  що,  бо  буде  вагоніть  усе  близня- 

тами. Ном.  ;>£  286.  3)мн.=Близнюк*.  а. 
КоІЬ.  І.  51.  Ум.  Близнятко,  близняточко. 
ЗОЮР.  І.  34. 

Влнабмнй,  а,  е=Влигоиий.  Близо- мий  світ!  Ном.  №   11424. 

Влизці,  ців,  м.  мн.  То  же,  что  и  близ- 
нята, дъти-двойни;  также  два  горшка  вмісгб. 

(См.  Близня  3).  Вх.  Лем.  392. 
Влйаче,  6лйзчий=Влнжче,  ближчий. 
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Вдйачятноя,  чуся.  чншся,  гл.  Стано- 
виться ближе. 

Близький,  а,  в.  1)  Влизкій.  Сусіди 
близькії,  вороги  тяжкії.  Мет.  92.  Близь- 

кий родич.  Грин.  Ш.  531.  Ум.  Близенький, 
близесенький. 

Близькість,  костя,  ок.  Близость.  Желех 

Влйяько,  нар.  1)  Близко.  Близько — 
слизько,  далеко — легко.  Посл.  Ні  близько! 
И  не  подходи!  Вони  ну  благати  пана,  а 
він— ні  близької  О.  1862.  І.  61.  2)  У.ио- 
требл.  какь  ііредл.  сь  родит,  над.:  возлі, 
нодлі.  Чуб.  Ш.  291.  Росла  калина  близь- 

ко озера.  Чуб.  V.  148.  Ум.  Близенько,  бли- 
зесенько. 

Влвк,  л«елс.=Влвя.  Передо  мною  усе 
щось  блик  та  блик\  коли  я  придивляюсь, 
аж  то  гроші  горять.  Шейк. 

Блйканяя,  ия,  с  1)= Блимання  1. 
2)— очима— Блимання  2. 

Вливати,  как»,  вш,  гЛ.=Влиматн  1. 
Головешка  ота  довго  буде  бликати.  НВо- 
лын.  у.  2)— Блимати  2.  Так  бликае  на  ме- 

не очима.  О.  1862.  V.  32.  Чого  ти  сво- 
їми .більмами  так  бликаєшї  Канев.  у. 

Вликоторя.  рі,  ж.  Дойная  коза.  О. 
1862.  V.  Кух.  36.  См.  Блекотора. 
Влйкиути,  иу,  йеш,  гл.  Одн.  в.  оть 

6лииати=Блимнути.  Бликнув  очима  на  ме- 
не скоса  та  й  пішов.  Черк.  у.  Бликнув 

на  жінку  і  одвернувся  до  стіни.  Мир. 
Пов.  II.  77. 
Влям.  меж.  выражающее  мерцаніе, 

поивленіе  и  исчезновеніе  світа,  миганіе, 
сверканіе  глазами. 

Блимавка,  кн,  ас.  Блуждающій  огонь. 
Желех. 

Блимання,  яя,  с.  1)  Мерцаніе,  мель- 
каніе,  то  вспмхиваніе,  то  иогасаніе  (обь 
огв*).  2)— очима.  Бросавіе  взгляда,  мига- 
ніе  глазами,  хлопаніе  глазами. 
Влймати,  маю,  вш.  гл.  1)  Слабо,  тускло 

світить,  мерцать,  то  вспыхивать,  то  по- 
тухать. Каганець  блимав  у  зипічку.  Берд.  у. 

2)  Мигать  главами,  хлопать  глазами,  бро- 
сать взгляды.  Тільки  очима  блима.  О. 

1862.  І.  36. 
Блимнути  ну,  яеш,  гл.  Одн.  в.  оть 

блимати. 
Влинда,  дй,  ж.  Сильная  накожная  сыпь. 

Вх.  Чи.  3. 

Влнндарь,  ря,  м,  1)  Воль,  косящій 
ногами.  КС!  1898.  VII.  46.  2)  Нищій.  Же- 
лех. 

Влинвіь.  вця,  -«.= Млинець.  Рудч. 
Св.  І.  З». 

Вляек,  ву,  м.  1)  Світь.  -1  вже  піїно, 
всі  полягали,  ніде  й  блиску  не  побачиш. 
Кіев.  у.  2)  Блескь,  Панна....  в  золотім 
колосю,  така — аж  блиск  од  неї  б'є.  Драг. 
268.  Блиск  їх  сяяв  так,  що  очі  засліп- 

лялись. Щог.  Сл.  70. 
Блйока,  ки,  ж.  Трясогузка,  МоїасіІІа 

гірігв^а.  Вх.  Уг.  227. 
Влисвавець,  вця,  м.  Насік.  Світла  кь, 

Ьадорігіа  посШиса.  Блискавці  літают.  Вх. 
Лем.  392. 

Влнскавяя,  а,  є.  Блестящій,  сверклю- 
іцій.  Як  замахнувся  блиск авою  шаблею, — 
тільки  кров  тепла  зчервонила  сиву  хви- 

лю Дніпрову.  МБ.  І.  158. 

Вдяокавйпя,  ці, ж.  1)3ариица.  2)=Блис- 
навка  1.  Ном.  №  336.  Грій,  блискавиця, 
вихор....  ЗОЮР.  II.  40.  Блиснули  шаб- 

лями як  блискавиця.  АД,  І.  23- 

Влнскаяйчннй,  а,  є.  Молнійньїй,  по- 
добный молвіи.  Блискавичне  сяево.  К. 

Хн.  129. 

Блискавка,  кя,  ж.  1)  Молнія.  Ном. 
№  336.  Мет.  452.  Тая  буря  не  унимала, 
а  все  злійш  громом  по  небу  тарахталау 
да  блискавкою  між  хмарами  блискала. 
Макс.  2)=Блис«анка.  Вх.  Пч.  II.  13.  3)  Ры- 

ба АЬгатіз  (Иісса)  аг&угоіеиса,  а  также 
вообще  каждая  рыба,  выбрасынающаяси 
часто  на  поверхность  воды.  Вх.  Пч.  11. 

18.  4)  Серебряная  монета  въ  10  крейце- 
рові. Вх.  Зн.  3.  5)  мн.  Блестяіція  бусы 

серебрянаго  и  золотого  цвіти.  Гол.  Од.  71. 
Вляскавкоябгкй,  а,  е.  О  лошадяхъ:  съ 

ногами,  быстрыми  какъ  молнія,  бистроно- 
гій. К.  МХ.  16. 

Влнскавчни,  ва,  не.  Принадлежат^ 
молніи.  Встрічево  въ  за  говорі  прогніть. 
переполоху:  Він  есть  батьків  і  материн, 
і  тітчин,  і  дядьків,  і  дівчачий,  і  стрі- 
тяний,  вітряний  і  громовий,  і  блискав- 
чин.  Мил.   М.  48. 

Влновалка,  кя,  ж.  Раст.  \ирпаг  Іп- 
Іешп.  Вх.  Уг.  227. 

Влйсканкя,  кя,  ж.  Птица:  МоїасПІл. 
Вх    ||ч.  И.  12. 

Блискання,  яя,  с  Сверканіе. 
Блискати.  к*ю.  ви,  гл.  1)  Сверкать. 

Ніч  темна,  темна,  тільки  блискавка 
блискає.  МВ.  І.  141.  І  дощ  не  йде,  і  хмар 
нема,  тільки  блискає.  Грин.  НІ.  308. 

Йдуть  (косарі)  мовчки,  тільки  коси  блис- 
кають. Греб.  401.  2)  Бить  задомь,  ля- 

гать. Та  бий  її,  нехай  не  блискає  бісо- 
ва худоба.  Канев.  у.  . 

Блискітка,  КЯ,  ж.  Блестка. 
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Вдисковяй.  а,  є  =Блнскавчнн?  Пе- 
реполоти....  блискові  (заговоръ).  Мил.  М.  50. 

Блисконути,  ну,  нёш,  гл.  Сверкнуть 
«аїльно.  ГрЫ  як  грякне,  а  блискавка  як 
блисконе1.  Полт.  Як  здвигне  старий  брови, 
стисне  уста  тонкі  та  блисконе  оком 
своїм  чорним — ми  вже  з  паніматкою  ледві 
дишемо.   МВ.  11.  76. 

Блискотіти,  чу,  тйш,  гл.  Влестіть, 
сверкать.  Річка  ледві  блискоче.  МВ.  (КС. 
1902.  X.   143). 

Блискотливий,  а,  є.  Своркающій,  блес- 
тящ! О .  Же  л  ех. 

Блискучий,  а,  є.  Блестяпіій.  К.  Досв. 
26.  Очі  поночі  блищать  блискучі.  МВ. 
II.    176. 

Блиснути,  ну,  неш.  гл.  1)  Блеснуть, 
сверкнуть.  Блиснем  шаблями,  як  сонце 
€  хмарі.  Чуб.  Ш,  277.  Блисне  булавою — 
море  закипить.  Шевч.  Танцюючи,  блис- 

нула оком  на  Антося, — ще  й  так  лю- 
бенько. Св.  А.  205.  Лиш  блиснув  та  й  уже 

го  нема.  На  мигъ  показался  и  ужъ  ніть 
«го.  Фр.  Пр.  60.  2)  Упасть.  І  дівка  блис- 

нула в  подушки  зовсім,  мовляють,  як 
мерцвя.  Греб.  343.  Як  упала,  то  так  і 
блиснула  на  цілу  хату.  Ном. 

Влясь,  меж.  выражающее  блескь,  свер- 
кавіе.  Ось  розгулялося  і  сонце  з  хмари 
блись!  Греб.  376.  Вона  сердешна  туди, 
сюди,  блись,  блись  очицями.  Греб.  403. 

Влйхавити,  влло,  виш,  гл.  Тратить 
попусту  время.  Желех. 

Влищавка,  ки.  ж.  Рпохіпиз  тиіагіз. 
Вх.  Уг.  227. 

Влнщав,  ка,  м.  Світлякг,  Ьагаругіз 
посіііиса.  Вх.  11ч.  II.  27.  (Шейк.).  , 

Блищати,  щу,  шйш,  гл.  Ьлесііть.  Що 
не  вітроньки  шумлять,  ні  водоньки  бли- 

щать. Чуб.  V.  852. 
В  лишатися,  щуся,  щйшея.  гл.  Сві- 

тить, блестіть.  Чуб.  V.  39.  Того  рубля 
(срібного)  положив  на  верха,  щоби  бли- 
щався.  Чуб.  II.  558.  Ой  у  полі  крини- 

ченька, в  ні  вода  блищиться.  Рудч.  Чи. 
68.  Топірці  блищаться  на  сонці.    Федьк. 

Блищачий,  а,  е=3л*скучий.  О.  1861. 

XI.  Св.  28,  29.  Сю  ніч'  у  сні  бачив  я  на 
небі  хрест  золотий  ніби  та  блищачий. 
Каменец,  у. 
Банщик,  ка,  м    Блестка.  Балт.  у. 
Блідий,  а.  є.  Бліцньїй.  МВ.  II.  12, 

25.  Біда,  в  кого  жінка  бліда,  а  в  кого  як 
калина,  то  й  то  лиха  година.  ІІосл.  Ка- 

нон, у.  Ум.  Блідоьиий,  блідесеиький. 

Блідість,  достя,  ж.  Блідяость.  Желех. 

Влідний,  а,  е=Влідий. 

Бліднути,  ну,  неш,  гл.  Блідніть, 
Батько  наче  не  добачав,  як  мати  блід- 

ла, як  Катря  плакала.  МВ.  II.  ПО.  Зо- 
ся  то  червоніла,  то  блідла.  Левиц.  І.  304. 

Блідолиций,  а,  є.  Бліднолицьій.  Желех. 
Блідота,  тн,  ж.    БлЪнота,    блідность. 
Блідуватий,  а,  в.  Блідноватмй.  Левиц. 

Кс.  5.  Листя  дрібчасте,  як  на  ясенові, 
тільки  блідуватіше.  Константи  ногр.  у. 

Бліх,  ха,  м.  1)  Білонів  (полотна  и  пр.). 
Вх.  Лем.  392.  2)  Білильня.  Желех.  Мала 
сад  заводить  за  старим  бліхом.  КС. 
1884.  VIII.  723. 

Вліхарь.  ря,  м.  Білил ьщиісь  (полотна*. 
Вх.  Лем.  392. 

Вліхояня,  ні,  ж  ̂ Вліх  2.  Желех. 
Вдіхувяння,  ня,  с.  Біленіе  (полотна 

и  пр.».  Желех. 
Вліхуаатя,  хую.  аш,  гл.  1)  Білить 

(ленъ,  полотно).  2)  Заковывать  въ  канда- 
лы. Але  Штолу  молодого  $  кайдани  блі- 

хуют.  ЕЗ.  V.  230. 
Влішятя,  шу,  щит,  гл  =Вліхувати  1. Вх.  Лем.  392. 
В  іішка,  кн,  ж.  Ум.  отъ  блоха. 
В  діяти,  лін),  вш,  гл.—  Влвяти.  Там 

геть  за  лісом  череда  десь  бліе.  Федьк.  1. 18. 

Влоняця,  ці,  ж.  Крупь  (болізнь).  Га- 

лиц.  ' 
Влбня,  ні,  ж.  Часть  поля.  Желех. 
Влбока,  кн,  ж  — Влощнцл.  Желех. 
Блоха,  хн,  ж.  1)  Блоха,  Роїех  іггі- 

І0Г8.  Блоха  куеае,  а  за  що— не  знає. 
Ном.  №  31 18.  2)  Годъ  дітской  игры.  Иь. 
54.  Чуб.  IV.  40.  3)— консисторська.  Кон- 
сигтЬрскій  чиновник'»,.  Св.  Л.  134. 

Блоховник,  ка,  м.  Раст.  МепШа  Ри- 
)е£іит  Ь.  ЗЮЗО.  І.  128. 

Влоховб.дннця,  ці,  ж.  Нміющая  на 
себі  .много  блохъ  (преимущественно  о 
кошк-ь,  собакі).  Лохв.  у. 
Влошанка,  ,кн.  ж.  Ночная  рубашка. 
Влошня.  ні,  ж.  Соб.  Блохи. 
Влощйнннк,  ка,  м.  Раст.  Ьесіиш  ра- 

Іияіге.  Лв.  99.  См.  Блощичник. 
Блощиця,  ці,  ж.  Клопі..  Ладона  сплю- 

щив як  блощицю.  Котл.  Ен.  VI.  27.  Ум. 
Блощична. 
Влощячий,  а,  е.  Принадлежащей,  свой- 

ственный клону.  Сим.  130. 
Влощйчка,  кн,  ж.  Ум.    пгь    блощиця. 
Влощнчник.  ка,  м.  ■—  Влощяаянх. 

Лв.  99. 
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Блуд,  ду,  м.  1)  Блужданіе.  Блудом  хо- 
дити. Блуждать;  не  знать,  куда  идти,  что 

дівать.  Тра,  щоб  у  селі  були  такі,  кот- 
рі перед  ведуть,  а  без  їх  блудом  люде 

ходять.  Каменец,  у.  У  блуд  піти.  ІІойтн 
блуждать.  Л  третяя  дочка  у  блуд  пош- 

ла, приблудилася  да  й  у  луг  темний. 
Чуб.  V.  913.  2)  Нечистая  сила,  сбиваю- 

щая съ  дороги.  Як  кого  нападе  блуд,  не- 
хай згадає,  в  який  день  було  Різдво,  візь- 

ме землі  з  під  ніг  і  посипле  собі  на  го- 
лову. Ном.  №  284.  Як  на  чоловіка  блуд 

нападе,  то  серед  села  дороги  не  найде. 
Фр.  Пр.  61.  Блуд  мі  сі  вчепив.  Фр.  11р. 
61.  Чи  ті  блуд  напав?  Ты  съ  ума  сошелъ? 
Фр.  Пр.  61.  3)  Родь  детской  игры.  Ив. 
27,  4)  Блудъ,  ире любодея віє.  А  вслід  ле- 

тить янголь  його,  а  його  ввіщає,  на  гріх, 
на  блуд,  на  розбойство  не  допущае.  Грив. 
Ш.  141. 

Влудёць,  дця,  м.  Заблудившійся.  КоІЬ. 
I.  107.  А  в  лісі,  лісі,  лісі   недоборі   блу- 

дило блудців  сімсот  молодців.  Чуб.  Ш.  419. 
Влуднтк,  джу,  диш,  гл.  1)  Блуждать; 

сбиваться  съ  пути.  Не  ходи,  не  блуди  по- 
над  берегами.  Мет.  17.  Ляше,  он  блу- 

диш]— Єднаково  їздити.  Ном.  №  875.  Ми 
блудили  цілий  ліс.  Харьк.  у.  2)  Заблуж- 

даться, ошибаться.  Ой  блудиш,  зле  су- 
диш, ляшеньку  любий,  тримаю,  ховаю 

для  тебе  шлюби.  Чуб.  V.  137.  3)— сло- 
вами. Говорить,  не  созвавая  что;  бредить. 

Ой  ти,  дівчинонько,  ти  словами  блудиш, 
ти  сама  знати,  кого  вірно  любиш.  Мет. 
78.  Як  блудить  словами  хворий,  то  знак 
тому,  що  вмре.  Каменец,  у. 

Влудитися,  джуся  двшея,  гл.=Влу- 
днтн  1.  Ой  я  в  лісі  не  блудилась  і  у 
полі  не  пізнилась.  Бал.  12. 

Блудний,  а,  є.  1)  Заблудшій,  блудный. 
Блудна  вівця.  Фр.  11р.  62.  Вернися,  дівко 
блудна,  додому.  Чуб.  V.  394.  2)  Блудна 
дорога.  Не  та  дорога,  какой  нужио.  Блуд- 

ними дорогами  пішов.  Сбился  съ  пути 
(нравственно).  Фр.  Пр.  62. 

Вдуднив,  ва,  м.  Блудыикъ.  Желех. 
Блудниця,  ці,  ж.  Блудница.  Бона  бу- 

ла всесвітня  блудниця  з  малих  літ. 
Драг.  132. 

Влудство,  ва,  с.  Блудъ,  блудодвяніе. 
Тогди  вони  зробили  гріх,    блудство.    Гн. 
II.  218.  Грішили,  /орівкою  гіянчили,  блуц- 
тво  провадили.  Гя.  II.  72. 

Влудяга,  гя,  об.  Бродяга.  От  волоцю- 
га, блудяга.  Мир.  ХРВ.  18.  Як  же  ти 

без  пашпорта  ходиш?  Ти  блудяга  якийсь. 

Рудч.  Св.  II.  161.  Пішла  в  блудяги.  Рудч. 
Ск.  1.   175. 

Влудяжва,  ви,  ж.  Потаскушка.  Честь 
тоді  святилась  дуже,  накриток  карали, 
коси  різали  блудяжкам,  в  погріб  запіра- 
ли.  Мкр.  Н.  35. 

Блудящий,  а,  є = Блудний  1.  Блу- 
дящий син.  Грин.  Ш.   141. 

Блуканина,  ня,  ж.  Блужданіе,  постоян- 
ное блужданіе;  скитальничество. 

Влуканка,  ки,  ж\=Вяування.  Желех. 
Вдування,  ня,  с  і)  Блужданіе.  2)  Ски- 

тальничество. Ти  злічив  моє  блукання, 
як  обходив  я  запеклих.  К.  Псал.   129. 

Блукати,  ся,  ваю,  ся,  еш.  оя,  гл. 
Блуждать,  скіпаться,  ходить  безъ  цели. 
Рудч.  Чп.  236. 
Влувва,  ви,  ж.  Місто  для  пастьбы, 

выгонъ.  Мнж.  176. 

Влучка,  ви,  ас.=Волічва.  Желех. 
Блював,  ва,  м.  Родъ  ядовит&го  гриби. 

Вх.  Лем.  392г 

Влювава,  вя,  об.  Страдающій    рвотой. 
Блював  и.  вав,  ж.  мн.  Блевотина. 
Блювання    ня,  с  Блеваніе,  рвота. 

Блювати,  блюю,  ёш,  гл.  Блевать,  рвать. 
Багацтво  він  чуже  пожер  і  звергне,  бо 
повелить  йому  Господь  блювати.  К.  Іов.44. 

Влювачва,  ви,  ж.  —  Влювання.  Желех. 
Блювота,  ти,  блювотина,  ни,  ж.эс 

Влювавн. 

Блюдо,  да,  с.=Кубва.  Вх.  Зн.  ЗО. 
Блюзнив,  ва,  м.  Богохульникъ,  кощунъ. Балт.  у. 

Блюзнити,  ню,  ниш,  гл.  Богохульство- 
вать, кощунствовать. 

Блюзнірсьвяй,  а,  в.  Кощунскій,  бого- 

хульный. 
Блюзнірство,  ва,  с.  Кощунство,  бого- 

хульство. Левч.  61. 
Вдюзнутн,  ну,  веш,  гл.  1)  Брызнуть. 

Як  го  взяла  межи  очі,  аж  кров  вся  блюз- 
нула.  Іоа.  Ш.  20.  2)  Сболтнуть.  Отой 
вже  як  блюзне,  то  но  всі  очі  повитрі- 

щають на  нього.  Брацл.  у.  3)  Блюзнув  му 
в  очі.  Сказаль  нічто  дерзкое,  оскорбитель- 

ное. Фр.  Пр.  63. 
Влюхавйна,  ни,  ж.  То.  же,  что  и  сло- 
та, ненастная  дождливая  погода.  Вх.  Уг.228. 

Вля,  пред.  1)=Для.  2)=Віля.  Сві- 
тилка.... стоїть  бляпорога.  Грин.  Ш.  544. 

Вляввати,  ваю,  еш.  гл.  Говорить 
вздоръ.  См.  Блянати. 

Вляввнутн,  ну,  нош,  гл.  Одн.  в.  отъ 
блявкати.    Сболтвуть.     І».    ЧР.    313.    От 
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Іванець  і  собі  до  гурту....  да  щось  і  бляв- 
кнув  з  простоти.  К.  ЧР.  28. 
Влягуакатя,  вю,  вш,  гл.  Молоть 

вздоръ,  болтать. 
Влягузвжця,  ці,  ж.  Жснскій  половой 

органъ.  Павлоград,  у. 
Блякати,  каю,  вш,  гл.  Болтать,  врать, 

сплетничать.  Мнж.   176.  Си.  Блявнати. 

Блякнути,  ну,  неш,  гл.=Влекнути. 
Паростки  манньолій  блякнули  і  жовкли. 
Щог.  Сл.  6. 

Блякуватн.  кую,  вш,  гл.  Линять. 
Вляск,  ку,  м.  Блескъ,  сіяніе.  Ясний 

місяць  заглянув  в  віконця....  пішов  бляск 
по  всій  хаті.  Левиц.  І.  8. 

Влят,  ту,  м.  1 )  Пластинка  (металличе- 
ски); доска  деревянная  для  писаній  на 

ней  масляными  красками.  Приснився  ме- 
ні сон,  щоб  змалювать  три  иконі....  Ку- 

пить дерева  та  повезти  до  столярів, 
щоб  поробили  бляти,  а  мій  брат....  по- 

малює. Драг.  137.  2^То  же.  что  и  бердо  1, 
ткацкій  енарядъ,  вставляемый  въ  ляду, 
сквозь  который  проходять  нити  основы. 
Вас.  152,  166,  176.  Ко1Ь.  I.  68.  Части: 

дв*  горизонтальный  планки  рамки — бйльця, 
зубья— тростни.  Константиногр.  у.  Б.  Г.  Въ 
Галнціи  зубья  называются — сказівкй,  щели 
между  ними— комірки.  МУЕ.  Ш.  18-  3)  Со- 

ставная часть  внутреннято  колеса  мель- 
ницы— часть  обода  (4 — 6  такихъ  частей 

составляють  полный  ободъ),  въ  который 
вставляются  кулаки.  Черниг.  у.  Мик.  480. 
Ум.  Блятик. 

Бляха,  хн,  ж.  1)  Металлическая  плас- 
тинка, мегаллъ  въ  листахъ.  Шух.  I.  277. 

Труну  збудували,  срібними  бляхами  об- 
кували. Грин.  ПІ.  666.  Всі  покриті  сріб 

нов  бляхов.  Федьк.  І.  26.  2)  Жесть.  Въ 
томъ  же  значеній:  біла  бляха.  Дах,  кри- 

тий білою  бляхою.  Св.  Л.  25.  Па  кож- 

нім (піддашку)  хрест,  білою  бляхою  об- 
кований. Св.  Л.  25.  3)  Кровельное  жель- 

зо.  Левиц.  11Й0.  І.  476.  4)  Родъ  четырех- 
угольной сковороды  изъ  листоваго  железа, 

противень.  Владим.  у  Черниг.  у.  Печеню.... 
вкладають  на  бляху,  вливають  трошки 
води,  щоб  не  припалилася  і  печуть.  МУЕ. 
І.  106.  Нражать  горох  на  блясі.  МУЕ. 
I.  99.  5)  Бляха,  знакъ  (у  согскаго  и  пр.) 
На  грудях  з  бляхою  лядунка.  Котл.  Ен. 
Ум.  Бляшка,  бляшечка.  Соцький  ...  з  мід- 

ною бляшкою  на  свиті.  О.  1862.  IX.  63. 
Вляхария,  мі,  ж.  Жестяной  заводъ. 
Вляхарство,  ва,  с.  Ремесло  жестяника. 

Желех. 

Бляхарський,  а,  е.  Принадлежащей, 
свойственный  жестянику.  Желех. 

Вляхарь,  ря,  м.  1 )  Жестяникъ,  жести - 
ныхъ  дъль  мастеръ.  2)  Кровельщик  ь.  Мо- гилев, у. 

В  ляхівка,  кн,  ж.  Жестянка  емкостью 
вь  одинъ  литръ.  Шух.  I.  101. 

Вляхиан,  на,  м.  Тумань  передъ  глаза- 
ми. Бляхмана  пускати,  бляхманбм  очі  заме 

сти  кому.  Одурачить,  обмануть   кого,    пус- 
тить кому  пыль  въ  глаза.  Желех. 

Вляхувати,  хувэ,  вш,  гл.  1)  Покры- 
вать жестью.  2)  Украшать  металлическими 

пластинками.  Вуздечки  були  не  прості,  а 
циганські,  бляхованг.  Екатериносл.  у.  3>  У 
Котляревскаго  употреблено  въ  значеній: 
чеканить,  выковывать  изъ  металла.  Во- 

круг же  щита  на  заломах  найлуччі  ли- 
царські діла  були  бляховані  в  персонах. 

Котл.  Ен.  V.  27. 

Бляшаний,  а,  є.  1)  Жестяной.  2)  О 
крышъ:  желъзный.  Палати....  з  бляшаною 
покрівлею.  Мир.  ХРВ.  103. 

Бляшанка,  кя,  ж.  1)  Жестянка.  2)  Мі- 
ра для  водки:  осьмушка.  Брацл.  у.  Випив 

пів  бляшанки.  Рудаи.  І.  68.  Випий,  Іва- 
не, бляшанку,  а  за  дві  заплати.  Фр. 

Пр.  180.  Ум.  Бляшаночка. 
Вляшэчка,  кя,  ж.  Ум.  оть  бляха. 
В  ляшка,  кя,  ж.  1)  Ум.  оть  бляха. 

2)  Головной  уборъ  невъхты.  КоІЬ.    І.    43. 
Во,  сз.  1)  Потому  что,  ибо.  Не  завда- 

вай серцю  жалю,  бо  я  в  чужім  краю. 
Нп.  2)  Же.  Чи  ж  бо  я  на  світі  одная? 
Нп.  Годі  бо!  Та  йди  бо  швидче!  Кв. 

Бобалька,  кя,  ж.  Клецка,  родъ  галуш- 
ки. Вх.  Лем.  393., 

Вобальчакя,  ків,  м.  .«н.— Вобалька. 
Вх.  Лем.  393. 

Вобачик,  ка,  м.  Раст.  Оаіііит  уєпип. 
Лв.   98. 

Бобер,  бра,  м,  1 )  Ііобрь.  Сааіог  їїЬег. 
Грин.  НІ.  135.  Чорні  бобри  на  шубойку. 

Чуб.  Ш.  474.  2)  Родъ  д-втской  игры.  Чуб. 
IV.  40.  Ив.  60.  Ум.  Бобрик,  бобричок. 

Бобик,  ка,  м.  1)  Ум.  оть  біб.  2)  Раст. 
Ме<ііса£о  Заііуа.  МУЕ.  І.  99. 

Бобина,  ня,  ж.  Одно  зерно  боба.  Ум. 
Бобинка,  бобиночка.        * 

Вобирець,  рця,  бобнрчик,  ка,  м.  Ум. 
оть  бобирь. 

Бобйрь.  ря,  м.,  Рыба:  Асегіпа  говвіса 
РаІІ ,  ернп,  Шейк.  Вх.  Пч.  II.  18.  Ум. 
Бобирець,  бобирчик. 

Вобйщв,  ща,  м.  Ув.  оть  біб.  ЕЗ  V.  149. 
Бобівник,  ка,   м     Раст.    а)    ТгНоіііш 
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ГіЬгіїшш,  бобовникь,  вахта,  б)  ВиЬопиі» 
ипіЬеПагин.  Лв.  97. 

Вобвбвець,  вця,  .і/.  Раст.  Лавръ.  Же- 
лсх. 

Вобвбввй,  а,  е.  Лавровый.  Жедех.  Воб- 
кове  листя.  МУК.  І.  109. 

Бобовий,  а,  е.  Бобовый.  Ой  бо  мої  ку- 
черики як  бобові  струни.  Чуб.  V.  36. 

Бобовиння,  ня,  г.  бобовйця,  ці,  ж. 
Стебли  бобовь.  Ум.  Бобовиннячно. 

Бобовник,  ва,  м.  Раст.  МепуаиНіоз 

Пії'оііаіа  Ь.  ЗК>30.  І.   128. 
Вобовх,  меж:= Шубовсть.  Бобовх  у 

воду. 

Вобовяяка,  ви,  он  =Вобовиння.  Вх. 
Лем.  393. 

Вобов,  бва,  м.  Ум.  оть  біб. 

Воборунка,  ви,  ■'/ .=-Вобрунка.  Вх. 
Уґ.  223. 

Бобрик,  ва,  м.  1)  Ум.  .оть  бобер. 
2)  Родъ  мідной  пуговицы;  такія  пуговицы 
гуцулы  изготовляютъ  сами,  употребляя  ихь 
для  украшенія  кожаныхь  поясовъ,  кож. 
сумокъ  и  пр.  Шух.  [,  126,  127,  278. 

Вббрвчов,  чка,  м.  Ум.  огь  бобер. 
Вобрб,  бра,  .ж.=Вобер  1.  Харыс.  у. 
Вобрбвий,  а,  е.  Бобровый.  Мій  кожух 

новий,  ковнір  бобровий.  Ни.  Боброва  шап- 
ка. Чуб.  III.  294. 

Вобровйв,  ва,  .».— Вобровинв. 
Вобрбвнив,  ва,  м.  Охотникь  на  боб- 

ронь.  бобровый  нромышлеиникь. 
Вобруниця,  ці,  ж.  НасБи.=Сонечно, 

СоосіпеІІа.   Вх.  Пч.  II.  26. 

Вобрунва,  ви,  -ж  .— Бобру  ин  ця.  Вх. Лем.  393. 

Воб'ястнй,  а,  е.  О  смушкахъ:  съ  круп- ными слабыми  завитками.  Вас.  198. 
Вов!  меж.  Подражаніе  удару  колокола. 

Бое,  бое  по  московські  брехні.  Ном.  Л*  848. 

Вованіти,  вію,  еш,  гл.  Видніться  вда- 
ли. На  небі  чистому  ген  хмара  бованіє. 

Греб.  367. 
Вованячити,  чу,  чиш,  гл.=Вовааіти. 

Дивлюсь — щось  бованячить  під  селом. 
Вовваи,  на,  м.  Пдолъ.  кумиръ,  исту- 

канъ. 

Воввансьвий.  а,  е.  Илольскій. 
Вовгар,  ра,  м.  Волгари  нь.  К.  МБ.  XI. 

154. 

Вовгарва,  ви,  ж.  Загонь  для  скота, 
то  же,  что  и  загорода.  Шух.  I.  186. 

Вовгарь,  ря,  м.  Пастухь  рогатаго  ско- 
та у  гуцуловъ,  Шух.  I.  189. 
Вбвдур,  ра,  .и.  1)  Дымовая  труба.  Чуб. 

VII.  380.  Повна  хата  (відьом)  назбіра- 
лась.  Вийняли  вони  із  печі  черепок  чо- 

гось та  й  стали  мазать  ним  під  рука- 
ми. Помаже  оце  під  руками  та  й  поле- 

тить у  бовдурь.  Грин.  І.  60.  Темним 
стовбом  дим  пішов  з  його  бовдура.  2)  Гу- 

стой клубі  дыма,  густая  туча.  Фр.  Нр. 
63.  Зі  Шесть,  жердь  у  рыболововь.  4)  Бол- 
иань,  чурбань,  неотеса.  Фр.  II р.  63.  Стир- 

чить мов  ббвдур.  Стоить,  какь  болвань. 
Ум.  Бовдурець,  ббвдурчик. 

Бовкало,  ла,  є.  1)  Лзыкъ  у  колокола. 
2 1  Глупый  болту нь. 

Бовкання,  ия,  с.  Отрывистый  звонь 
вь  кЪлоколъ. 

Бовкати,  ваю,  его,  гл.  1)  Звонить  от- 
рывисто; ударять  (вь  колоколь).  Бовкає 

дзвін  у  неділю.  О.  1861.  X.  148.  Чуємо, 
що  бовка  дзвін,  та  не  знаємо,  де  він. 
Ном.  .М»  13827.  2)  Говорить  необдуманно. 
Нехай  хоч  жінки  ледачі  посоромляться, 

а  то  ще  й  при  йому  инший  таке  про- 
бовкне,  щоб  їх  лиха  година  бовкала. 
Г.  Барв.   152. 

Ббвкаути,  ну,  неш,  гл.  Одн.  "в.  оть бовкати.  Тільки  бовкне  в  дзвін,  Ганна  по- 
перед усіх  вже  і  в  церкві.  Левиц.  І.    43. 

Бовкун,  на,  м.  1*  Воль,  запряженный 
вь  одиночку.  Чуб.  VII.  407.  Ном.  №  1555. 
Котл.  Ен.  IV.  10.  Іде  чоловік  бовкуном. 
ЗОЮР.  II.  31.  Нізащо  й  вола  другого  ку- 

пить: бач,  бовкуном  їде.  Козел,  у.  2)  Боль- 
шой снонъ  камышу.  Лубен,  у.  3)  Танцю- 
вати бовкуном.  Танцовать  одному.  О.  1861. 

X.  61.  Ум.  Бовнунець,  Чуб.  II.  543,  бов- 

кунчик. Воввунчив,  ва,  м.  1)  Ум.  оть  бовкун. 
2)  Привіска  у  серьги. 
Воавунчя,  чяти,  с  Маленькій  бовнун. 

(См.). Вовт,  та,  м.  1)  Боть,  ботало,  снарядь. 
которымь  вспугивають  рыбу:  длинный 
шесть,  на  конці  котораго  прикріплень 

полый  внутри  конусь  со  срізанньїмь  вер- 
хомь, — оть  удара  вь  воду  этимъ  конусомь 
получается  сильный  звукь.  Иногда  вмісто 
конуса  просто  утолщеніе  на  конці  шеста. 
Браун.  13.  Вх.  Пч.  II  26.  Фр.  Пр.  63. 
Ном.  Л»  7633.  Закинув  рибалка  сітку.... 
г  почали  бовтами  полохати  рибу.  Ле- 
виц.  І.  108.  Вдарю  бовтом  раз  і  вдруге, 

сонну  рибу  сполохну.  Шог.  В.  91.  2)  Пал- 
ка, лопатка  для  мішаній  растворенной  из- 

вести (у  каменщиісові.)  или  жидкости  для 
дубленій  кожи  (у  кожевниковь).    Волч.    у. 
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Вбвтатм,  тек»,  вш,  гл.  Взбалтывать. 

Вовтатісл,  таюся,  ешся,  гл.  Плескать- 
ся. Кільки  пак  років,  як  ви,  діду,  бовшаь- 

тесь  оіпут  за  рибою?  Левиц.  І1ЙО.  1. 
480.  Вода  бовталаеь  в  криниці.  Левнц. 
Пов.  374.  Бовтаетьсц  у  воді. 

Вовтач.  ча,    и  =Вовт  1.  Вх.  II ч.  II.  26. 
Вовтнця,  ці,  ж.  1 )  Нодвіска  кь  еерь- 

гб.  Ковтки  з  бовтицями.  Гол.  Од.  60. 

2)  Кисть  на  снуркі  для  украшевія  гуцуль- 
ской шляпы  или  верхней  однжды.  Гол.  Од. 

69,  46.  3)  Металлическая  дійочка,  укра- 

шающая кожаный. моясь  гуцула.  *111ух.  I. 
127.  4)  М-вдный  кружекъ,  родъ  пуговицы, 
употребляемый  (во  множеств*)  для  укра,- 
іиенія  гуцульскихь  кожаныхъ  сумокъ,  рем- 

ней, сбруи  и  пр.  Шу*.  I.  279,  293. 
Вбвтвути,  ну,  иеш,  гл.  1)  Бултыхнуть, 

упасть  въ  воду  Левнц.  I.  495.  Бовтну», 
як  дурень  у  воду.  Поел.  Вони  так  і  бовт- 

нула в  гарячу  смолу.  ЗОЮР.  I.  308. 
Бовтнуло  би  тобов  у  безодню!  (Брань). 
Фр.  Пр.  63.  2)  Болтнуть.  Язиком  бовтне 
та  не  доведе,  а  по  спині  е.  Ном.  .V  1122. 
От  і  бовтнув  чор.тати  що!  НВолын.  у. 
Вовтун,  на,  м.  Испорченное  яйцо. 

НВолын.  у. 
Вовть!  меж.  I)  Бултыхъ!  Ьовть  у  во- 

ду! Чуб.  II.  443.  2)  Звуконодр.  плеску 
воды. 

Вовтюк,  ка,  м.= Вовтун.  Ум.  Бовтючбк 
Вог,  га,  м.  1)  См.  Біг,  Бога.  2)  Р*ка: 

Южный  Бугь.  Левч.  187.  Он  за  Богом, 
за  ііікою,  при  турецькій  гряниці,  там 

стояли  пікинери.  О.  1862.  \'Ш.  28.  (Ни.). 
Вогад,  ду,  м.  Вь  снадебномт.  обряд* 

то  же,  что  и  посад,  місто  для  новобрач- 
ных!.. Чуб.  IV.  143. 

Вогараднти,  джу,  днш,  гл.  Помогать 
матеріально,  благодетельствовать.  Я  ціх 
людей  ніколи  не  богарадив.  Ккатериносл.  г. 

Вогатнй,  а,  є,  богатіти,  ті»,  еш,  гл. 
и  пр.  — Багатий,  багатіти  и  пр. 

Вогдай,  сі.  Дай  Богь!  Богдай  ніхто 
такого  не  діждав.  МИ.  І.  7Я.  См.   Бодай. 

Вогданка,  кн,  ж.  Данная  Богомъ.  До- 
ню  моя  люба,  моя  богданко!  коли  ж  ми 
тебе  у  хрест  введемо?  Сумск.  у. 

Богила,  ли,  лг.=Вугила.  1  твій  бар- 
вінок хрещатий  заріс  богилою.  Шевч. 

Вогннян,  на,  не.  Принадлежащий  бог 
гин*.  К.  МБ.  II.  137. 

Богиня,  ні,  ж.  1)  Богиня.  Юнона,  як 
богиня,  знала,  що  Турну  прийдешься  про- 

пасть. Котл.  Кн.  2)  Употребляется  какь 
названіе  обожаемой.  Не  розстану,  бо  тя 
люблю  серцем  і  душею,  буду  тобі  віком 
служив,  тілько  будь  моєю.  Ой  як  би  ся 
прийшло  з  тобою  розстати,  богине,  бу- 

ду жити  в  густім  лісі  і  в  темній  пус- 
тині. Чуб.  V.  250. 

Вогів,  гова,  ве.  Божескій,  Богу  при- 
надлежат^. Мнж.  76.  Чуб.  Ш.  106.  Чуб. 

V.  1125.  Богів  шлях.  Млечный  путь.  Чер- 
ном. Ббгова  корбва  Жукъ  олень,  Ьисаші» 

сег\и8.  Вх.  Пч.  II.  27. 

Вогннтися,  нлюся,  нншся,  гл.—Ъо- житися    Вх.  Лем.  393. 
Вогобійннй,  а,  в.  Богобоязливий. 

Вогобіяність,  ноотн,  ж.    Богоооязлн- вость.      ) 

Вогобійяо,  нар.  Богобоязненно. 
Вогобояалнвий,  богобоязний,  а,  •= 

Вогобійннй.  Г.  Барв.  457.  А  той  ти- 
хий та  тверезий  богобоязливий.  ПІевч. 

Правдива  душа,  навіки  чесна  і  богобоязна. 
Стор.  II.  75. 

Богобоязливо,  богобойвно,  нар.=&о- 
гобійно. 

Вогобояший,  а,  є = Вогобійннй.  Які 
люде  стали  не  богобоязщі:  у  великий  піст 

п'ють.  Лебед.  у.  Буде  зверху  хороше 
убрання,  а  душа  буде  негарна,  не  бого- 
бояща.  О.  1862.  \Ш.  29. 

Воговгбдниця,  ці,  •*.•.  Богоугодвица, 
Богу  угождающая.  Яра  пчілонька — бого- 
вгодниця.  Грин.  ПІ.  88. 

Вогодавець,  нця,  м.  Данный  Богомь 
(вь  сказкъ).  водився  він,  охрестили  його 
і  дали  йому  ім'я  Іван  Богодавець.  Бог 
дав  і  Богодавцем  назвали  його.  Чуб.  II.  239. 

Вогодухнонёниый,  а,  в.  Богондохно- 
венный.  Псалми....  богодухновенний  Да- 

вид оставив  нам  у  Псалтирі.  К.  Гр.  20. 

Воговневага,  ги,  ж.  Кощунство,  бого- 
хульство. Коли  б  тінь  Бога,  наш  пади- 

шах, почув  таку  богозневагу,  то  повелів 
би  тут  же  перед  нами  язик  проклято- 

му джавуру  вирвать.  К.  Драмов.  Трил. 
Байда.  143. 

Воголйбець,  бця,  м.  Боголюбецъ. 
Воголюбний,  а,  е.  Боголюбивый. 

Воголюбно,  нар.  Боголюбиво.  Чуб.  І. 
176. 

Богоааа  аа,  м.  І)  Пкононисеці..  А  ч 
тій  слободі  щонаклуччі  богомази.  Кв. 
2)  Плохой    живописець,    малярь.    Послав 
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Мнця  до  богомаза,  щоб  малювання  наку- 
пить. Котл.  Ен. 

Богомаяів,  еова,  ве.  Отвосящійся  къ 
иконописцу,  къ  плохому  живописцу,  ири- 
надлежащій  ему. 

Вогоиати,  Богоматір,  тері,  ж.  Бого- 
матерь. Чуб.  І.  165. 

Вогоиілець,  льця,  .і'.  Богомолець. 

Вогомілка,  ки,  ж.  Богомолка. 

Богомілля,  ля.  с  1)  Богомолье.  К.  Кр. 
12.  2)  Жидівське  богомілля.  Все  предметы, 
употребляемые  евреями  при  молитв*. 

Богомільний,  а,  е.  Набожный,  бого- 
мольный. Грин.  І.  4У.  Ъув  собі  чернець  і 

такий  богомільний.  Рудч.  Ск.  II.  200. 

Вогомільннця,  ці,  ж.  Молельня,  мо- 
литвенный домъ.  Л  як  то  був  жид  Ян- 

кель,  то  він  коло  школи  похожае,  тії 
но  школі  плаче-ридае:  „Школо  наша. 

д~огомільнице!и  АД.  II.  28. 
Вогоненавидник,  ка,  м.  Ненанидяпмй 

Бога.  К.  (Желех). 
Воюносець  спя,  м.  Носяшій  Бога. 

Въ  загадке — оселъ,  везшій  Христа.  Ро- 
дився, не  хрестився,  а  до  смерти  не  мо- 
лився і  бив  богоносець.  Ном.  стр.  293. 

.V  118. 
Вбгонько,  ка,  м.  Ум.  ргь  Біг,  Бог. 
Вогопрнатний.  а,  е.  Любезный  Богу, 

угодный  Богу.  Моя  квіточко,  моя  зорин- 
ко  богоугодна,  богоприятна.  (Изъ  молит- 
иы   нищих  і,)    ЕЗ.   V.  242. 
Вогорбдвцьквй,  а,  е.  Богородичный. 

Яогородицька  трава.  Раст.  ТЬуїініз  8егру1- 
Іиіп  Б.  ЗЮЗО.  1.  138. 

Богородиця,  ці,  ж.  1 )  Богородица.  На- 
родився із  Марії  дівиці,  із  святої  Бого- 

родиці. Чуб.  НІ.  325.  2)  Молитва  къ  Бо- 
городице: Богородице  Діво.  Говори,  Гри- 

цю, Богородицю,  а  я  буду  Оченаш, —  бу- 
де легше  для  нас.  Ном.  №  12961.  Нуца 

Богородиця.  Короткая  молитва.  3)  Второй 
день:  а)  Рождества  Христова,  б»  Пасхи. 

ХСб.  І.  75.  4)  Капюілон'ь  вь  плащі,,  сви- 
ті, буркіі.  Чуб.  VII.  419.  Рол.  Од.  9,  45. 

КС.  1893.  У.  279.  Ти  б  накрив  голову 
богородицею,  а  що  дощ  хляе  як  з  решета. 

Вогородичнвй.  а,  е=Вогородмцьквй. 
Вогородичнвй  чепчик.  Раст.  Тлути* 
БогруПшп  Б.  ЗЮЗО.  1.  138.—  Богорбцична 
носа.  Раст.  Азіга^аіпв  Сісег  Б.  ЗЮЗО. 
І.  113 

Вогорбжиик,  ка,  м.  Раст.  Рупіз  іог- 
іпіпаНз  Епгп.  ЗЮЗО.  І.  133, 

Вогослів'я,  в'я,  с  1)  Богословіе.  2)  По- 
сл-вдній  класгь  духовной  сояинаріи.  Сим. 175. 

Богослбв,  ва,  .м.  1)  Богословъ.  Бого- 
слов, та  не  однослов.  Ном.  2)  Воспитан- 
ник!. иослЬдвяго  класса  духовной  семина- 

ріи.  Сим.  175.  03мм  хвилозоф  чи  й  бо- 
гослов казав  промову  над  якимсь  помер- 

шим паном.  Грин.  І.  230. 
Вогоолбвити,  влю.  виш,  гл.  Вести 

річь  о  Богв. 
Богословський,  а,  є.  1)  Богословскій. 

К.  Кр.  8.  2)  Относящійся  къ  последнему 
классу  духовной  семинаріи.  /югославський 
клас.  Левиц.  І.   153. 

Вогоутбдний,  а,  е.  Богоугодный.  К". Кр.  8.  ЕЗ.  У.  242. 
Вбгочко,  ка,  м.  Ум.  оті.  Біг,  Бог. 
Богувати,  гую,  вш,  гл.  Быть  Богомъ. 

Шейк.  Чуб.  І.  235.  Гол.  11.  225.  Ой  Бо- 
же наш.  Боже,  а  ми  твої  люде,  над  ким 

будеш  богувать,  як  нас  тут  не  буде. 
Грин.  11.,  302. 

Вогумілля,  ля,  с— Богомілля.  Ум. 
Богуміллячко.  Пішла  лисичка-сестричка 
на  богуміллячко.  Мнж.  3. 

Вогун.  на,  м.  1)  Горизонтальная  жердь, 
перекладина,  на  которой  развішивають 
сушить  рыбу.  Азовск.  море.  (Стрижевск.У 
2)  Желудокь,  первый  желудокь  жвачныхъ 
животныхъ,  шгаеп.  Желех. 

Бодай,  сз.  Дай  Богь,  о  если  бы, — то  же, 
что  и  богдай.  Бодай  тебе,  мій  милень- 

кий, ворота  прибили!  Нп  Бодай  тебе 
грець  зламаві  Ном.  Бодай  тебе,  бодай  вас! 
Употребляется  вь  вид*  добродушнаго  не- 
одобренія,  норицанія.  Бодай  тебе:  який 
ти  дурнигй  Ном.  А  бодай  вас,  та  цур 
же  вам.  Шевч.  Бодай  не  казати.  Лучше 
бы  не  говорить. 

Бодав,  ка,  м.  Раст.  Сігзіппі  раїизіге. 
Вх.  Пч.  1.  9.  Ум.  Бодачби. 

Бодачбк,  чка,  м.  І)  Ум.  оть  бодак. 
2)  Раст.  Сігзішп  раппопісшн.  Лв.  97. 

Водвавкц  кн,  ж.  Продолговатый  шап- 
лик (см.).  Их.  Уг.  228. 

Вбденька,  кн,  ж.  Ум.  оть  ббдня. 
Воденьча,  чати,  с.  Посуда,  вь  которой 

иахтають  масло.  Вх.  Лем.  393. 

Бодлак,  ка,  м.=  Будяк?  Казав,  що-м 
сі  у  бодлак  уколов.  Гн.  II.  4.  Ой  то  в 
гору,  то  в  долину,  то  в  бодлаки,  то  в 
кропиву.  Гол.  II.   182. 

Водлачча,  ча,  с  Соб.  оть  бодлак.  Ой, 
Василю,  сиди  у  бодлачу.  Раніі.  II.    188. 

Бодляв,  ка,    >/.=Водлав.    По    терни 
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і   бодляках    накололи    собі    ноги    доволі. 
Гя.  І.  169. 

Вбдчарь,  ря,  м.  и  пр.=^Бендарь  и  пр. 
Шух.  1.  249. 

Вбдня,  ні,  от.  Кадка  или  родъ.улья  съ 
крышкой  и  замкомъ.  Мет.  213.  Шух.  I. 
106.  Чуб.  VII.  383,  388.  Рисунокъ:  Шух. 
I.  250.  Ум.  Боденька.  Впала  боденька  з 
гори.  Ном.  №  70,  стр.  292. 

Ведренно,  нар.  Бодро.  Як  хто  сто- 
їть бодренно,  а  як  хто  ласий  на  сон, 

то  і  дріма.  Павлогр    у. 
Бодрив,  а,  е.  Бодрый.  Ком. 
Водрйти,  рк>,  рвш.  гл.  Выпрямляться, 

бодриться.  Чом  бо  ви,  паничу,  не  бодри- 
те собі?.,  а  то  увесь  у  сотулу.  Харьк.  г. 

Бодрнтися,  рібся,  ришся,  гл.— Вод  - 
рити.  Котл.  Кв. 

Вбдро,  нар.  Бодро.  Кв. 
Водрбк,  ка,  м.  Имя  собаки.  Вх.  Лем 

393. 

Бодяга,  ги,  ж.  Річная  губка  (водо- 
росль), 5роп£іа  ПиУіаїШв  Б.  ЗЮЗО.  (.  137. 

Водій,  ка,  м.  р-аст.:  а)=Будяк.  Бодя- 
ки залісь  ячменю  родять.  К.  Іов.  69. 

2)  Опорогсіа  асапіпіит.  Шух.  І.  21.  Ум. 
Бодячбк. 

Водян,  ну,  м.  Раст.  Агаіашп  віеііа- 
тдіпі.  Або  горілочку  пили....  настояную 
на  бодян.  Котл.  Ен.  Ш.  63. 

Водянівка,  ки,  ж.  Водка,  настоянная 
на  бодяні.  Сим.    143. 

Водячий,  а,  е.  Бодливый.  Бодячий  бик. 
Вх.  Лен.  393. 

Водячбк,  чка,  м.  1)  Ум.  оть  бодян. 
2)— польовий.  Раст.  Егуп^іиш  ріаоиш. 
Лв.  98. 

Боєць,  бойця,  м.  Боецъ.  Там  стріль- 
ці-бойці  вдарили  козу.  Грин.  III.  54.  Одда-. 
леку  він  чує  бій  крівавий  і  крик  боіщів, 
і  голое  отамання.  К.  Іов.  90. 

Вожатися,  жаюся,  ешся,  гл.  ?  Божай- 
ся,  Боже.'  Волынь. 

Вожба,  би,  лс  =Вожіннн.  Я  ж  тобі 
і  без  божби  вірю.  К  в. 

Вождеревок,  вка,  м.  Раст.  Нурегісит 
регіогаїит.  Лв.  99. 

Божевілля,  ля,  с  Сумасшествіе. 

Божевільний,  а,  є.  Сумасшедшій,  по- 
итпианный.  Котл.  Ен.  II.  28.  Чуб.  Ш. 

133.  Та  одчепись,  божевільниг'іі  Шсвч.494. 

Вожевільник,  ір.  м.  Сумасшедшій  че- 
лов^кь,  безумець.  Желех. 

Божевільно,  нар.    Безумно,    какъ    су- 

масшедшій. Божевільно  встромила  очі  у 
сірі  шибки.  Мир.  Пов.  І.  123. 

Божевільня,  ні,  ж.  Больница  или  домі. 
для  умалишенных!».  Шейк. 

Божеволіти,  лію,  еш,  гл.  Сходить  сь 

ума.  Св.  І.  X.  20. 
Вбженькатися,  каюся,  ешся,  гл.= 

Вожнтнся.  Желех. 
Вбженько,  ка.  м.  ДЬтск.  Богь.  Бо- 

женьку мій  милий,  дай  їм  хоч  по  шма- 
точку хлгба\  Стор.  І.  18. 

Божественний,  а,  е.  Божественный. 
Усю  утреню  божественную  вислухає. 

Чуб.  V.  848. 
Божество,  ва,  с  Божество.  К.  МХ.  10 

Ольга  тепер  здавалась  йому  божеством. 
Левиц.  Нов.  284. 

Вбжечко,  ка,  м.  —  Воженько.  Вх.  Уг. 228. 

Божёчок,  чка,  м.  Крестикъ  нагвльньїй. 
Мил.  М.  60. 

Вожйдерев,  ва,  м. — дикий— Віжде- 
рев.  Вх.  Цч.  І.  8. 

Вбжий,  а,  є  1)  Божій,  божескій.  Божа 
воля.  Божа  й  сила.  Ном.  Усе  Божеє, 
тільки  гріхи  наші.  Ном.  Лі  9.  2) — дім. 
Церковь.  Г.  Барв.  424.  Завтра  Голово- 
сіка — треба  йти  до  Божого  дому.  Харьк.  г. 
3)  Ббжа  мати.  Богоматерь.  4)  Ббжий  дар. 
Причастіе.  До  Божого  дару  з  чортовими 
ногами.  Ном.  №  136.  5)  Боже  дерево= 
Біждерево.  6)  Ббжа  пбстіль  Смертный  одръ. 
Скоро  мати  старая,  лежачи  на  Божій 
постелі,  сина  вздріла,  на  своє  лице  хрест 
собі  положила.  Дума.  7)  Ббжа  пташка. 
Пчела.  Ном.  Лї  409.  8)  Божа  роса.  Моло- 

ко. О.  1862.  IV.  89.  За  Божую  росу  не 
беруть  грошей.  Борз.  у.  9)  Ббжа  ручна. 
Раст.  Ргітиіа  оґїісіпаїіз  Б.  ЗЮЗО.  І.  132. 
10)  На  БбжіЙ  дорбзі.  При  смерти.  Утри 
дні  занедужала,  а  вже  й  на  Божій  до- 

розі. Кв.  11)  Ббжу  хвалу  за  хвіст  тяглі. 
Звонить  въ  колокола  (наемтшл.).  12)  На 
Боже  діти.  Дать  на  службу  церковную,  на 
молебень.  Фр.  Пр.  100.  Тра  занести  до 
церкви  на  Боже,  Николаю.  Дала  на 
Боже  карбованця.  НВолын.  у.  13)  Іди  ж 
ти  в  Ббжу  путь.  Иди  сь  Богомъ.  Мет.  15. 
14)  Святий  та  ббжий.  Говорится  о  челові- 
кі,  прикинувшемся  кроткнмъ  и  доброде- 

тельными Левиц.  Пов.  314. 

Божитися,  жуся,  житися,  гл.  Божить 
ся.  А  я  ж  тобі  божилася,  що  люблю  як 
душу.  Мет.  62.  Ти  божився,  присягався: 
не  покину  я  тебе.  Мет.  15. 
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Божйця,  ці,  ж.— Богиня.  Шейк.  Ка- 
же одуд  до  Бога:  „Зроби,  Боже,  так, 

щоб  я  став  богом,  а  моя  одудиця  стала 
божицею.  Рк.  Левиц. 

Божище,  ща,  с  II доль.  К.  МХ.  13. 
Велик  Господь,  велик  і  хвален,  страш- 

ніший над  усі  божища;  бо  всі  боги — німі 
статуї,  Господь  же  сотворив  вселенну. 
К.  Поал.  221. 

Божіння,  ня,  с  Божба.  Борз.  у.  Бо- 
жіння тобі  нічого  не  поможе.  НВолын.  у. 

Вбжка,  ви,  л.=Божіння.  Шух.  І.  41. 
Вожварь,  ря,  м.  Ханжа,  святоша.  (Га- 

лиц.).  Желех. 
Вожводайло,  да,  м.= Вожварь.  (Га- 

лиц.).  Желех. 

Вожворбдіти,  джу,  дяш,  гл.  Фокусни- 
чать. (Галиц.).  Желех. 

Вожкувати,  вую,  вш,  гл.  Постить.  Же- 
лех. 

Божник,  ва,  м  —  Віигник.  Чуб.  VII. 
384.  Божник  із  шитим  рушником  окру- 

ги. К.  ЧР.  38.  2)  Рушнйн-божнйи.  Поло- 
тенце для  украшенія  иконь.  Вас.  168. 

3)  Продавець  иконъ.  А  в  нас  тоді  саме 
божник  ночував,  отой,  що  ікони  возить 
продавати,  і  плахти,  й  полотно  і  руш- 

ники—усячину. Ііирят.  у.  Ум.  Божиичби. 
Рудч.  Ск.  II.  27. 

Вожвйця,  ці,  ж.  і)-=Вожнив.  Мил. 
170.  2)  Храмъ,  церковь.  Піп  каже:  „Іді- 

мо до  божниці,  а  п'яниця  каже:  „ідімо 
до  коршмиціи.  Ном.  №  11728.  Чаще:  ино- 
вірческій  храмъ.  „Підем  до  костьола". — 
А  не  до  церкви? — поспитала  Мася. — 
,Так  і  видно,  що  хамка!...  Щоб  ти  мені 
і  бровою  не  моргнула  в  ту  сторону,  де 

хамська  божниця  стоїть".  Св.  Л.  86. 
Як  ішва  ф  суботу  до  божниці,  до  сьва- 
тині,  то  й  Савамоп  хотів  з  ньов  піти. 
Гн.  І.  41.  Ум.  Божничка. 

Вожничбв,  чва,  м.  Ум.  оть  божник. 

Божо,  нар.  1)  По  божьему.  2)  0  ду- 
шевномь  состояніи:  хорошо,  пріятно,  сла- 

достно. Так  тихо,  божо  на  душі.  Сим.  235. 

Ббжбв,  жва,  м.  1)  Ум.  оть  Біг,  Бог. 
Фр.  Пр.  101.  2)  Идолъ,  кумиръ.  3)  Родъ 
датской  игры.  Ив.  4) — світний.  Свиной 
желудокъ.  Вх.  Зн.  3.  См.  Богун  2. 

Воа,  ву,  х.=Ву8ина.-  Вх.  Пч.  II.  36. 
Під  бзом  сидить  нечистий.  ЕЗ.  V.  246. 
Від  бзу  болить  голова.  ЕЗ.  V.  246. 

Вбаінька.  ви,  м.  Ум.  отъ  Боая. 
Вбввнн,  а,  е.  Божескій.  Да  везуть  ца- 

ря до  Господа,  да  везуть  царя — бозке  ті- 
ло. Млр.  л.  сб.  347. 

Бо-зна=Біг  ава.  Богь  знаетъ.  Завели- 
ся, як  той  казав:  багатий  за  багатство, 

а  убогий — бо-зна  й  за  віщо  вже.  Ном. 
№  3515.  Бо-зна-нолишиій.  Очень  давній. 
Хліб  черствгій,  бо-зна-колишній.  Рк.  Ле- 

виц. Бо-зна  що.  а)  Богь  вість,  что.  б)  Пу- 
стяки. Не  говоріть  бо-зна  чого.  Левиц. 

Пов.  289. 

Вовулва,  вн,  ж.  Ум.  оть  бозуля. 

Воауля,  лі,  ж.  Шишка  (на  тілі),  жел- 
вакъ,  го  же,  что  и  гуля.  Вх.  Лем.  393. 
Ум.  Бозулька. 

Вовюоьо,  оя,  лг  — Вовя.  Датское  лас- 
кательное оть  Бог.  О,  Бозюсю!  Вх.  Лем. 

393. 
Вбас,  зі,  м.  1)  Богь  (дітск.).  О.  1861. 

VIII.  8.  2)  Ббзя  калачґ  везе.  Такь  гово- 
рять дітямь,  когда  громь  гремить.  То  же 

значеніе:  Бозя  свариться.  Ном.  №  564. 
3)  Піти  до  Ббзі.  Пойти  въ  церковь.  Черк.  у. 
Ум.  Бозіньна. 

Воїсьво,  ва,  с— Тів  (у  стодолі).  КоІЬ. 
І.  59.  Вх.  Лем.  393. 

Воїтн,  ббю,  їш,  гл.  О  молокі:  кипіть. 
Про  молоко  не  можна  казати,  що  воно 
кипить,  лише  богть.  Шух.  І.  214. 

Воїще,  ща,  с  1)  Битва,  бой.  Хоч  і  не 
одіб'еіися  вже,  так  боїщем  навтішаєшся. 
МВ.  II.  81.  Івась  кидає  свої  боїща  та 
руйнування.  Мир.  ХРВ.  84.  2)  Місто 
битвы.  Пішли  ся  брати  (—битися)  на 
олов'яне  богще.  Драг.  262.  Или  здісь  про- 
сто=тін?  См.  Боїсьно. 

Вбив?  меж.  Да?  въ  самомь1  ділі?  Вх. 
Зн.  3.  ;- 

Вбйва,  ви,  ж.  Малоросска-галіічанка, 
жительница  Бойківщини.  Желех. 

Вбиватися,  каюся,  ешся,  гл.— Бояти- 
ся. Вх.  Уг.  228. 

Вбйвий,  а,  в.  „Хорошій.  Чуб.  VII.  574. 
Славяносерб.  у.  їж  кашку, — вона  бойка. 
Зміев.  у.  Бойка  дівчина.  Зміев.  у. 

Войвйни,  ні,  а*?.= Бойка.  Желех. 

Бойківський,  я,  є.  Кь  бойку  относя- 
щійся,  ему  принадлежащей.  Желех. 

Войвівщина.  ни,  ж.  Місто  житель- 
ства бойковь — иогорье  стрыйскаго  и  сам- 

борскаго  уіздовь  вь  Гали  цін.  Гол.  І. 
Вступл.  712. 

I.  Вбйво,  нар.  Хорошо.  Зміев.  у.  Сла- вяносерб, у. 

II.  Вбйво,  ва,  м.  Горець-  малороссь 
иаь  Галиціи,  житель    погорья    стрыйскаго 
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я  самборскаго  увздовъ.  Гол.  I.  Бету  ил. 
712.  Дала  мене  мати  за  бойка,  за  бой- 

ка, буде  мені  ще  за  бойком  голова  гла- 
дойка.  Раиіі,  11.  108. 

Вбило,  ла,  с.  Битье.  Матчино  бойло 
не  болить.  Грин.  1.  238. 

Войннй,  а,  е.  0  заряді:  боевой.  ЗОЮР. 
I.  70.  Бойний  патрон. 

Войнйця,  ці,  ж.  Бойница.  К,  Бай.  71. 
Война,  ні,  ж.  Драка.  Дивись,  яка  онде 

бойня.  Клев,  г. 
Войовйй,  а,  е.  Боевой;  военный.  Хто 

на  вози  бойовиг,  хто  на  коні  уповає.  К. 
Лсал.  46.  Ми  стоїмо  на  бойовому  праві. 
К.  НС  101. 
Бойовисько,  ка,  с  =Войовище.  Федьк. 

I.  134. 
Войовйще,  ща,  с.  Поле  битвы.  К.  ЧР. 

173. 

Войовничий,  а,  е.  Свойственный  бой- 
цу. Шейк. 

Войськйй,  а,  е.=Войківський.  Желех. 
Бойчак,  ка,  м.  ?  Да  якийсь  бойчак  за- 

гилив  кизяк,  вліпив  кизяком,  аж  /удзь 
під  оком.  Грин.  Ш.  54. 

Войчйха,  хн,  ж.  Жена  бойка.  Желех. 
Войчук,  ка,  м.  Молодой  бойко.  Желех. 
Вока,  кар.=Воко«.  Стоїть  коло  лав- 
ки бока.  Г.  Барв.  512.  Курчатка  чепур- 

ненькі, що  цілий  день  греблись  в  городі 
по  грядках  і  бока  в  ямочці  лежали  коло 
неньки.  К.  Дз.  146. 

Вокаиь,  ня,  м.  ІІолнобойій,  бокастый. 
Желех. 

Во  каса,  нар.  Бокомъ,  бочкомъ.  На  ди- 
би спиниться  та  гривою  мотає,  то  піде 

бокаса,  то  б'ється  і  кусає.  Греб.  382. 
Боката,  ти,  <ж\=Вуката.  Желех.  Ум. 

Боиатна. 
Бокатий,  а,  е.  Бокастый.  Бокатий  гор- 

щик. Волч.  у.  Стіг  бокатий.  Волч.  у. 

Боківня,  ні,  ж.  1)  Судакъ  короче  де- 
вяти вершковъ.  2)  500  штукъ  уложенной 

вмісте  рыбы.  Желех.  3)  Утяти  боківнГ. 
Упасть  на  бокъ. 

Вбкла,  ли,  ж\=Воклаг.  Нономоск.   у. 
Вбклаг,  га,  м.  боклага,  ги,  ж.  Плос- 

кіВ  боченокъ.  Ном.  №  3004.  Шух.  I.  251. 
Потяг  Охрім  з  двома  боклагами  до  кри- 

ниці. Кв.  Ум.  Бочлажбк. 
Боклажок,  жка,  и.  Ум.  отъ  боклаг. 

2)  Головастикъ.  Вх.  11ч.  Н.  17.  3)  По- 
рода яблонь.  Вх.  Зн.  4. 

Вбклак,  ка,  и.=Колач  3.  КоіЬ  I. 
48,  70. 

Воклатяй,  а,  е.  Пузатый,  брюхастый. 
Желех. 

Вбкло,  ла,  с.=Воклага.  Брацл.  у. 
Воковйй,  а,  ё.  1)  Боковой.  Бокові 

двері.  Левиц.  I.  231.  Боковий  вітер.  В'втеръ, 
дующій  вь  бовь  судва.  Мнж.  148.  2) 
Сторонній.  З  бокових  мирського  збору  бе- 

рут більш,  бо  вони  жадної  повинности 
не  одбувають.  НВолын.  у.  3) — нінь.  При- 

стяжная лошадь.  4) — её  сестра.  Шутли- 
вое названіе  жены,  а  чаще — жены  невен- 

чанной, которая  выдается  за  сестру.  Фр. 

Пр.  103. Боковина,  ни,  ж.  1)  Одна  сторона 
предмета.  2)  Полевая  доска  у  плуга.  Хере. 
Ум.  Боковинка. 

Вокоаййник,  ка,  л<=8и80окнй.  Шух. 
I.  33. 

Вбяви,  нар.  Бокомъ.  Боком  ті  то  ьилізо. 
Сильно  за  это  поплатишься.  Фр.  Пр.  55. 
Боком  сі  держит  від  мене.  Сторонится  ме- 

ня. Фр.  Пр.  55.  . 
Вокбр.  ра,  м.  Плоть.  Угор. 
Вокорван,  на,  м.  Карбункулъ,  огневикъ. Угор. 

Вокрёйда,  ди,  ж.  Букетъ  искусствен- 
ныхъ  цн-втовъ,  или  павлинье  перо,  дари- 

мые невістой  и  дружками  жениху  и  ша- 
ферамъ.  Гол.  ІУ.  400,  368. 

Вокувати,  кую,  еш,  гл.  1)  Сидіть  бо- 
комъ. Яе  бокуй,  Марусенько,  не  бокуй: 

сядь  собі  прямесенько.  Раиіі.  І.  101.  2)  Сто- 
рониться, обходить  стороною.  Бокує  чогось 

від  мене.  Фр.  Пр.  103. 
Вокури,  мн.  Кожаный  поясъ.  Желех. 

См.  Букурія. 

Вбкгпа,  ші,  ж.  Корова  такого  же  цві- 
та,  какъ  и  боишій.  Желех. 

Вокшистий.  а,  є  О  масти:  съ  белыми 
пятнами  на  бокахь.  Желех. 

ВОКШІЙ,   ШІЯ,   М.    ВОЛЪ    ЧерНЫЙ    ИЛИ   СБ- 
рый  съ  белыми  боками  или  б блый  съ  чер- 

ными или  серыми  боками.  Желех. 
Вола,  ли,  ж.  Тяжелая  болізнь,  эпиде- 

мическая болізнь.  Желех.  Бола  по  людях 
ходе  якась;  з  боли  люди  мруть.  Каменец,  у. 

Волббт,  та,  м.  Болтунъ.  Левиц.  I.  257. 
В  'лботати,  чу,  чеш,  гл.  1)  Болтать. 

Вх.  Зн.  4.  2)  Неотчетливо  говорить.  Вх. 
Зн.  4. 

Волботлйвий,  а,  е.  1)  Болтливый.  Вх. 
Зн.  4.2)  Неотчетливо  говоря іцій.  Вх.  Зн.  4. 

Болгар,  ра,  м.  Болгаринъ.  Желех.  См. 
Бовгар.  Ун.  Болгарище.  Левиц.  Нов.    143. 

Болгарка,  ки,  ж.  1)  Болгарка.  2)  Родъ 
шапки.    Пришию    квіточку    ік    зеленому 
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барвіночку,  ік  шапці  болгарці.  МУЕ.  Ш. 
98.  См.  Бовгарка. 
Болгарський,  а,  8.  Болгарокій.  Желех. 

Шо  у  тім  болгарськім  краю  за  Дунаєм 
май  чувати.  Федьк.  І.  122. 

Водгарщнна,  ни,  ж.  Болгарія.  Желех. 
Воддйга,  ги,  ж.  Каменная  глыба.  Міус, 

окр. 
Вбле,  нар.  Хорошо.  Боле,  що  я  зарані 

пішов,  а  то  замело  б  снігом  дорогу.  Ка- 
менец   у. 

Волеэний,  бблесний,  а,  е=Волісяий. 
Плач....  болезний.  МВ.  І.  100.  Не  болез- 
не,  то  и  не  любезне.  (Мачиха  говорить 
о  пасынке  или  падчериц*).  Фр.  Цр.  103. 
До  Матері  сі  пречистої,  до  святої  сі 
Матері  болезної  помолю.  ЕЗ.  V.  108. 

Вблевність,  нооти,  ж.  Болезнь.  Драг.  '29. 
Вбдевно,  облесно,  нар.=Воліеяо.  І 

росло  ж  воно  трудно  та  болезно, — усе 
нездужає  та  квилить.  МВ.  II.  48. 
Вблещ,  щі,  -ас.  Болізнь;  переносно: 

скорбь,  огорченія.  Ви,  любощі,  ви,  немощі, 

хуже  тої  ви  болещі:  од'болещі  зіллє  маю, од  любощей  умграю  Чуб.  V.  58-  Чаще 
ио  мн.  ч.:  болещі.  Все  у  їх  вкупі:  болещі 
і  радощі:  МВ.  11.   172. 

Болиголов,  ва,  м.  Раст.  а)=Бугила; 
б)  Сопіиш  шасиїаіига  Ь.  ЗЮЗО.  І.  119. 

ВолІбрюх,  ха,  м  Пт.  Етоегіга  тііііа- 
гіа,  подорожникъ.  Вх.  Пч.  II.  10. 

Вблівний  и  болісний,  а,  є.  І)  Болез- 
ненный, мучительный.  Був  собі  якийсь  ма- 

лий пуздракуватий  та  болізний.  Мир. 
ХРВ.  53.  2)  Скорбный,  горестный.  Я  тут, — 
почувся  її  тихий  болізний  голое.  Мир. 
Пов.  11.  77. 

Вблівно,  болісно,  нар.  І)  Во.твзнеяко, 

мучительно.  2)  Скорбно,  горестно.  Біла- 
біла,  як  крейда,  позирала  на  всіх  пал- 

кими очима  та  болізно  всміхалася.  Мир. 
Бов.  II.  69. 

Волів  ько,  ка^.=ВолІзно.  Не  знають, 
що  серденько  моє  мені  каже;  а  в  йому 
так  тобі  і  болгзько,  і  любо.  Г.  Барв.  68. 

Вблісний,  болісно.  См.  Болізний,  болізно. 

Болість,  ти,  ж.  1)  Бол-взнь.  Чуб.  V. 
1203.  Очисть  мене  від  всього  злого:  боліс- 
ти  і  слабости.  Чуб.  І.  43.  Бога  блага- 

ла, од  всякої  болісти  помагала.  Мил.  М. 
7. — чбрна.  Зпплеисія.  Грин.  II.  35.  2)  Боль, 
огорченіе,  печаль,  скорбь. 

Воліти,  лію,  вш,  гл.  1)  Боліть.  Хорі- 
тимеш,  болітимеш,  смерти  бажатимеш. 
Мет.  107.  Щось  дуже  мене  ноги  болять. 

Св.  Л.  520.  Тя  болит  головонька.  АД.  І. 
134.  Татка  очі  болять.  Св.  Л.  100. 

2) — сёрцем.  СкорбЪть,  печалиться.  Доки 
буду  моїм  серцем  день  і  ніч  боліти.  К. 
Псал.  Один  веде  за  рученьку,  другий  за 
рукав,  третій  стоїть,  серце  болить, — 
любив,  та  не  взяв.  Лукаш.  80. 

Болітце,  ця,  с.  Ум.  отъ  болото. 
Вблко,  хя^.=Волько.  Болять  очі  бол- ко.  Волч.  у. 

Волбна,  ни,  ж.  1)  Плева,  оболочка, 
перепонка.  Желех.  2)  Оконное  стекло. 
3)  Ворота?  калитка?  Да  прибіжи,  коню, 
додому,  да  ударь  копитом  в  болону.  Нп. 
Ум.  Болбнка,  болбночка.  Ой  як  гляне  у 
його  болоночку,  аж  усі  ляхи  в  місті. 
АД.  (І.  91.  См.  Оболона. 

Волонварь,  ря,  м.-г=  Скляр. 
Волбння,  ня,  с=0болонь.  Гн.  II.  68. 

Пасуть  вівці  по  дубрівці,  кози  по  болоню. 
Гол.  II.  453.  Ум.  Болоннячно,  болоняченько. 
В  чистейкім  полю,  в  болонічейку.  Гол. 
II.   58. 

Болбночка,  ви,  ж.  Ум.  оть  болона. 
Вол  ставка,  кн,  з*?.=Влноканка.  Вх. 

Пч.  II.  12. 
Водбтвчво,  ка,  с.  Ум.  оті,  болото. 
Вологий,  а,  6.  Болотистый.  Та  й  Вор- 

скла не  дуже  гарно  тече:  є  місця  боло- тиі.  Лебед.  у. 

Болотяна,  ни,  ж.  Высохшее  болото. Лебед.  у. 

Вслотйсьво,  ка,  с— Волотяще. 
Вслотище,  ща,  с  Місто,  гді  было  бо- лото. Черк.  у. 

Болбтняй,  а,  е.  Болотный,  болотистый. 
Болотня  вода  не  погожа.  Дещо. — соловей- 

ко. Шутливо:  лягушка.  Волч.  у. 

Волотнвна,  ни,  ж.  Торфі..  Лигиеться 
в  книжках  ще  й  про  те,  як  розводити 
ліс  і  доглядати  його,  щоб  хутко  ріс,  та 
чим  можна  палити  у  печах  замість 

дров,  як  от  кам'яний  вуголь  або  болот- 
ника є.  Дещо.  (вид.  4-те),  10. 

Волотяівва,  вя,  ж.  Болотная  трава- Зміев.  у. 

Волотняняй,  а,  є —Болотяний.  Води 
калужі  болотнянії.  АД.  II.  39. 

Болото,  та,  с.  1)  Болото.  Насміялась 
верша  болоту,  аж  і  сама  в  болоті.  Ном. 

2)  Грязь.  Не  ходи  туди,  де  ликом  зав'я- зано і  болотом  замазано.  Рудч.  Ск.  І.  111. 

3)  Збив  го  на  болбто.  Избидь  его  до  бес- 
памятства. Фр.  Пр.  105.  Ум.  Болітце,  бо- 

лотечко.  Доріжку  проложив  аж  до  того 
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болітця,  шо  коло  мостка.  Драг.  222. 
Волотюга,  ги,  ж.  Ув.  отъ  болото. 
Волбтяний,  а.  є.  1 )  Болотний  Сидять.... 

жаби  на  маленьких  болотяних  острів- 
цях. Левиц.  1.  91.  Хоть  болотяною  во- 

дою промочу  горло,  коли  нема  криніїш- 
ної.  Чуб.  II.  138.  2)  Болотистый,  грязный. 
Калюжі  болотянії. 

Волотянйв,  на,  м.  Чортъ,  живущій  въ 
болот*.  Чуб.  І.  193. 

Волотянка,  ви,  ж.  Стрекоза  съ  темно- 
синими  крыльями.  Мнж.   176. 

Волбтянов,  ива,  м.  Раст.  СаШіа  ра- 
Іивігіз,  куроагвнь  болотный.  Константи- 
ногр.  у. 

Вбльба,  би,  ж.  Полба.  Мнж.   176. 
Вблько,  нар.  Больно.  Болить  болько 

моя  головонька.  Чуб.  V.  442. 
Болюс,  са,  м.  Катышокъ,  шарикъ.  Бо- 

люс воску.  Борз.  у.  Болюс  хліба.  Борз.  у. 
Слов.  Д.  Эварн. 

Волюх,  ха,  .к.  Болезнь?  Ти  болюх  бо- 
лющий  (из ь  заговора  отъ  испуга).  Мил. 
М.  48.  Ув.  Болюшйще.  Мил.  М.  11. 

Болючий,  а,  е.  Болящій.  Яку  велику 
і  болючу  ношу  у  серці  рану.  К.  Псал.  210. 

Волющий,  а,  е=Волючий.  Чуб.  І.  122. 
Болить  воно  (серце)  рівно,  однаково  бо- 

лем болющим.  МВ.  (О.  1862.  І.  81).  Бо- 
люх болющий.  Мил.  М.  48.  Болющі  зуби. 

Г.  Барв.  35. 

Воля,  лі,  ж.  Дъ"гск.  Картофель.  О. 
1862:  IX.  118. 
Воляк  ва.  л*.=Волячва  2.  МУЕ.  Ш 

55.  Болік  як  кулак.  Фр.  Пр.  106.  Обме- 
тало го  боліками.  Фр.  11р.  106. 

Воліти,  (ляю,  вш?  лю,  лиш?)  гл.=Во- 
літи.  Истрачено  въ  заговори:  Сояшниці 
вітрові....  тут  вам  не  стояти  і  не  бо- 

лячій.  Мил.   М.  82. 
Воляче,  нар.  Больно.  1  тут  боляче,  і 

там  гаряче  (о  безвыходномъ  положеній). 
Фр.  ІІр.   106. 

Волячечка,  ви,  ж.  Ум.  оті,  болячка. 
Болячий,  а,  е=Волючий.  .Левиц.  І.  4 
Волячище,  щі,  ж.  Ув    отъ  болячка. 

Болячка,  ви,  ж.-  1)  Нарывъ,  чирей, 
язва.  Чуб.  V.  1179.  А  сто  крот  боля- 

чок в  твої  печінки.  Ном.  Енееві  так  як 
болячці,  або  лихій  осінній  трясці  годила 
пані  всякий  день.  Котл.  Кн.  І.  24.  2)  Пе- 

реносно: язва.  Найвірніший  друг  народу 
той,  хто  не  боїться  правди  і  сміло  рос- 
кривае  його  болячки.  0.  1862.  IX.  29. 
3) -на  серці.  Сердечная  боль,  горе.  Може 
«  його  є  яка  болячка  на  серці.  Г.    Барв. 

273.  4)— на  дубі.  Раст.  ЬогапіЬиз  еиго- 
раеиз  Ь.,  омела.  Вх.  Ш.  11.  33.  Ум.  Бо- 
лячечка.  Ув.  Волячище.  Мил.  М.  97. 

Волячкуватнй,  а,  е.  Покрытый  нары- 
вами, чирьями. 

Велящий,  а,  е.  Больной,  бо.гвющій. 
Боляща  стогнала.  Мир.  Пов.  II.  99.  Ка- 

терина з  болящої  г  очей  не  зводить. 
Шевч.  115. 

Бои!  меж.  выражающее  ударъ  колокола. 

Бом,  брм,  бом!...  на  службу  божу  дзво- 
нять. Грин.  Ц.  112. 

Во-м.  Сложное  слово:  бо  и  окончаніе 
1-го  лица  е,д.  ч.  отъ  глагола  буги:  есьм. 
Галиц.  Спочивайте,  милі  братя,  бо  вам 
добре  спочивати;  але  я  — о  ні!  ніколи, 
бо-м  в  кайданах,  бо-.п  в  неволі.  Федьк. 

Вомага,  ги,  ̂ .—Бумага.  Ум.  Бомажка. 
Вас.  190. 

Бомба,  би,  ж.  1)  Бомба,  ядро.  Ой  ле- 
тить бомба  з  московського  поля  та  по- 

серед Січі  впала.  ЗОЮР.  II.  256.  2)  Д-Ьтск. 
церковь.  Вх.  Лем.  393. 

Вомбарь,  ря,  м.  Насвк.  МеІоІопМіа  уиі- 
»агІ8,  майскій  жукъ.  Вх.  Пч.  II.  27. 

Вомбовка,  ви,  ж.  Ягоды  на  ботві  кар- 
тофеля. Вх.  Лем.  393. 

Бомбувати,  бую,  вш,  гл.  Бомбардиро- вать. Шейк. 

Бомбульва,  ви,  ж.  1  >=Вомбовва.  Вх. 
Уг.  228.  2)  Часть  одежды.  (Какая)?  Вх. 
Уг    225. 

Вбивати,  ваю,  вш,  гл.  Болтать,  раз- 
сказывать  но  очень  правдоподобное.  Щось 
там  люде  бомкают.  Фр.  Пр.  107. 

Бонов,  ива,  м.  І)  Сліпень  бичачій, 
Таоапиз  Ытпия  Вх.  Пч.  I.  7.  2)  Бойки 
бйти,  стріляти.  Брать  глину  или  грязь  на 
палочку  и  бросать  ее  вверхъ;  въ  иеренос- 
номъ  значеній:  ничего  не  двлать,  баклуш- 

ничать. Шейк.  Ниньки  святої  Домки: 
хто  не  хоче  робити,  той  стріляє  бомки. 
Ком.  II.  .V  1067.  Ббмка  люде  пустили  за 
вас.  Распустили  о  васъ  слухъ.  Фр.  Пр. 
107.  Що  ти  ми  пуцьоєш  бомки?  ЗачЪмъ  ты 
врешь,  обманываешь?  Фр.  Пр.   107. 

Бондаренко,  ва,  м.  Синь  бочара. 
Вондарёнчнха,  хи,  ж.  Жена  сына  бо- 

чара. 
Вондарёць,  рця,  м.  Ум.  отъ  бондарь. 
Бондарив,  ва,  м.  Ум.  отъ  бондарь. 
Вондарйсьво,  ва,  .«.  Ув.  отъ   бондарь. 
Бондариха,  хи,  де.=Бондарва. 
Вондарйще,  ща,  м.  Ув.  оть  бондарь. 
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Бондарівна,  нн,  ж.  Дочь  бочара.  Нои. 
№  8443.  Чуб.  V.  428. 

Вондарва,  ви,  ж.  Жена  бочара.  А 
старая  Ла  бондарка  в  шинку  загуляла. 
Грин.  Ш.  615. 
Бондарня,  ні,  ж.  Бочарня,  мастерская 

оочара. 
Бондарство,  ва,  с    Бочарное   ремесло. 
Бондарський,  а,  є.  Бочарскій. 
Бондарча,  чати,  бовдарченя,  няти, с 

Ребенокъ  бочара.  Ум.  Бондарченятко,  бон- 
дарчатно. 

Бондарчук,  ка,  м.  Подмастерій  бочара. 
Вбндарь,  ря,  м.  Бочаръ.  Потінь,  по- 

кинь, старий  бондарь,  по  дочці  плакати, 
покинь  відер  набивати — будеш  панувати. 
Чуб.  V.  428.  Ум.  Бондарець,  бондарих.  На 
дворі  погребець,  на  погребці  бондарець: 
„ой  бондар?,  бондарику, — набий  мені  боч- 

ку". Чуб.  V.  1174.  Ув.  Бондарисько,  бон- 
дарище,  бондарюга. 

Бондарювання,  ня,  с.  Занятіе  бочар- 
ствомъ. 

Бондарювати,  рюю,  еш,  гл.  Заниматься 
бочарствомъ. 

Бондарюга,  ги,  м.  Ув.  отъ  бондарь. 

Левиц.  „Голодному  і  оп.  м'ясо",  26. 
Боднаря,  рятн,  е.=Вондарча, 
Вонтбясов,  жка,  м.  Часть  одежды  (ка- 

кая?) Л  на  моїй  дівчині  жовті  черевички 
і  чорний  бонтожок.  Чуб.  IV.  534. 

Бонюх,  ха,  м.  Навозный  жукь  Фр.  Пр. 
107. 

Воняв,  ва,  м.  Раст.  Та^еіез  раїиіа. 
Вх.  Ііч.  II.  36. 

Вор,  ру,  м.  Раст.  а)  Зеїагіа  уігніів 
Веаиу.  ЗЮЗО.  І.  136.  б)— зілля.  Ьусоро- 
<1інт  сотріапаїит  Ь.-ЗЮЗО.  І.  127. 

Вбра,  рн,  борва,  ви,  м ■.=.- Ворвій.  Ве- 
личні й  моря  береги,  коли  їх  борви  не 

колишуть.  Щог.  Сл.  5. 

Ворвій,  вія,  м.  Сильный  въ"геръ,  буря, 
ураганъ.  Такий  сильний  та  шкодливий 
вітер  називають  бурею,  а  ще  инакше 
борвієм  (ураганом).  Дещо.  (4-те  вид.),  91. 

Ворг,  гу,  м.  Кредитъ,  долгь.  Борг  умер, 
зачекай  не  жив:  хто  не  має  грошей, 

най  не  п'є.  Ном.  №  10615.  Боргбм.  Вь 
долгь.  Боргом  мені  жид  дасть  тютюну. 
Каменец,  у.  На  борг  брати=Набір  брати. 
Бо  вже  на  борг  хлоп  не  хочет  горілонь- 
ку  брати.  Гол.  Ш.  212. 

Борговий,  а,  е.  Взятый  вь  долгь.  У 
мене  борговий  один  віл  був, — тільки  не- 

давно виплатив.  Слнвянос.  у.  Ум.  Борго- 
веиьний.  Як  задумав  Харько,  задумав  За- 

харченко,  задумав  багатіти,  зібрав  Харь- 
ко воликів  борговеньких.   Чуб.   V.   1048- 
Боргувати,  іую,  еш,  гл.  1)  Давать  вт> 

долгь;  кредитовать.  К.  ЦН.  219.  Як  ста- 
неш усім  боргувати,  то  прийдеться  без 

сорочки  ходити.  Ном.  №  10617.  Сидить 
багач  та  й  дивує,  що  убогому  жид  бор- 

гує. Чуб.  V.  1094.  2)  Брать  въ  долгь. 
Пішов  чумак  до  жидівки  боргувати  мед, 
горівку.  Грин.  Ш.  575. 

Бордюг,  га  и  бордюх,  ха,  м.  1)  Кожа, 
снятая  сблою  съ  козы  (или  теленка),  вы- 

деланная, завязанная    вь    гвхъ    мъттахъ, 

ГДЕ    бЫЛИ    НОГИ    И    ХВОСТЪ,    а  ВЪ  ТОМЪ  М'БСТЬ, 

гдЬ  была  голова,  стягиваемая  ремешкемъ, — 
служить  какъ  м'Бшокъ.  Бордюх  повний 
муки.  Шух.  I.  84.  Вх.  Зн.  4.  См.  Бурдюг. 
Облупив  (козу)  бордюгом  і  дав  гму  шкуру. 
Гн.  II.  222.  2>і=гКендюх  3)  Мочевой  пу- 

зырь у  животныхъ.  Каменец,  у. 
Борець,  рця,  м.  1)Борецъ,  ратоборецъ. 

Ходіте  биться  чи  бороться!  бо  я  борець. 
Шевч.  2)  Асопіиїт  Кареііиз  Б.  ЗЮЗО.  I. 
109. 
Ворёцьвнй,  а,  е.  Принадлежащій  борцу. 

Ми  борецького  роду.  Г.  Барв.  420. 

Боржій,  нар.  Скорее.  Коби  боржій  тра- 
ва росла.  Гол.  1УЛ.  494.  Давай, нені  бор- 

жій коня.  К.  ЧР.  352.  Він  потяг  бор- 
жій на  базар.  Федьк. 

Борзий,  а,  е.  Быстрый,  скорый.  Та  як 
же  ти  найшов  мені  ба  такій  лік  бор- 

зий. Гол.  II.  470.  Ум.  Борзеньний. 

Ворзйти,  жу,  виш,  гл.  Торопить.  Б4л.- 
Нос. 

Ворзйтися,  жуся,  зишся,  гл.  Торо- 
питься. Не.  борзі'їся,  з  повагом.  Бвл.-Нос. 

Борзо,  нар.  Скоро,  быстрр.  Донька  не 
стерпіла,  борзо  прилетіла.  Гол.  І.  195. 
Не  так  то  борзо  діялося,  як  кажеся. 
Гн.  II.  29.  Борзо  йди, — біду  найдеш,  по- 

малу йди, — біда  тебе  найде.  Фр.  11р.  107. 
Ум.  Борзеньно.  Гн.  II.  91.  Ой  підемо  до 

вінчаня  борзенько.  Гол.  IV".  300. 
Боривітер,  тра,  м.  Пустельга,  Гаїсо 

ііпипсиїив.  Вх.  II ч    II.  10. 

Борйватн,  1)  ваю,  еш,  гл.  Рыть  ро- 
гами. Сам  бик  землю  борикае  і  на  себе 

кидає.  Фр.  Цр.  28.  Киртиця  борикат 
землю.  Вх.  Лем.  393.  2)  чу,  чеш,  гл. 
Мычать.  Ходить  волик  понад  Дунай,  сум- 

ненько борі'ічс.  Лукаш.  140. 

Воріг,  рога,  и.=Оборіг.  В  тебе  воли 
як  стодоли,  а  корови  як  бороги.  Гол.  IV. 
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Борїдвв,  кн,  ж.  1)  Ум.  огь  борода. 
Левиц  Пов.  179.  Його  брівоньки  —  так, 
як  шнурочок,  його  борідка — золотенькая. 
Чуб.  Ш.  208.  Здурів  скажений  цап,  ріж- 

ки назад  загнувши,  замекав,  заскакав. 
Греб.  362.  2)  Нижняя  или  задняя  часть 
лезвея  топора.  Сим.  24.  Шух.  І.  175. 

3)  Щетка  на  погі  лошади.  В  пісок  но- 
гами по  борідки  врився  (кінь).  К.  МХ.  24. 

4)=Бородиця  4.  Гол.  Од.  36.  5)-цар»ька. 
Раст.  Мігаоіїіз  ̂ аіара  Ь.  Анн.  217.  Од 
причілка  цвів  кущ  панської  рожі,  цвіли 
всякі  квітки — й  гвоздики,  й  чорнобривці, 
й  царська  борідка,  й  кручені  паничі.  Ле- 

вин,  V.  23. 

Борідонька,  борідочка,  кн,  ж.  Ум. 
оть  борода. 

Ворікатн,  каю,  вш,  гл.  Бодать.  Борі- 
кае  рогами.  О.  1861.  І.  94. 

Ворікатися,  каюся,  ешся,  гл.  Бороться. 
Лучче  з  медведем  борікаться,  ніж  з  па- 
номъ  рахуваться.  Ном.  №  1207. 

Борінка,  кн,  ж.  Ум.  оть  борона. 

Воріннин,  а  е.  Относящаяся  къ  бороні. 
Залізо  борінне.  Желізо  употребляемое  для 
зубьев  ь  бороны.  Вас.  198. 

Ворінник,  ка,  м.  Работникъ  при  бо- 
роні. НВолын.  у. 

Боркання,  ня,  с  1)  Иодрізьіваніекрьіль- 
евъ  (у  птицъ).  2)  Усмиреніе,  прибираніе 
кь  рукамъ  кого. 

Боркати,  как»,  вш,  гл.  1)  Подрезывать 
крылья  (птицамъ).  2)  Смирять  кого,  при- 

бирать къ  рукамъ. 
Ворконь,  ня,  Раст.  МеШоІиз  оШсіпр.ііз. 

Лв.  100. 

Воркотати,  кочу  чеш,  гл.=Вуркотатя. 
Воркотун,  на,  .к —Буркотун. 
Борлак,  ка,  .«.  Адамово  яблоко,  Іагупх 

Вх.  Зн.  4. 

Вор  ланка,  кн,  з*\=Ворлак.  Вх.  Зн.  4. 
Бормотати,  чу,  чеш,  гл.  и  пр.— Бурмо- 

тати и  пр., 
Бормотіти,  чу.  тнш,  гл.  О  евреяхъ: 

то-же,  что  и  джерготати.  Жиди  бормотіли. 
Рудан.  І.  56. 

Борня,  ні,  ж.  Борьба.  Левч.  6. 
Боровий,  а,  е.  Боровой.  Ой  сосно,  сос- 
но борова.  Грнн.  Ш.  473.  Боровая  ягода 

вельми  солодка,  а  луговая  калина  вельми 
горка.  Чуб.  V.  484.  2)  ?  Стану,  гляну  у 
долиноньку,  а  в  долині  все  трава  борова. 
Грин.  Ш.  389.  Житечко  цвіте  боровим 
цвіетом.  Грин.  Ш.  13. 

Боровик,  ка,  м.  1)  Житель  бора.  2)  Раст.: 
а)  Вялый  грибъ,  Воіеідіз  еоліііз.  ЗЮЗО.  І. 
114.  Як  загадав  боровик,  на  всі  гриби 
полковник.  Чуб.  V.  1183.  б)  Баріте  спе- 
огига  Ь.  ЗЮЗО.  І.  121.  в)  СЬітарпіІа  ит- 
Ьеііаіа  ЛиМ,.  Анн.  95.  г)  Ругоіа  тіпог  Ь. 
ЗЮЗО.  І.  133.  Ум.  Боровичок. 

Воронина,  ви,  а*;.— Вір.  Ой  бором,  бо- 
ром, боровинок»,  ой  хто  ж  то  їде  вечо- 

риною?  Чуб.  IV.  596. 
Воровйця,  ці,  ж.  1)  Черника,  уяссі- 

піию  тугШІиз.  2)=Боровина.  Чуб.  IV".  389 
Воровнчний,  а,  е.  Черничный. 
Боровичок,  чка  м.  Ум.  огь  боровий. 
Воровниця,  ці,  ж  =Воровиця.  Вх.  Уг. 

228. 

Борода,  ди,  ж.  1)  Борода.  Ой  не  піду 
за  старого  —  бородою  коле.  Чуб.  V.  490. 
Задер  бороду.  Грубо:  умеръ.  Фр.  Пр.  109. 
2)  Подбородокь,  нижняя  челюсть.  3)  Ляд- 

ська борода.  Трава,  которую  не  можеть 
захватить  коса.  4)  Спасова  борода.  К  усть 
ржи,  оставляемый  на  ниві  въ  конці  жат- 

вы. 5)  Борода  лісове.  Раст.  Шпеа  ЬагЬа- 
іа.  ЗЮЗО.  І.  140.  6)—  чбртова  Уіпсеїохі- 
сию  оггїсіпаїе  Ь.  МсепсЬ.  ЗЮЗО.  І.  141. 
Ум.  Борідн.ч,  борідонька,  борідочка.  Мил.  106. 

Бородавка,  кн,  ж.  1)  Бородавка.  Ніс... 
з  чорною  бородавкою  на  кінці.  Мир.  Пов. 
II.  46.  2)  Слідь  отиавшаго  листа  на  стеблі. 
Шух.  І.  19.  Ум.  Бородавочка. 

Вородавканя,  ні,  ж.  —  Ронавка.  Желех. 
Ворбдавник,  к.-.,  м.  Раст.:  а)  СІетаїіз 

УіІаІЬа  Ь.  ЗЮЗО.  І.  119.  б)  Рзіїопета 
саіусіпига.  ЗЮЗО.  І.  133.  в)  8с1егапіЬиз 
аппииз.  Бх.  Пч.  І.  12. 

Бородавочка,  кн,  ж.  Ум.  огь  бородавка. 
Бородая,  дая,  *'.=Вородань  Вх.  Зн.  4. 
Бородань,  ня,  м.  Бородачъ.  Міус.  окр. 
Бородатий,  а,  є  1)  Бородатый.  Мак- 

сим старий  бородатий  вийшов  з  хати. 

Чуб.  Ш.  342.  2  — та  траві  Раст.  Апсіїо- 
ро^оп  ізспаегоит  Ь.  ЗЮЗО.  І.  111. 

Бороднця,  ці,  ж.  То-же,  что  и  богоро- 
диц», капюшонь,  пришитый  къ  верхней 

одежді.  Гол.  Од.  36. 

Боровдити,  джу,  диш,  гл.— йому  що. 
Ділать  кому  на  перекорь,  мішать  кому. 
Фр.  Пр.   109. 

Борозенний,  а,  є. — віл.  Быкъ,  во  время 
паханія  ходяїцій  съ  правой  стороны,  т.  е. 
по  борозді.  Ном.  №10015.  Купити,  бач, 

треба  до  п'ятої  пари  борозенного  та 
дійну  корову  з  телям.  Кв. 

Воровёвька,  кн,    ж.    Ум.  оть  борозна. 
Воровка,  ки,  ж.  Ум.  огь  борозна. 
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Борозна,  нй,  ж.  Борозда.  Чуб.  V.  341. 
Старий  віл  борозни  не  псує.  ІІосл.  Ум. 
Борозенька.  Грин.  Ш.  660,  борознбнька, 
борозна.  А  я  жита  не  жала,  в  бороз- 
нонці  лежала.  Гол.  І.  311.  Ти  будеш, 
молода  дівчино,  жито  зажинати,  я  буду 
у  борознах  лежати.  Мет.  365. 

Борбзннй,  а,  е= Борозенній.  КС.  1898. 
VII.  44.  Запри  хлопець  п'ять  волів, — 
нема  шостого  колішенного,  борозного.  Рудч. 
Ск.  1.  182. 

Борознистий,  а,  є.  Двлагощій  большую 
борозду  (о  нлугі).  Черк.  у. 

Ворознуватн,  ную,  ега,  гл.  Бороновать. 
Сем  синов  оре,  сем  борознуе.  Чуб.  У.  821. 

Борознюк,  ка,    "  —  Бороэняк.  Желех. 
Борозник,  ка,  м.  Личинка  майскаго 

жука.  Вх.  Пч.  І.  7. 
Бороло,  ла,  с.  Разсвлина  въ  скалі, 

ущелье.  Вх.  Зн.  20. 
Борона,  ви,  ж.  Защита. 
Ворона,  нй,  ж.  1)  Борона.  Части  ея: 

деревянные  валки,  въ  которые  вставлены 
зубья;  каждый  валок  обоими  концами  укріп- 

лень въ  двухъ  глицях.  Чуб.  VII.  401. 
Части  гуцульской  бороны:  Ворона  мае  два 
довші  крайні  і  два  коротші  середущі  хре- 
бётники;  впоперек  хребетників  переходить 
шість  тонших  ботиків;  там,  де  естики 

перехрещуються  з  хребетниками,  задов- 
бані через  них  обох  зелізні  чопи.  Шух. 

І.  165.  Під  бброну  с(яти.  Сіять  по  жнивью 
безъ  вспашки,  задълывая  только  бороной. 

Бас.  196.  Бброну  заткати  за  кии.  Подоль- 
щаться къ  кому.  Фр.  Пр.  109.  Ум.  БорГнна, 

борГночка. 
Воронения,  ня,  с.  1)  Зашита.  2)  За- 

ирещеніе.  3)  Обработка  бороною. 
Воронець,  нця,  М.  ЗпЩИТНИКЪ. 
Боровйти,  ню,  ниш,  гл.  1)  Оборонять, 

защищать;  хранить  К.  ЧР.  358.  В  морі 
не  втопила,  од  смерти  боронила.  Макс. 
(1849)  51.  Предки  наші  славні  боронили 
волю.  К.  Доев.  27.  Нехай  мене  Бог  боро- 

нить від  лихої  напасти.  Ном.  №  152. 

2)  Запрещать.  Оженися,  сину,  я  не  бо- 
роню, та  не  бери  вдови,  бо  я  не  велю. 

Чуб.  V.  880.  Ой  прошу  вас,  гості  милі, 
не  бороньте  того.  Грин.  Ш.  648.  3)  Бо- 

роновать. Оре  плугом,  кіньми  боронить. 
Чуб.  V.  199. 

Боронитися,  вюся,  нишея,  гл.  Защи- 
щаться. Узявея  я  г  буду  боронитись,  бо 

всякий  день  творив  я  Божу  правду.  К. 
Іов.  57. 

Вороння,  ня,  с.  Борьба.   „  Давай  боро- 

тись!"....— К  нечистому  з  боронням! — 
важко  дишучи  каже  запорожець.  К.  ЧР. 
168. 

Боронувати,  ную,  еш,  гл.=  Боронити  3. 
Старими  жидами  орав,  а  жидівками  бо- 

ронував. АД.  II.  28. 
Воросква,  ви,  ж.  Абрикосъ.  Угор. 
Ворбетатнся.,  таюся,  ешся,  гл.  Возить- 
ся въ  грязи,  силиться  выбраться  изъ  грязи. 

Загруз  бідолага,  боростається  собі  в  грязі. 
0.  1861.  XI.  2. 

Ворбтати,  таю,  еш,  гл.  1)  Очищать 
отъ  шелухи  (просо).  2)  Тормошить?  Сби- 

вать съ  толку?  Ви  мене  заборбтаєте,  як 

'от  будете  хапати  та  з  одного,  та  з 
другого  боку!  Вас  багато,  а  я  один, — де  ж 
мені  вас  усіх  поділити? — Та  ви  соми 
себе  боротаете.  Мирг.  у.. Слов.  Д.  Эварн. 

Вороття,  тя,  с.  Борьба.  З  бороття. 

руки  повибивав. 
Ворбти,  рю,  реш,  гл.  Бороть,  одолівать. 

О  Боже  мій  несконченний!  дивитися 
горе,  що  тепера  на  сім  світі  віра  вірі/ 
боре.  Нп. 

Ворбтнся,  рюоя,  решся,  гл.  Бороться. 
Боровсь  з  своїм  сердега  горем.  Котл.   Ен. 

Боротьба,  би,  ж.  Борьба.  К.  К  р.  31. 
Боротьба  з  злими  духами.  Левиц.  Пов. 
22.  Бувши  в  смертній  боротьбі,  молився. 
Св.  Л.  XXII.  44. 

Ворочок,  чка,  м.  Ум.  отъ  бір. 
Борошенний,  а,  е.  Мучной.  Левч.  72. 

Борошенна  комора. 
Борошенце,  ця,  с.  Ум.  отъ  борошно. 

Борошнйтв,  ню,  виш,  гл.  Обсыпать, 
мукой,  запачкать  мукой. 
Вовошвнтноя,  вюся,  нншея,  гл.  Пач- 

каться въ  муку. 

Борошно,  на,  с.  1)  Мука.  Де  борошног 
там  г  порошно.  Ном.  №  9875.  2)  Окис- 

ленный свинецъ  въ  виді  порошка.  Вас. 
183.  Ум.  Борошенце.  Чуб.  11.  98.  Драг. 
192.  Назмітай  у  засіці  борошенця  та 
спечи  мені  колобок.  Рудч.  Ск.  II.  2. 

Борошняний,  а,  є— Борошенний. 
Ворс,  су=Ворть?  А  мог  сини  у  чис- 

тому полі,  борси  борсають,  рої  збірають. 

Грин.  Ш.  9. 
Ббрсаввя,  вя,  с  Метаніе  въ  разнил 

стороны. 
Борсатн,  саю,  еш,  гл.  ?  См.  Боре. 
Борсатися,  саюся,  ешся,  гл.  Метаться 

въ  разныя  стороны,  возиться,  барахтаться. 
Пручався,  борсався,  дріжав.  Мкр.  Г.  21. 
Зашелестіло  жито,  заколихалося,  немов, 
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у  йому  щось  борсалось,  билось.  Мир. 
ХРВ.  6. 

Борсук,  ка,  м.  Барсукъ. 
Борсуків,  кова,  ве=Ворсучий.  Бор- 

сукове сало.  ЕЗ.  V.  171. 

Вбрсучнй,  а,  в.  Барсучій.  Собаки  ма- 
буть натрапили  на  борсучий  слід.  Стор. 

МПр.  112. 
Ворсюк,  ка,  л.=Ворсук.  Вх.  Пч.  II.  6. 
Борт,  та,  .»«.  =  Борть.  Вх.  Зн.  4. 
Вортавнй,  а,  е.  О  дерев*:  трухлый 

въ  средин*.  Шух.  І.  88,  178. 

Вортав,  ка,  м.  Болванъ,  пентюхъ,  осто- 
лоїгь.  Вх.  Лем.  393. 

Вбртннк,  ка,  м.  Бортникъ,  пчеловодъ. 
Ледаякого  бортника  і  мед  ледачим  пахне. 
Ном.  №  7160. 

Бортняк,  ка,  м.  Эпитетъ  медв*дя.  Ши- 
роко ступав  він,  неначе  ведмідь-бортняк. 

Стор.  М.  Пр.  109. 
Вортуля,  лі,  ж.  Глупая  женщина.  Вх. 

Лем.  394. 

Борть,  тя,  м.  Борть,  улей  въ  дерев*. 
Чуб.  Ш.  392. 

Вортянйй,  а,  є.  Им*ющій  борть  (о  де- 
рев*). К.  (Желех.). 

Вортянйк,  ка,  .«.==  Борта нк. 
Вбрух,  ха,  м.  1)  Еврейское  имя  Бо- 

рухъ.  2)  Ббрухи  справляти,  відмовляти,  спі- 
вати. Молиться  (о  евреяхъ).  Рудан.  І.  47. 

Жид  борухи  відмовляє.  Ном.  №  12157. 

Ворушкатнся,  каюся,  ешся,  гл.  Ба- 
рахтаться, бороться.  Сичі....  борушкають- 

ся  вдвох,  а  опісля  й  покотються  аж  до- 
долу. Грин.  І.  255.  Підуть  боругикаться 

по  вгороду.  Верхнедв*пр.  у. 
Ворше,  нар  ==Воржій.  Хто  борте  на- 

сипле, той  борше  змеле.  Ном.   №    7194. 
Воршевка,  ки,  ж.  Раст.  С-оп  і  її  т  таси- 

Іаїит.  Шух,  І.  21. 
Борщ,  щу,  м.  1)  Борщъ.  Наша  пані 

чорнобрива,  борщу -каші  наварили.  Чуб. 
Ш.  247.  2)  Квасъ  изъ  бураковъ,  изъ  ко- 
тораго  приготовляють  борщъ.  О.  1862. 
IV.  32.  МУЕ.  I.  100.  3)  Раст.  а)  Спае- 
горЬуПит  аготаїит.  ЗЮЗО.  I.  б)  Негас- 
Іеит  зіоігісит  Ь.  ЗЮЗО.  I.  124.  См.  Бор- 

щівник. Ум.  Ббрщин,  ббрщичон.  Ой  косо  ж 
моя  русява,  не  рік  же  я  тебе  кохала,  в 
червонім  борщику  вмивала.  Грин.  Ш.  509. 
Ув.  Борщисьио,  борщище.  Отам,  каже, 
борщисько  стоїть  вранішній  під  опічком. 
Чуб.  II.  383. 

Борщевий,  а,  а.  Относящійся  къ  борщу. 
Вбрщйк,  ку,  ббрщнчок,  чку,  м.  Ум. 

оть  борщ. 

Ворщіввйй,  а,  є.  1)=Ворщевнй.  2)  Лю- 
битель борща.  Який  бо  ти  борщівний. 

Борщівник,  ка,  м.  1)  Раст.  а)  Апіпгіз- 
сиз  зуіуезїгіз  Ногїт.  ЗЮЗО.  І.  111.  б)  Не- 
гасіеит  зіЬігісит  Ь.  Анн.  165.  См.  Борщ. 
2)  Горшокъ.  въ  котороыъ   варять    борщъ. 
3)  Любитель  борща.  Ум.  Борщівничбк. 

Борщіввйця,  ці,  ж.  І)  Торговка,  про- 
дающая борщъ.  2)   Любительница   борща. 

Ум.  Борщівнйчка. 

Ворщівнйчнти,  чу,  чиш,  гл.  Торго- 
вать борщемъ. 

Борщівнйчка,  ки,  ж.  Ум.  отъ  борщів- 
ниця. 

Борщівничбк,  чка,  м.  Ум.  отъ  бор- 

щівний. 
Борщовий,  а,  е=Борщевий 

Ворщувати,  щук»,  еш,  гл.  гЁсть  борщъ. Будем  боргцувати,  коли  дали  борщу. 
Зміев.  у. 

Борюкатися,  каюся,  ешся,  гл,  =  Борі- 
катися.  Годі  вам  борюкатися,  схаме- 

ніться. Полт. 

Восака,  нар.  Босикомъ.  Як  ось  летить 
школяр  один— невеличкий,  обдертий  і  бо- 
сака.  Св.  Л.  139.  Босака  вчистити,  втяти. 
Ноб*жать  босикомъ.  Ум.  Босачка. 

Восён.  Употребл.  въ  тавтологическомь 
вираженій:  Босём  босГсінькиЙ.  Совершенно 
босой.  Там  такий:  голам  голісінький,  бо- 
сем  босісінький.  Харьк. 

Босий,  а,  в.  1)  Босой,  необутый.  Пан 
в  чоботях,  а  босі  сліди  знати.  Ном. 
№  1183.  2)  Неподкованный,  неокованный. 
Босі  коні.  Фр.  Пр.  112.  Босі  колеса.  Ка- 

менец, у.  Босий  віз.  Фр.  Пр.  112.  Гар- 
мати да  ковані  вози  в  поход  риштує, 

а  босими  возами  загороде  тіснину  в  не- 
трах.  К.  ЦН.  242.  3)  О  собак*:  темной 
шерсти  съ  білими  лапами.  Вх.  Зн.  68. 
Мнж.  85.  О  бык*:  съ  б*лыми  копытами. 

КС.  1898.  УН.  42.  4)  Чоловік  з  ббсою  гу- 
ббю.  Чеиов*къ  безъ  усовъ.  Ейскъ.  Ум.  Бо- 

сенький, босёееньний.  Ніжки  босенькі  мер- 
знуть. Морд.  Пл.  91. 

Восйии,  сйн,  ж.  мн.  1)  ЕврейскШ 
ираздникъ:  Судный  день,  когда  евреи  хо- 

дять только  въ  чулкахъ.  .Шейк.  Жидівські 
босини.  2)  Трауръ  у  евреевъ,  когда  они, 
поел*  аохоронъ,  восемь  дней  должны  быть 
босыми.  ЕЗ.  У.  200.  3)  .Босини  справляти. 
Шутливо:  быть  безъ  обуви,  ходить  боси- 

комъ. ,Ном.  Л*=  11234. Босісінький,  а,  е.  Совершенно  босой. 
Там  такий  голем  голісінький,  босем  бо- 

сісінький. Харьк. 

Б* 
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Босітв,  сію,  еш,  гл.  Дьлаться  босымъ. 
Воска,  к»,  ж.  Проститутка.  Полт. 
Воско,  ка,  м.  Собака  съ  белыми  но- 

гами (до  колінь).  Боско  через  увесь  вік 
босий  бігає.  Ном.  №  11231. 

Ббсо,  нар.  Босыми  ногами.  Чуб.  IV. 
225.  Ходить  босо.  ЕЗ.  V.  179.  Ум.  Бо- 
сёньно.  Бігай  босенько,  —  тепер  тепло. 
Полт. 

Восбніж,  нар.  Босыми  ногами,  боси- 
вомъ.  Бігли  босоніж  дівчата.  К.  Чр.   41. 

Босоніжка,  ки,  ж.  Босоножка.  Біля- 
венька, русявенька  босоніжка,  Михайлова 

маленька  сестричка  Мелася.  МБ.  Ш.  135. 
Восоніч.  нгф— Босоніж.  Позичка  бо 

соніч  ходить.  Ном.  №  10618. 

Босоногий,  а,  в.  Босоногій.  Боги,  бо- 
гині і  півбоги,  простоволосі,  босоногі. 

Котл.  Ен. 

Босбрка,  кн,  ж.  1)=Босорканя.  Же- 
лех. 2)  Лягушка,  жаба.  Вх.  Уг.  і^8. 

Босорканя,  ні,  ж.  1)  Відьма,  колдунья. 
Гн.  II.  182,  252.  2)=Ропавка.  Желех. 

Босоркун,  на,  м.  Упырь.  Желех. 
Востй,  боду,  деш,  гл.  Бодать.  Угор. 

Бик  боде.  Вх.  Лем.  394. 

Восуватн,  сую,  еш,  гл.  Ходить  боси- 
комъ.  Що  се  ти  босуеш?  Лохв.  у. 

Восяжиик,  ка,  м.  Родъ  растеаія.  Вх. 
Уг.  228. 

Босяк,  ка,  м.  Босякъ,  оборвавецъ,  без- 
прштный  пролетарів.  Сам  став  за  босяка 
на  поденну.  Грин.  II.  258.  У  якономіг 
усяка  наволоч  і  босяки  бувають.  Г.  Барв. 
511. 

Восятник,  ка,  м.  Родъ  растенія.  Желех. 
Бот,  та,  м.  Сапогъ  съ  короткнмъ  голе- 

нищемъ.  Боти  сап'янові  несе,  на  його 
козацькі  ноги  надіє  ЗОЮР.  І.  207.  Та  на 

козаку  боти,  та  на  козаку  нові  та  ні- 
мецької роботи.  Грин.  ПІ.  286.  Ум.  Ботик. 

Ботвина,  ни,  ж.  Свекловичные  листья. 
Ой  через  тин  да  в  манастир  стежечка 
в  ботвину.  Нп.  Нарвала  ботвини  свині. 
Черниг.  у. 

Вотей,  тою,  л«.=0тара.  Шух.  І.  195, 
198.  Цілий  ботей  овець  іде  за  двома  вів- 
чарами.  Шух.  І.  210. 

Вотедев,  ва,  м.  Мутовка  для  пахтанья 
масла;  состоять  изъ  ручки  (держівно),  на 
конігв  которой  прикреплены  накрестъ  дв* 
пары  брусочковъ  (крила),  сквозь  концы 
которыхъ  проходить  два  кольца,  свитыя 
изъ  тонкаго  корня  смереки  (ро скрутці). 
Шух.  I.  214,  141,  106. 

Вбти,  мн.  (ед.  ч.  бота?)  Дубовый  доски 
для  лодокъ.  Браун.  19. 

Ботик,  ка,  м.  1 )  Ум  отъ  бот.  2)  Баш- 
макъ,  ботинокъ.  Ббтики  з  очйма.  Башмаки 
съ  металлическими  пистонами  для  снур- 
ковъ.  Вас.  162. 

Ваток,  тка,  м.  Ботинокъ,  полусапожекъ. 
На  тім  паняті  (дівчині)  рудая  сукня, 

на  ножейках  ма'т  шнуровані  бітки.  АД. 
I.  43. 

Вотюк,  ка,  м.  Стволъ  дерева,  предна- 
значенный для  распилки  ва  лоски.  Желех. 

Вх.  Зн.  4.  Ялиця  стогне  й  шелестить.... 
„Мене  підтяли  й  ботюка  до  трачки  по- 

котили". Млак.  108. 
Вотя,  ті,  ж.  Кокора  въ  средине  лодки, 

полуободъ,  поперечный  выгнутый  деревян- 
ный брусокъ,  къ  которому  снаружи  при- 

шиваются доски.  Вас.   151.  Мнж.  179. 
Вбхало,  ла  и  пр. =  Бухало  и  пр. 
Вохои,  на,  бохунёць,  нця,  м.  и  пр.= 

Бухян,  буханець.  Хліба  бохунёць.  Рудан. 
I.  67. 

Воцюн,  боцян,  на,  м.  Аистъ,   Сісопіа. 
Вочалка,  ки,  ж.  Небольшой  боченокъ. 

Де  там  барилко,  то  таки  ціла  бочалка: 

відер  з  п'ять  або  й  більш  трохи  туди влізе.  Брацл.  у. 

Вочанець,  нця,  бочании,  на,  м.  (мн. 
бочане).  Житель  противоположного  берега 

ріки. 
Вочастив,  а,  є.  Толстобокій  Сиві  воли 

поздихають  і  бочасті  корови.  Гол.  І.  314. 
Вбченько,  ка,  м.  Ум.  отъ  бік. 
Вбчечка,  ки,  ж.  Ум.  отъ  бочка. 
Бочечок,  чка,  м.  Ум.  отъ  бік. 
Вочистнй,  а,  є— Вочастий.  Коципин- 

скій,  І.  23. 
Вочйти,  ч^,  чюп,  гл.  1)  Сбочивать, 

•Ьхать  въ  сторону.  Шейк.  2)  Смотръть  вь 
сторону. 

Вочйтиоя,  чуся,  чйшся,  гл.  Косо,  не- 
пріязневно  смотреть,  сердиться.  Вх.  Зн. 
18.  Бочит  сі  на  мене,  як  бим  му  маму 
зарізав.  Фр.  Пр.  112. 

Вочйще,  ща,  с.  Ув.  отъ  бік.  Дурне 
мужичище  взялось  у  бочище.  Грин.  Ш.  327. 

Вочій,  чія,  и«.=Вокшій.  Желех. 
Бочка,  ки,  ж.  1)  Бочка.  Шух.  І.  250. 

Горілочки  бочка.  Чуб.  Ш.  243.  2)  Родъ 
дътской  игры.  Ив.  46.  Ум.  Ббчечна.  Чуб. 
Ш.  456. 

Бочковий,  а,  6.  Бочечный.  Бочкова 
олія.  Полт.  г. 

Вочкорн,  (рів?  м.)  мн.   Родъ  кожаной 
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133 обуви,  то  же,  что  н  постоли.  Гол.  Од.  82. 
Вх.  Уг.  226. 

Бочкуватий,  а,  е.  Бочкообразный. 

Вочкур,  ра,  .«.—Очкур.  КоІЬ.  І.  35. 
Вочбк,  чка,  м.  1)  Ум.  оть  бік.  2)  ии. 

Бочки.  Сгвнки  лагунки  цля  дегтн).  Рудч. 
Чи.  250. 

Бочонок,  ака,  .и.=Варило. 
Вочуля,  лі,  ж.  1)  Толстобрюхая  ко- 

рова. Желех.  2)  Корова  съ  белыми  боками. 
Желех.  Ум.  Бочулочка.  Да  прийду  ж  я, 
гою,  на  твою  обору,  ой  займу  ж  я  бо- 
чулочку  до  свойого  дому.  Чуб.  V.  1088. 

Войн,  на,  м.  Трусь.  К.  ПС.  66. 
Боягуз,  аа,  м.  =Воюн.  Св.  Л.  219. 

Ой  ти,  боягузе!  своєї  тіни  боїшся.  Фр. 
Пр.  113. 

Воявкнй  и  боязькнй,  а,  6.  Боязливый, 
робкій.  Замучена  молодиця,  печаловита, 
боязка.  МВ.  І.  49.  Ум.  Боязкенький. 

Вбязко  и  боязько,  нар.  1)  Страшно. 
Собаки  не  боязко,  та  дзвяги  його.  Ном. 
К  7253.  Боязько  мені,  бо  тоді  вони  мене 
всі  покинули.  Г.  Барв.  352.  2)  Боязливо, 
робко.  Усі  боязко  дивились  на  Зіньку. 
Стор.  М.  Пр.  58.  Ум.  Боязкеньно,  боязь- 
кенько. 

Вояалнвмй,  бояэннй,  а.  е=Боя8Кнй. 
К.  МХ.  17. 

Боязливо,  боязно.  «ар.=Воя8КО.  Так 
мені  чогось  сумно  й  боязно,  аж  моє  серце 
мре.  МВ.  І.  17.  І  сторож  боязно  кри- 

чить, щоб  злого  пана  не  збудить.  Шевч. 
Боявький,  боязько.  См.  Боязкий,  боязко. 

Бояряй.  я,  з— Боярський.  Уже  коні 
на  стану  гогочуть,  буяре  до  коней  не 
хочуть,  буярог  чести  не  знають.  Грин. 
Ш.  550. 

Боярин,  на,  м.  1)  Бояринь.  2)  ПІа- 
феръ  (на  свадьбв).  МУЕ.  І.  123.  3)  Раст. 
Азіег  Атеїіиз  Ь.  Вх.  Пч.  II.  29.  Ум. 

Бояронько,  боярочко.  Чуб.  V.  939.  Не  сму- 
тіться та  боярочки,  що  короткі  та  по- 

дарочки. Мил.  Св.  39. 
Воярннування,  ня,  с.  Шаферство. 
Воярннуватн,  ную,  еш,  гл.  Быть  ша- 

феромгь. 
Бояронько,  боярочко,  ка,  с.  Ум.  оть 

боярин. 
Боярство,  ва,  с  Боярство,  бояре.  Греб. 

328. 

Боярський,  а,  є.  1)  Боярскій.  2)  Ша- 
ферскій.  Бере  старший  боярин  боярські 
шапки  і  несе  їх  у  хату.  МУЕ.    І.    123. 
Воярчик,  ка,  .«.=Воярин  2.  Буває 

два  або  й  три  боярчики,  бо  часом  іде  й 

третій,  що  зветься  „писарь",  що  запи- 
сує кватеру  для  молодого.  На  другий  день, 

у  неділю,  як  ідуть  до  шлюбу,  він  буває 
хорунжим.  0.  1862.  IV.  17. 

Вбясть,  ти,  ж.  Боязнь.  Левч.  6. 
Боятися,  боюся,  їшся,  гл.  Бояться. 

Вовка  бояпАся,  то  і  в  ліс  не  йти.  Ном. 
№  4231.  Не  бійсь  слави,  не  бійсь  слави, 
не  бійсь  поговору.  Мет.  105.  Ідіть,  душі, 
та  й  бояйтеся  (вм.  бійтеся).  Грин.  Ш.  147. 

Вра="=Врате.  Сокращ.  зват.  пад.  оть 
брат.  Дивись,  бра,  перший  раз  на  своїм 
віку  бачу....  що  в  полі  виорують  лина. 

Рудч.  Ск.  І.  165. 
Вравяй,  а,  є.  Хорошій,  красивый.  Жив 

там  веселий  бравий  чоловік.  МВ.  (О. 
1862.  І.  93).  Пугаченьку  бравий,  наша 
доля  рівна:  в  тебе  нема  жінки,  в  мене 
чоловіка.  Балл.  94.  Ум.  Бравеиьиий,  бра- 
ввсенький,  Писарець  маленький,  на  личку 
бравенький.  Нп. 

Враво,  нар.  Хорошо,  красиво.  Казав 
москаль  „право",  та  й  збрехав  браво. 
Посл.  Ум.  Бравеяьяо,  бравесенько. 

Врага,  гн,  ж.  1)  Брага,  родъ  напитка 
(изъ  просянаго  солода).  Маркев.  170.  Чуб. 
VII.  447.  Лемішку  і  куліш  глитали  і 
брагу  кухликом  тягли.  Котл.  Ен.  І.  11. 

І  кубками  пили  слив'янку,  мед,  пиво, 
брагу,  сирівець,  горілку  просту  і'  кал- 
ганку.  Котл.  Ен.  І.  19.  2)  Брага,  спущен- 

ный заторъ, — имъ  кормятъ  скотъ.  Пили, 
як  брагу  поросята,  горілку  так  вони 
тягли.  Котл.  Ен.  II.  15.  Ум.  Бражка. 

АД.  II.  33,  бражечка.  А  що  їли? — Кашку. 
А  що  пили? — Бражку.  Чуб.  Ш.  106. 
Браго  ж  моя,  бражечко  медовая,  з  ким 
я  тебе  пить  буду,  молодая?  Чуб.  -V.  51. 

Враговар,  ра,  м.  Заторный  чанъ.  Шейк. 
Бражечка,  бражка,  кн,  ж.  Ум.  отъ 

брага. 
Бражний,  а,  е.  Откормленный  брагой. 

Бражна  корова.  НВолын.  у. 
Бражник,  ка,  м.  1)  Чанъ  для  браги. 

2)  Продавець  браги. 
Вражниця,  ці,  ж.  Продавщица  браги. 

Вражуха,  хи,  ас. = Врага.  Насіяла  гре- 
чу хи,  наробила  бражухи.  Чуб.  V.   1136. 

Бразилія,  дії,  ж.  Родъ  цвітна.  См. 
Бразолі.  По  під  гору  високую  росте  бра- 
зилгя.  Гол.  II.  734.. 

Вразолійвнй,  а,  е.  Иміющій  цввгь  си- 
няго  сандала  или  окрашенный  синимъ  сан- 
даломъ.  Крашанки  бразолійні.  Сям.  283. 
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Врааолійник,  ка,  м.  Горшокъ,  въ  ко- 
торомъ  варятъ  сандалъ. 

Вразолія,  лії,  ж.  Темвосиній  сандалъ, 
древесина  дерева  Саезаіріпіа  Ьгавіїіепзіз. 
МУЕ.  І.  175. 

Врааоля,  лі,  ж.  Родъ  цвітна.  См.  Бра- 
зилія. Дівчата....  в  квітках  і  широчен- 

них стрічках,  наче  ті  бразолі,  маки  та 
лелії.  К.  ДС.  24. 

Врай,  брая,  м.  Инструментъ,  которымъ 
быотъ  бриндзу  при  ея  приготовленій:  тол- 

стый буковый  колъ,  съ  одного  конца  ци- 
ливдрическій,  а  съ  другого  четырехгран- 

ный, съ  зарубками  на  граняхъ.  Шух.  I.  214. 
Врак,  ку,  м.  \)  Бракъ,  негодное.  Сам 

брак  ми  (=ш)  лишили.  Фр.  Пр.  116. 
2)  Недостатокъ,  неимзніе.  Купив  би  всього, 
та  брак  грошей. 

Бракнути,  не,  гл.  безл.  Недоставать. 
Бракне  копійки. 

Браку  ъатя,  кую,  кш,  гл.  1)  Прене- 
брегать, отбрасывать.  Єден  бракує,  другий 

пакує.  Фр.  Пр.  116.  2)  безл.  Недоставать. 
Коли  у  тебе  бракує  того  насіння,  позич 
його.  Стор.  МПр.  24.  Чого  вам  бракує, 
то  си  докупіт.  Фр.  Пр.  116. 

Бральнвця,  ці,  ж  =Враля.  Желех. 
Враля,  лі,  ж.  Работница,  собирающая, 

дергающая  коноплю.  Желех. 

Врам,жу,л.Узкія  полоски  смушекъ.  міха 
для  обшивки  краевъ  тулу  повъ,  ту  бъ.  Харьк.  г. 

Брама,  ни,  ж.  1)  Ворота.  Мет.  407. 
А  в  нашім  двору  гірше  як  в  неволі,  вий- 

ди за  браму,  наплачся  доволі.  Чуб.  V. 
344.  Вашу  дівчину  мов  за  золоту  браму 
зачинено:  і  в  вічі  її  не  побачиш,.  МВ.  I. 

71.  2)  „Опушка  изъ  сафьяна,  плиса  (воль- 
вета)  или  смушка".  Вас.  155.  См.  Брам. 
Ум.  Браика,  брамочка.  Чуб.  У.  896. 

Враяний,  а,  е.  1)  Относящейся  къ  во- 
ротамъ.  2)  какъ  сущ.  Привратникъ.  Желех. 

Враиуриий,  а,  е. — камінь.  Азотная 
окись  кооальта.  Вас.  182. 

Врандзя,  зі,  -ж  =Вур'ян.  Вх.  Лем.  394. 
Брандуші,  шів,  м.  мн.  Раст.  родъ  под- 

сибжниковъ.  Сгосиз  геглсиїаЬиз  Ь.  ЗЮЗО. 
I.  120. 

Вравдушки,шок,  ж?., .мм.  Раст.а)= Бран- 
душі. ЗЮЗО.  I.  120.  б)— білі.  ОгпіІО£а1ит 

итЬеІІаІига  Ь.  ЗЮЗО.  I.  130. 

Бранець, '  нця,  м.  I)  М.гЬнникъ,  воен- нопленный. 2)  Рекрутъ.  Желех.  Бранець 
на  стойці.  Федьк.  Ш.  45.  3)  Нанятый  че- 
лов'Вкъ  для  вндергиванія  конопли;  чаще 
во  мн.  ч.  Бранці.  Волч.  у. 

Бранка,  кн,  ж.  1)  Пл-внница.  Дівка 
бранка,  Маруся  попівна  Богуславка. 
ЗОЮР,  І.  210.  2)  Наборъ  (рекрутовъ).  Я 
пішов  до  бранки,  та  не  здавсі.  Шух.  І. 
317.  Стережіться,  парубочки,  бо  либонь 
бранка  буде.  Гол.  І.  139.  3)  Родъ  рыбы: 
ВагЬиз  ЯітаШіз.  Вх.  Лем.  394.  Ум.  Бра- 
ночка. 

Брання,  ня,  с  1)  Бранье,  двйствіе 
берущаго.  Браньом  не  збіднієїи.  Фр.  Цр. 
116.  Солодше  брані,  як  давані.  Фр.  Пр. 
116.  2)  Выдергиваше,  вмрьіваніе  льна 
(при  уборк*).  З  ким  мені  льон  брати?,., 
а  з  свекорком  брання — тільки  воркотання. 
Грин.  Ш.  82. 

Враночка,  кн,  ж.  Ум.  оть  бранна. 
Врань,  ні,  ж.  Известно  только  изъ 

анекдота  о  л*яивой  женщин*.  „Шо  ти, 

жінко,  робиш, шо  роботи  твоєї  тіе  видно?" — 
Та  шо  роблю?  я — каже, — чоловіче,  брань 
беру. — А  він  то  й  дума:  „шо  ж  то  таке: 
брань  беру?"'  Поліз  на  горище,  сидить, 
дожидає,  поки  вона  буде  брань  брати. 
Вона  встала,  напрягла  ороху,  прослала 
ряднину,  насипала  туди  ороху;  взяла, 
лягла  черевом  на  землю  і  бере  ротом 
орох  той,  їсть....  Грив.  II.  163. 

Брат,  та,  м.  1)  Брать.  Нема....  ні  бра- 
та, ні  сестри.  Чуб.  V.  18.  У  ляхів — 

пани,  на  Москві — реб'ята,  а  у  нас — 
брати.  Ном.  №  796.  Употребл.  какъ  слово 
обращенія  къ  мужчинв-пріятелю.  Товари 
шу,  рідний  брате,  виклич  мені  дівча  з 
хати.  Мет.  69.  2)-  у  перших.  Двоюродный 
брать.  3)— у   других.    Троюродный    брать. 
4)  —  чоловий.     Собутыльникъ.    Млак.    85. 
5)  Старший  брат.  Въ  цехъ:  начальникъ 
надъ  подмастеріями.  Козел,  у.  6)  Молод- 

ший брат.  Въ  цехі:  лицо,  служащее  для 
посылокъ.  Козел,  у.  Ум.  Братець,  братік, 
братічок,  братко,  браток,  браточок,  братонько, 
братечко,  братуньо,  братусь,  братусик.  Ой 
приїхав  братець  до  сестриці  в  гості. 
Чуб.  У.  764.  Въ  живой  разговорной  річи 
употребляется  преимущественно  во  мн.  ч.: 
братці,  братця.  Хваліте,  крикнув,  братця, 
Бога.  Котл.  Ен.  Очень  любимо  въ  упо- 

треблены нъжно-ласкательное  братік,  бра- 
тічок. Особенно  любятъ  унотребленіе  его 

женщины  какъ  по  отношенію  къ  брату, 
такъ  и  ко  всякому  любимому  молодому 
мужчинъ,  также  при  просьбахъ  и  пр.  Ти- 
міш  зібрав  парубків:  „Братіки  мог,  то- 

вариші милі,  поможіть  мені!"  МВ.  І. 
132.  Посію  я  рожу,  покладу  сторожу: 
братіка  рідного.  Чуб.  Ш.  207.    Мій    ба- 
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течку,  мій  братіку,  хоч  ти  не  цурайся! 
Шевч.  86.  Се  ж  мій  братічок  ріднесень- 

кий! МВ.  І.  ЗО.  Братічок  помре, — я  й 
загину.  Чуб.  V.  439.  Тепер  мій  братко 
із  вуійська  приїхав.  Чуб.  III.  316.  Бра- 
тоньку  милий,  прибудь  до  мене.  Чуб.  V. 
469.  7)  Брат  І  сестра.  Раст.  Меіатругит 
пегаогозит  Ь.  Вх.  Пч.  І.  11.  8)  Брат- 
сестриця.  Раст.  Меіатругига  аггепзе  Ь. 
Шух.  І.  21.  9)  Три  брати.  Раст.  а)  ЕирЬ- 
гавіа  Іиіеа  Ь.  Шейк,  б)  Тгііоііит  тесііит 
Ь.  Шейк. 

Братан,  на,  .м.=Вратанич.  Желех. 
Вратанець,  нця,  л.=Вратанич.  Желех. 
Вратаннч,  ча,  м.  Племянникь  (сынъ 

брата).  Чуб.  VI.  292.  НВолын.  у.  Каме- 
нец, у.  Опат.  24.  Ум.  Братанчик. 

Вратаниця,  ці,  лс.=Вратанва.  Желех. 
Вратаничка,  ки,  лс.=Вратанка  НВо- 

лын. у. 
Братання,  ня,  с.  Братанье. 
Брататися,  таюся,  втлея,  гл.  Братать- 
ся, дружиться,  входить  въ  дружбу.  При 

добрій  годині  й  чужі  братаються,  при 
лихій  годині  й  свої  цураються.  О.  1861. 
IV.  94.  На.  Батько  мій  не  братався  з 
панами.  Лебед.  у.  Того  ж  батька,  такі  ж 
діти, — жити  б  та  брататься.  Шевч. 

Враташшя.  шя,  с  соб.  Братцы.  Уио- 
требл.  преимуществ,  какъ  слово  обращенія. 
Якої  ж  вам,  браташшя,  заспівати?  К. 
Бай.  121. 

Братерній,  я,  в=Вратврський.  Пийте 
братернюю  кров.  Костом.  (О.  1861.  Ш.  31). 

Братерство,  на,  с  1)  Братство,  братское 
родство.  2)  Братство,  братское  дружество. 
Шевч.  211.  Розбить  те  гемонське  бра- 

терство ляхів  з  козаками.  Стор.  МІІр. 
44.  3)  Соб.  Брать  и  его  жена. 

Вратёрськи,  нар.  Братски,  по  братски. 
Котл.  Ен. 

Братерський,  а,  е.  Братсісій.  Братер- 
ськая наша  воля.  Шевч.  368.  По  братёр- 

ськи.  По  братски.  Жили  чесно,  по  бра- 
терськи.  Стор.  МПр.  40. 

Братець,  тця,  м.  Ум.  отъ  брат. 
Вратёцькн,  кар  =Вратереькя.  Вони 

братецьки  мое  жили.  Греб.  325. 

Брати,  беру,  реш,  гл.  1)  Брать,  при- 
нимать. Бере  коня  за  поводи.  Мет.  31. 

Ой  не  хочу,  дівко,  я  од  тебе  плати  бра- 
ти. Мет.  101.  Бере  ян  не  своїми  руками. 

О  Л'БНИВОМЪ,  вяломъ  работник*  или  нелов- 
комъ.  Фр.  Пр.  118.  2)  Брать,  набирать. 
Вийшла  мати  води  брати.  Мет.  72. 
Бере  як  віл  на  роги.  Набираетъ    на    себя 

непосильно  много  работы,  обязанностей. 

Фр.  Пр.  118.  3)  Собирать.  Дівчата  бра- 
ли гриби  в  лісі.  4)  Рвать,  дергать.  Ой 

там  за  яром  брала  дівка  льон,  та  за- 
була пов'язати.  Нп.  Вмер  він  уже  тоді, 

як  плосконі  брали.  Грин.  І.  33.  Брати 
зуби.  Рвать  зубы.  Вх.  Лем.  394.  5)  Полу- 

чать (вознагражденіе,  плату).  Нанявся  до 

пана,  бере  по  п'ять  рублів  на  місяць. 
Харьк.  6)— (дівчину).  Жениться.  Не  ве- 

ліла мати  вдовиної  дочки  брати.  Мет. 
81.  7)  Заимствовать,  занимать,  брать  въ 
долгь.  Планиди  ці....  беруть  свій  світ  від 
сонця.  Дещо.  Бере  гроті  на  відробіток. 
Бере  на  зелений  овёс.  Беретъ  въ  долгь  въ 
счетъ  сомннтельныхъ  будущихъ  благъ.  Фр. 
Пр.  118.  8)  Объ  инструмент*,  орудіи:  хог 
рошо  действовать,  брать.  Коса  тільки 
шелесть!  шелесть!  під  самий  коргнеиь 
бере.  О.  1861.  IV.  34.  Мушкетом  бере, 

аж  серце  в'яне,  а  лях  од  страху  вмірае. 
АД.  II.  40.  Його  ніяка  ні  куля,  ні  шабля 
не  бере.  Грин.  І.  184.  9) — баса.  Піть  ба- 
сомъ.  10)—  влГво,  ліворуч  Поворачивать 
вліво,  держать  лівіє.  11) — город.  Брать 
городь  (на  войні).  Тоді  ж  ото- і  Очаків 
брали.  Шевч.  12) — дитину.  Принимать  (объ 
акушеркі).  Баба  Оксана  у  мене  усіх  ді- 

тей брала.  Черниг.  Оце  баба,  що  брала 
мого  Йвана.  Лебед.  у.  13)— завйчку.  См. 
Завичка.  1 4)—  контракт.  Заключать  условіе, 
контракть.  Ніхто  з  Богом  контракту 
не  брав.  Ном.  №  36.  15) — ланцюгами.  За- 

ковывать. Ланцюгами  за  поперек  втроє 

буду  тебе  брати.  АД.  І.  212.  16) — за 
ліб,  лоб.  Брать  за  чубъ,  за  вихоръ.  Грин. 
Ш.  565.  Сіх  дуків-срібляників  за  ліб, 
наче  волів,  із  за  стяла  вивождайте. 
ЗОЮГ.  І.  209.  17)— мГрку.  Снимать  мірку. 
18)—  на  муии.  Пытать.  Як  його  взяли,  на 
муки  брали.  Чуб.  III.  349.  19)— на  себе. 
Надівать.  АД.  І.  7.  Що  неділі  бере  білу 

сорочку.  20) — на  спйток.  Испытывать.  21)— 
на  сповідь.  Исповідьівать.  22) — на  ум.  По- 

нимать, замічать.  Нам  скаже  на  глум,  а 
ми  беремо  на  ум.  ЗОЮР.  1. 13.  23) — бчі. 
Привлекать,  притягивать,  останавливать 
вниманіе.  Та  й  сорочка  ж:  аж  на  себе 

очі  бере.  Кобел.  у.  Його  хата  сяла  тіль- 
ко рушниками....  та  хорошою,  як  божий 

рай,  дочкою,  що  всім  брала  очі  красотою. 
К.  МБ.  X.  3.  24)— під  главу.  Угождать, 
подчиняться.  За  віщо  ж  її  нам  під  гла- 

ву брать?  Вона  ж  таки  менша,  а  мій 
чоловік  старший.  Новомоск.  у.  25) — під 
нбги  кого.  Первоначально:  топтать,      еап- 
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реносно:  одолівать.  Бери  вороги  під  ноги. 
Фр.  Пр.  118.  26) — розлуку.  Разлучаться, 
разставаться.  Треба  брати  з  миленьким 
розлуку.  Грин.  Ш.  302.  27) — шлюб.  Він- 

чаться. В  неділю  уже  іде  до  церкви  брати 
шлюб.  Грин.  Ш.  515.  Шлюб  брала,  шлюб 
шлюбувала  перед  попом  і  перед  дяком  з 
Юрком  козаком.  Нп.  28)  Бере  когб  що. 
а)  Ему  хочется  чего.  Щоб  його  не  брала 
ні  їжа,  ні  робота,  ні  до  инчої  охота. 
Грив.  II.  323.  Пусти  на  у  лицю,  бо  й 
плач  бере.  Мил.  87.  б)  Дріжаки  беруть. 
Дрожигь  кто.  А  мене  тільки  дріжаки 
беруть,  наче  у  лихоманці.  О.  1862.  X. 
12.  Жаль  бере.  Становится  жаль.  Сум, 
журбі  бере.  Становится  грустно.  Уроки.... 
колючками  брали.  Отъ  сглаза  сделались 
колики.  Мнж.  152.  Прич.  Браний  и  бра- 

тии. Де  вона  брана?  В  неньки  в  коморі. 
АД.  І.  7.  У  їх  невістка  молода, ,  торік 
брата.  Г.  Барв.  51. 

Вратим,  ма,  м  —Побратим.  Да  бра- 
ти ж  моі,  братими,  горілки  нап'ються. 

Чуб.  V.  1019. 
Братимете»,  ва,  с— Иобратимотво. 
Братина,  ви,  л«.=Вратуха.  0.  1862. 

УШ.  25. 

Братися,  беруся,  решся,  гл.  1)  Брать- 
ся; приниматься.  На  Гліба-Бориса  до  хлі- 
ба берися.  Ном.  №  451.  Вийшов  козак  із 

сіней,  за  серце  береться.  Мет.  90.  Хмари 
беруться  із  землі,  а  більше  із  води.  Чуб. 
І.  24.  Тобі  живеться — і  на  сніпку  береться. 
Тебі  во  всемъ  удача.  Г.  Барв.  312. 
2)  Идти,  направляться,  всходить,  взбирать- 

ся, взлезать.  Як  приїду  в  город,  то  все 
берусь  ночувати  в  кума.  Зміев.  у.  Ра- 

денька вже,  як  хто  навстріч  мені  бе- 
реться. МВ.  І.  14.  Що  мені  робити? 

Чи  додому,  чи  до  тестя  братись.  Г. 
Барв.  211.  Хтось  за  ворітьми  почав  каш- 

ляти, і  стало  чути,  як  щось,  або  старе, 
або  недуже,  береться  в  башті  по  сходах 
до  віконця.  К.  Чр.  5.  Дід,  зігнувшися  з 
холоду,  береться  на  піч.  Г.  Барв.  160. 
Недалечко  слива  була  рясна.  Дивлюсь, 
щось  береться  на  неї  і  трусить.  Г.  Барв. 
361.  3)  Набираться.  Ой  я  в  бору  воду 
беру, — вода  не  береться.  Мет.  50.  4)  Со- 

бираться, готовиться.  Стріляй  швидче, 
бо  вже  беруться  летіть  качки.  НВолын.  у. 
Мати  поседіла,  береться  йти.  Драг.  10. 
Посиділа  я  в  них  та  й  додому  беруся. 
МВ.  II.  24.  о)  Приближаться  (о  времени), 
подходить,  доходить.  До  сорока  год  вже 
мені  береться.  Зміев.  у.  Вже  до  двох  ти- 

сяч років  береться,  як  вони  її  (правду) 
затуманюють.  К.  (0.  1861.  II.  229).  Бра- 

лося вже  до  півночі.  Мир.  Пов.  II.  55. 
Уже  й  пуд  обіди  береться.  Чуб.  II.  346. 
6)  Биться,  драться.  Пішли  ся  брати  на 

олов'яне  боїще;  як  тот  утяв  Покотиго- 
рошком, — по  кістки;  Покотигорошок  про- 

клятим як  вдарив,*— по  коліна.  Драг.  262. 
7) — в  нбги.  Убігать,  біжать.  Береся  в  но- 

ги і  втіче.  Вх.  Лем.  394.  8)  —до  чбго. 
а)  Браться,  приниматься  за  что,  дЬлать 
какое-либо  діло.  До  книжки  він  береться 
охочо.  К.  (0.  1861.  І.  310).  До  французь- 

кої мови  і  до  музики  добре  й  я  бралась, 
до  танців  тож.  МВ.  (0.  1862.  Ш.  36). 
Въ  томъ  же  значеній  безъ  предлога.  Воно 
гарненьке,  не  аби  яке,  і  граматки  бе- 

реться. Г.  Барв.  482.  б)  Липнуть,  при- 
ставать къ  чему.  Болото  береться  до  ко- 

ліс. Хотин,  у.  9) — з  ким.  Вступить  въ 
бракъ.  Нащо  мені  женитися?  пащо 
мені  братись?  Шевч.  Любилися,  коха- 

лися, чому  не  беремся?  Чуб.  V.  97.  Коли 
син  женцвсь  козацький,  доня  замуж  бра- 

лась,— той  в  жупан,  а  ся  у  кунтуш 
любо  одягалась.  Мкр.  Н.  34.  10) — 8а  кбго. 
Приниматься  за  кого.  Нікого  й  сороми- 

тись: нас  двое;  що  дня  вже  за  мене  бе- 
реться. Г.  Барв.  273.  11) — чим.  Превра- 

щаться во  что.  Вгорі  дуже  холодно,  як 
у  нас  зімою,  через  що  пара  та.  що  йде 
од  землі  з  теплим  воздухом,....  береться 
маленькими  бульбашками.  Дещо  (4-те 
вид.),  99.  12)— на  силу.  Чувствовать  себя 
въ  силахъ.  Ой  коню  мій,  коню  вороний/ 
чи  берешся  на  силу?  Млр.  л.  сб.  13)  Бе- 

реться сверка.  Происходитъ  ссора.  Між 
челядю  бересі  сварка  найбільше  із  за  ку- 

рей та  любасів.  Шух.  I.  35.  14)  Не  бе- 
реться сон.  Не  хочется  спать.  Хата  біла, 

постіль  мила,  а  сон  не  береться:  чорні 
брови,  біле  личко  на  думці  снується. 
Грин.  Ш.  220.  14)  Мороз  береться.  Моро- 

зить. Береться  світом  мороз.  Констан- тиногр.  у. 

Вратителі,  лів,  мн.  Двоюродные  братья 
и  сестры. 

Вратиха,  хи,  ж  ,=Вратова.  НВолын.  у. 

Вратнща,  тнтд,  м.  мн.  Соб.  Грубо-лас- 
кательно: братья,  братцы.  Що  ж,  брати- 

ща, — кажуть  инші,— рушаймо  панським 
добром  ділитись.  К.  Чр.  352. 

Братів,  това,  ве.  Братовъ,  принадле- 
жать брату.  Змелють  у  братовім  млині. 

Рудч.  Ск.  II.  12.  Ой  заплачуть  братіки 
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по  братовій  голові:  що  братова  голова  в 
чужім  краї  полягла.  Рудч.  Чп.  170. 

Братівство,  ва,  с  соб.  Братья.  Желех. 

Вратівчво,  ка,  м.  Ум.  оть  братій. 

Вратій,  тія,  л.=Врат.  Желех.  Ум.  Бра- тіечко.  Желех. 

Вратік,  ка,  м.  1)  Ум.  оть  брат.  2)  ми. 
Раст.:  а)  Меіатругит  петогозит  Ь. 
Борз.  у.  Лв.  100.  б)  Уіоіа  Ігісоїог  Ь. 
ЗЮЗО.  І.  141. 

Вратічов,  чва,  м.  Ум.  оть  брат. 
Братія,  тії,  ж.  Братія.  Ігумену  діло, 

а  братії  зась.  Ном.  №  1004. 
Братва,  ва,  ж.  1)  Взятка  (въ  карточ. 

игрі).  По  віщо  ти  зняв? — По  туза. — 
Ну,  ото  й  гаразд:  є  вже  братка.  Лубен,  у. 
2)  мн.  Раст.  Ивань-да-Марья,  Уіоіа  Ігісо- 
Іог.  Чуб.  І.  82.  Литин.  у.  Кавев.  у. 

Братви,  вів,  м.  мн.  Щипцы  для  углей. 
Вратко.  ка,  м.  1)  Ум.  оть  брат.  Грив. 

Ш.  307.  ЗОЮР.  І.  72.  Да  накажу  свойму 
милому  хоть  рідним  братком.  Грин.  ПІ. 
166.  Мн.  ч.  Братки  и  братнбве  Промовив 
до  всіх  монархіє:  „Мої  братя  (браткове), 
я  би  м  хотів  стару  віру  зоставити,  а 
иншу  прияти.  Гн.  І.  183.  2)  мн.  братий. 
а)  Родъ  хлЬбнаго  печенья?  Чого  то  з 
сього  святого  хліба  не  зробиш?  Усячину: 
діда,  братки...  каленика.  О.  1861.  Кух. 
XI.  27.  б)  Раст.=  Братік  2.  Борз.  у. 

Братній,  я,  в.  Братній,  братнинь.  З 
думки  мені  не  йде  братня  біда.  МВ.  Б 
братніх  (чоботах)  не  бував,  бо  без  при- 

шов і  халяв.  Чуб.  V.  1126. 

I.  Братова,  вої,  ж.  Жена  брата.  „Ді- 
верю  мій,  пожалуй  мене,  як  твій  брат 

буде  бити  мене!" — Братова  моя,  того 
не  вчиню,  як  мій  брат  буде  бити,  я  й 
двері  зачиню.  Чуб.  V.   1096. 

II.  Братова,  ви,  ж.  соб.  Дружная  ком- 
панія. Братова  зібралась  та  й  гуляють. 

Черк.  у.  Братовою  зібралися  собі  та  й 
гуляють.  Черк.  у. 

Братовбивство,  ва,  с.  Братоубійство. 
Вратовбййця,  ці,  об.  Братоубійца. 
Братовбивчий,  а,  в.  Братоубійственньїй. 
Братовйвна,  ии,  ж.  Наследство  послі 

брата. 

Вратбв,  тка,  м.  1)  Ум.  оть  брат.  21— лі- 
совий. Раст.  Уіоіа  зуітезігіз  Бат.  ЗЮЗО. 

І.  141. 

Братолюбний,  а,  е.  Братолюбивый.  Бра- 
толюбний подвиг.  К.  (0.  1862.    Ш.    23). 

Вратолюбність,  ности,  ж.  Братолюбіе, 

любовь  кь  ближнему.  У  братолюбності 
треба  жити.  Міус.  окр. 

Братолюбно,  нар.  Братолюбиво.  Людям 
треба  жити  братолюбно.  Міус.  окр. 

Братолюб'я,  б'я,  с  Братолюбіе. 
Вратонько,  ва,  м.  Ум.  оть  брат. 
Вратбчов,  чва,  м.  Ум.  оть  брат. 
Братство,  ва,  с  1)  Братство.  Добре 

братство  краще  за  багатство.  Посл. 
2)  Духовное  общество,  церковное  братство. 
0.  1862.  IX.  47.  Тут  ще  пішов  і  братчи- 

ків Кирик  загодити,  щоб  братчики  ізвелі- 
ли  на  братство  дзвонити.  ЗОЮР.  II.  90. 

Братський,  а,  є.  Братскій. 
Браття,  тя,  с  соб.    Братья.    К.    Псал. 

77.  Браття  любе,    браття    миле!   АД. 
1.  114. 

Вратуга,  ги,  .и.=Вратуха.  О.  1862. 
IV.  74. 

Братунин,  братуснн,  на,  не.  Привад- 
лежащій  братцу. 

Вратунок,  нва,  м.  =  Вратаннч.  Вх. 
Лем.  394. 

Вратувьо,   ня,  братусь,  ся,    м.  Ласк, 
оть  брат.   їж,   братуню,    покіль    сестра     » 
перед  очима.  0.  1862.   УПІ.  17. 

Братуха,  хн,  м.  Увелич.  и  ласкат.  оть 
брат.  Був  їй  братуха  в  другихь.  О.  1862. 
II.  59.  Не  псуй  шкури,  мій  братухо] 

Чуб.  V.  1173. 
Братчик,  ва,  м.  1)  Брать.  Братчику 

мій  любий,  вечеряй  ти  з  нами.  Федьк. 
І.  13.  Було  там  багато  нашого  брат- 

чика. 2)  Члень  братства  (церковнаго  и 
пр.)  Чуб.  Ш.  28.  0.  1861.  XI.  Св.  68. 
О.  1862,  IX.  47.  3)  Члень  Січ}.  Понахо- 

дило таки  чимало  братчиків-січовиків. 
Стор.  МПр.  60.  4)  Мн.  Раст.  Меіатрушт 
петогозит.  Вх.  Пч.  II.  33.  См.  Братія,, 
братнє,  брат.  5)  Братчик  і  сестрйчиа.  Раст. 
Уіоіа  Ігісоїог.  Вх.  Пч.  II.  37. 

Враха,  хи,  об.  Берущій,  берущая.  Бу- 
деш даха,  будеш  і  браха.  Черниг.  у. 

Врацар,  ра,  м.  Обшлагь  рукава  сороч- 
ки. Шух.  І.  153,  160,  161. 

Врацтво,  ва,  с  =Вратство. 
Врацьвнй,  а,  е.=-Вратсьвий. 
Врачва,  ви,  ж.  1)  У  хвать.  Козел,  у. 

2)  Требованіе  на  продукта,  покупаніе. 

Добре  торгуєте  грушами? — Кий  біс!  Така 
брачка,  що  вдруге  вже  не  привеземо, — ку- 

пують мало.  Верхнедн'Ввр.  у.  (Залюбовск. ). 
Врачвйй,  а,  в.  Любящій  брать,  взяточ- 

никъ.  У  нас  піп  брачкий,  за  хрестини 

править  по  п'ять  карбованців.  Валков,  у. 
Вре  и  брей,  меж.  Приігввь  въ  ПІСНЯХЬ,. 
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безъ  особаго  значеній,  заимствова
нный  взь 

сербскаго  языка  и  встрьчающій
ся  вміст* 

съ  такимъ  же  восклицаніемь  море.  /^мг»ь
 

турчин  по  риночку.  Гей,  море  б
ре\  АД. 

І  275  Ходить  сербин  по  базарі
.  Ьреи 

море,  брей!  Та  торгує  дівчинонь
ку.  Бреи 

море,  брей!  АД.  І.  279. 

Вреверйя,  рйї,  ж.  Сиоръ  
ссора.  Вх. 

Лем  394  Робити  бреверию-Збива
ти  бучу. 

Вх.  Лем.  394.  _ 

Вревкало,  ла,  е.  Обжора.  Под
ольск,  г. 

Вревкання,  ня,  с.  Жранье.
 

Ввевкатн,  каю,  вш,  гл.  Жрать.
  Желех. 

Вревкб,  ка,  л.-Вревкало.  Подо
льск,  г. 

Вревтій,  тія,  л.=Вревкадо. 

Введень,  дня,  м.  Короткая  р
ыболовная 

сіть  огь  3  до  6  саж.  длиною.  Браун
.  39. 

Вредёць,  ДЦЯ,  м.  Тогъ,  кт
о  бродить 

или  ходить  въ  бродъ.  Наші  хлопці 
 стрель- 

ці-бредці.  Грин.  ПІ.  102. 

ВредвелІя.  ліі,  ае.*=Вре8влія
.  МУЕ. 

ШВрІвдня,  ні,  ж.  Бредви,  враки,  вздорь. 
Усе  бредня,  що  люде  кажуть.  Ном.  

№  Ы1А. 

Вредулёць,  льця,  м.  Раст.  
Ьейит  ра- 

Іпвіге  Ъ.,  багульнвкъ.  Вх.  Зн.  4. 

Врев,  щед.  1)  =  Черев.  Ішов  
єм  брез 

«ни  Гол.  Ш.  407.  2)  Безъ.  Вх.  Лем.
  394. 

Вревелїя,    лії,    ае.  =  Враволія.  
МУЕ. 

І    175. 

'  Врезкжй  и  бревькнй,    а,  є,  =  Вревк- двй  1.  Мнж.  176.  . 

Вревклнй,  а,   в.    1)  Обрюзгшій.    2)  О 
дерев*:  сырой.  Шух.  І.  88. 

Вревкнути,  ну,  неш,  гл.  Брюзгну
ть. 

Вревкулька,  ки,  ж.   Бубенчякъ,   
при- 

вешиваемый къ  ушамъ  лошадей.  Коли  чує, 

торохтить    щось  ззаду  з  дзвоникам
и  да 

з  брезкульками.  Рудч  Ск.  І.  74. 

Вревулёць,  льця,  л.=Вредулець.  
вх. 

Зн.   4. 

Врейцара,  ри,  ж.  «Железное 
 кольцо, 

которымъ  прикріплень  къ  ґеряиґі  барнак> 
 • 

Мнж.  176. 

Врекекбкати,  каю,  вш,  гл.  Квакать  (о 

лягугакахъ).  Харьк.  у.  Александров,  у. 
Слов.  Д.  Эварн. 

Врендуша,  ші,  ж.  Раст.  Сгосиз  за
иуиз. 

Шух.  І.  21.  См.  Бркндуша. 

Вренітн,  ніб,  ннш,  гл.^Врннітн.  Г
ол. 

Ш.  313. 

Вренчка,  кн,  ж.  Раст.  Кпіпапіиз  сп
зіа 

ЄаШ.  Вх.  Уг.  228. 

Врень,  >кеа*?.==Вринь. 

Бренькання,    ня,    с  =  Врнньвання. 
Левиц.  І.  267. 

Бренькати,  как»,  вш,  гл.  1  ̂ Бринь- 
кати. Рудч.  Ск.  І.  18.  2)=Брехню  завда- вати. Св.  Л.  288. 

Врёньвач,  ча,  м.  і)  Плохой  музыканть. 
2)=^Брииькач.  Ум.  Бреньначик. 

Бренькіт,  коту,  м.  =  Бринькання. 
Желех. 

Бренькнути,  ну,  неш,  гл.  Оди.  в.  огь 

бреньнати.  Ном.  №  9766. 

Бренькотіти,  кочу,  тнш,  гл.==Вринь- котітн.  Веретено  бренькотіло.  ЕЗ.  V.  38. 

Вреньчати,  чу,  чйш,  гл.  =  Бриньчати. Левиц.  Пов.  49. 

Врескйнка,  ки,  ж.   Ум.  оть  брескиня. 

Врескинбвий,  а,  е.  Абрикосовый.  Цві- 
туть сади  брескинові   та  виноград  має. Вінок.  114.  . 

Брескиня,  ні,  ж.  Абрикось,  Раззіса 

уиі^агіз.  Гол.  II.  701.  Ум.  Бреснйнка. 

Врестй,  бреду,  деш,  гл.  1)  Переходить 
въ  бродъ.  Брести  тобі  дві  річеньки,  а 

третій  Дунай.  Мил.  135.  Ой  коли  ж  ти 
мене  любиги,  бреди  через  воду.  Мет.  84. 

Царівна  пішла  якось  на  річку  купатись, 

та  брівши  у  воду  й  не  перехрестилась. 

Рудч.  Ск.  II.  29.  2)  Брести,  медленно  идти. 

Чужі  жінки  з  базару  йдуть,  моєї  немає. 
А  ось  перегодом,  бреде  огородом.  Чуб.  V. 
664. 

Врестнся,  деться,  гл.  безл.  Взоредать. 
Що  на  яву  бредеться,  то  і  во  сні  верзеться. Ном.  №  11348. 

Вретванняк,  ка,  м.  Раст.  Тгоіішз  еиго- 
раеиз.  Лв.  102. 

Вретналь.  ля,  м.  1 )  Кровельный  гвоздь. 

Подольск,  г.  2)  Костыль  железный,  гвоздь. 

Вреус,  са,  м.  Человікь  большого  роста 
и  неуклюжій,   неповоротливый.   Чуб.    VII- 

I.  Врех,  ху,  м.  Лай.  Тот  пес  мае  ве- ликий брех.  Вх.  Лем.  394. 

П.  Врех!  меж.  отъ  гл.  брехати.  Брех 

стара  на  покуті.  Ном.  №  6932. 

Вреха,  хи,  об.  Лгунъ,  лгунья.  А  брехо. 
брехо!  —  говорять  сказавшему  неправду. 

Фр.  Пр.  121. 
Врехака,  кн,  об.  1)=Врехун,  брехуха. 

2)  Эпитетъ  собаки.  Собака  злющий  на 

ланцюзі,  брег.ака  невгавущий.  К.  Дз.  51. 

Ум.  Брехачка. 

Вреха  ло,  л  а,  м.  Врунъ. 

Брехання,  ня,  с  1)  Лганье.  2)
=Гав- 

нания. 
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Брехати,  шу,  ідеш,  гл.  1)  Лгать,  врать. 
Брешеш,  дівчино,  неправда  твоя.  Чуб.  V. 
81.  Иногда  во  2  л.  ед.  ч.  наст,  вр.:  брехасш: 
Брешеш,  дівчино,  брехаєш:  що-вечора  на 
улицю  махаєш:  Мил.  104.  В  живГ  бчі 
брёше.  Безстыдно  врегь  въ  глаза.  В  живі 
очі  тобі  бреше,  як  шовком  тиє — хоч  би 
моргнув  вражий  син.МВ.  (КС.  1902.Х.  142). 
Бреше,  аж  не  постережеться. Ном. №6947. 
Бреше  на  всі  заставки,  ІІосл.  Щільно 
бреше.  Хорошо,  складно  вреть.  2)  =  Гав- 

кати. Собака  бреше,— вітер  несе.  Ном. 
Брехач,  ча,  л.=»^  Врехун.  Стор.  МІІр. 

170.  Во  Студенім  добрі  люде,  лиш  бре- 
хачів много.  Гол.  II.  418. 

Брехачка,  ки,  1)  об.  Лгунъ,  лгунишка, 
лгунья.  А  всі  дівки  як  панянки,  лиш  одна 
брехачка.  Гол.  IV.  445.  Старая  собачка 
панськая  брехачка.  Котл.  Ен.  VI.  16.  2)  ж. 
Раст.  ВеШа  регепяів    Вх.  Пч.  II.  29. 

Брехенька,  кн,  ж.  1)  Ум.  огь  брехня. 
2)  Побасенка,  небылица.  Хто  вміє  красти, 
той  вміє  і  брехеньку  скласти.  Ном. 
№  6814. 

Врехіт,  хоту,  м.  Лай.  Желех.  Си.  І. 
Брех. 

Брехливій,  а,  є.  1)  Лживый.  Здаєть- 
ся, був  ти  не  брехливий,  таким  тебе 

зна  наша  Січ.  Котл  Ен.  VI.  53.  2)  Лю- 
бящій  лаять.  Брехливу  собаку  дальше 
чути.  Ном.  №  6818. 

Брехливість,  вости,  ж.  Лживость.  Же- 
лех. 

Брехливо,  нар.  Лживо. 
Врёхля,  лі,  ж.= Брехуха.  Желех. 
Брехнути,  ну,  неш,  гл.  Одн.  в.  огь 

брехати.  1 )  Соврать.  Можна  і  брехнути. 
Котл.  НП.  358.  3)=Гавкнути.  Телята 
ревнули,  собаки  брехнули.  ХС.    II.    195. 

Брехня,  ні,  ж.  Ложь,  вранье.  Брехнею 
світ  пройдеіи,  а  назад  не  вернешся.  Ном. 
№  6804.  Брехню  точити.  Брать.  Брехню 
завдавати.  Обвинять  но  лжи.  Не  завдавай 
мені  брехні,  бо  я  зроду  не  брехала.  Харьк. 

Врехтя,  ті,  ас.=Врехуха.  Там  така 
брехтя!  З  неї  всі  брехні  виходять.  Харьк. 

Врехун,  на,  м.  Лгунь.  Брехун  бреше, 
а  дурень  еіри  йме.  Ном.  №  6405.  Брехун 
на  всі  заставки.  Ном.  №  6951.  В  бре- 

хуна пошитися.  Сделаться  лгуномг.  О.  1862. 
X  32.  Ум.  Брехуичии.  Ув.  Брехуняна 
Драг.  167. 

Брехунець,  нця,  м.  1)  Ум.  огь  брехун. 
2)  Адвокать  (насмешливо).  Брехунець  в 
судах  забреше.  Щог.  В.  54. 

Врехун  і  вка,  кв,  ж-.  Имя  вымышлен- 
ной деревни,  въ  которой  будто  бы  живуть 

одни  вруны.  Поэтому:  Л  ви  часом  не  з 
Брехунівки?—  значить:  а  вы  не  лжете? 

Брехунка,  кн,  ж.  1)  — Брехуха.  Же- 
лех. 2)  Нучекь  волось  и  углубленіе  на 

задней  части  шеи.  Подольск,  г.  Ум.  Бре- 

хуночка. Врехуичив,  ка,  м.  Ум.  огь  брехун. 
Брехуняка,  кв,  м.  Ув.  огь  брехун. 
Брехуха,  хв,  ж.  Лгунья.  Котл.  Ен. 

IV.  33.  Жаль  мені  на  дівчину,  на  ту 
сучу  урехуху.  Ни.  Ум.  Брехушка. 

Брошко,  ка,  к.  1)  Лгунишка.  Желех. 
2)  Лающая  собака. 

Брид,  ду  и  да,  .«.  1)  Род.  и.— ду.  Га- 
дость, мерзость.  2)  Род.  и. — да.  Гадкій, 

безобразный  челов вкь.  Да  не  давай  сти- 
ду-бриду  цілувати  свого  виду.  Чуб.  V.  540. 

Врвдак,  ка,  брвдаль,  лв,  бридас,  са,  м. 
Безобразный  челов-Ьы..  Вх.  Лем.  394.  См. 
Брид  2,  бридій. 

Бридёныса,  кв,  ж.  Ум.  огь  бридня. 
Врядити,  джу,  днш,  гл.  1)  Внушать 

отвращеніе,  отвращать.  2)=Бридитися.  Чо- 
го ти  став  такий  вередливий?  усім  бри- 

диы.  Подольск,  г.  Чи  ти  бридиш,  му.не? 
МБ.  (КС.  1902.  X.  145). 

Врадитися,  джуея,  дишся,  гл.  Брез- 
гать, чувствовать  отвращеніе,  гнушаться. 

Бріідиться,  як  кіт  салом.  Ном.  №  5010. 
Убогими  не  гордились,  сиротами  не  бри- 

дились. Драг,-  169.  Тим  сі  бриджу,  що 
коло  бридкого  сиджу.  Фр.  Пр.  125. 

Бридій,  дів,  м ■  =  Брид  2.  Та  я  за  цим 
бридієм  усі  (пісні)  позабувала.  О.  1»62. VI.  31. 

Бридкий,  а,  в.  1)  Мерзкій,  гадкій. 
2)  Безобразный,  некрасивый.  Чуб.  V.  421: 
І.  235.  Ой  до  старого,  ой  до  бридкого 
серденько  не  пристане.  МвТ.  67. 

Бридкість,  кости,  ж.  1)  Мерзость, 
гнусность.  2)  Безобразіе,  дурнота. 

Бридко,  нар.  1 )  Мерзко,  гадко.  Ном- 
№  2014.  2)  Безобразно. 

Бридливий,  а,  є.  Брезгливьій.  Левч.  6. 

Врвдно,  нар.  Противно,  гадко.  Бридно 

тверезому  межи  п'яними  сидіти.  Каме- нец, у. 

Врйднутн,  ну,  неш,  гл.  Становиться 
безобразнъе,  дурніть. 

Бридня,  ні,  Ж'.=Вредия.  Не  що  дня 
бридня.  Ном.  №  5330.  Ум.  Бридёньиа. 
Кургиьали  все  пісеньок:  козацьких,  гарних 
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запорозьких,  а  які  знали,  то  московсь- 
ких вигадували  бриденьок.  Котл.  Ен.  ПГ.  6. 

Вридуля,  лі,  ж.  Безобразная  жевщива. 
Вх.  Лем.  394. 

Вридь,  ді,  л*.=Врнд  1.  Там  така 
бридь,  що  й  плюнути  не  варто.  Фр.  Цр. 
126. 

Вридя,  ді,  яс.=Врндь.  Вх.  Уг.  228. 
Брижа,  жі,  ж.  її  нреимущ.  во  мн.  ч. 

БрйжГ.  Сборки  вь  одежде,  напр.  у  во- 
рота и  на  рукавахь  рубахи.  Гол.  Од.  20. 

У  нашої  баби  золотії  брижі.  Чуб.  Ш. 
429.  Ой  на  молодій  Теклі  високії  брижі. 
Гол.  І.  52.  Брижа  набіга.  Образуется  складка. 
За  брижі  схопити,  держати.  Схватить,  дер- 

жать сзади  за  шею.  Ай!  скрикнув  Антосьо. 
Та  не  зміг  і  оглянуться,  чия  то  рука 
так  цупко  схопила  його  за  брижі.  Св. 
Л.  140.  Все  держить  його  за  брижі,  аж 

йому  в'язи  затерпли.  Св.  Л.  172.  2)  мн. Складки  на  голенищ*  сапога.  Вас.  161. 

Н  і  Морщина.  На  виду  у  неї  чимало  бри- 
жів,  але  ще  бадьорна.  4)  Оборочки  возлі 
тонкихъ  кишекъ,  Мезепіегіит.  5)  Зыбь  (на 
вод*).  6)  Гудокъ  у  бумажнаго  змія.  0. 
1862.  VII.  75.  Ум.  БрГіжка,  бріїжечка,  мн. 
бриженяга,  бриженятка.  Захотіла  дідча  ма- 

ти начепуритися,  поставпла-сь  бриже- 
нята,—ні  притулитися.  Гол.  1.  252. 
Брижатий,  а,  е.  О  сапогв:  со  склад- 

ками на  голенищах  і..  Чоботи  брижаті. 
Вас.  161. 

Бриженяга,  нят,  бриженятка,  ток, 
с  мн.  Ум.  огь  брижі. 

Врйжечка,  ки,  ж.  Ум.  оть  брижа 
Вря.жнк,  ка,  м.  1)  Морщина,  морщин- 

ка. У  старшої  дочки  почали  вже  в  ку- 
точках поло  очей  складатись  ледві  при- 

мітні брижики.  Мир.  ХРВ.  109.  2)  Не- 
ровность вь  верхней  части  свеклы  послі 

отнаншихь  сухихъ  листьекъ.  Черк.  у. 
Брижитися,  жуся,  жишся,  гл.  Мор- 

щиться, образовать  складки.  Борз.  у. 
Вряжі.  См.  Брижа. 
Врйжка,  кн,  ж.  Ум.  огь  брижа. 
Врнжиастий,  а,  є.  1)  Отороченный 

оборкой.  2)  Морщинистый. 

Врнжувати,  жую,  еш,  гл.  Украшать 
сборкам»,  складками.  Вх.  Лем.  394. 

Брижуватий,  а,  є  -  Врнжнаствй. 
Бризка,  кн,  ж.  Брызга.  Вода  кипіла 

під  кладкою,  кидаючи  бризками  мені  під 
ноги.  Левиц.  1.  397.  Бризка,  кинута  на 
окарину,  заскварчить  і  зникне.  Мир. 
ХРВ.  266. 

Бризкалка,  кн,  ж.  То,  чЪмъ  брызгают ь. 
Бризкання,  ня,  с  Брмзганіе 
Бризкати,  каго,  еш,  гл.  Брызгать.  До- 

щик бризкав.  Чуб.  Ш.  218. 
Врйзкатнся,  каюся,  ешся,  гл.  Брыз- 

гаться. 
Вризкйна.  нв,  ж.  =  Вризка.  Мнж.  176. 
Вризлелнна.  ня,  ж.  Еуопіпшз  уепи- 

С08И8  8сор.  ЗЮЗО.  І.  123.    См.   Бруслина. 
Бризнути,  ну,  неш,  гл.  Оди.  в.  огь 

бризкати,  і)  Брызнуть.  Навіть  дощ  ніко- 
ли не  бризне  на  цей  великий  пісок.  Де- 
що. 2)  Упасть  (въ  воду).  Рос.хитавшись, 

бризнув  в  воду.  Котл.  Ен.  II.  42.  3)  Уда- 
рить. Бризнула  невістку  по  зубах.  4)  Бри- 

знув му  в  жив(  бчі.  Сказал-ь  ему  різко 
правду,  сказалъ  дерзость.  Фр.  Пр.  126. 

Врйзвутися,  нуоя,  нешся,  гл.  Одн.  в- оть  брйзкатися.  1)  Брызнуть.  2)  Броситься, 

упасть.  Так  і  бризнулася  Івга  губерна- 
торові в  ноги.  Кв. 

Бризь!  меж.  1)  Выражает ь  брмзганіе. 
2)  Трахъ!  Я  ударив  коня,  а  він  бризь  об 
землю.  НВолын.  у. 

Врнзястий,  а,  е.  Черный  съ  білими 
полосами.  Бризяета  корова.  Вх.  Лем.  394. 
Врик!  меж.  вираж,  дягавіе,  толчеїл. 

ногой.  Оіі  чук-брик  з  рогом  бик.  Нп. 
Врйка,  кн,  ж.  Фура.  Приїздиш  на- 

пакована брика  збгжем.  мукою,  солониною. 
Гн.  II.  26.  Золотії  брики  посправляв — 
то  для  тії  краківни-віитівни.  Чуб.  V. 1085. 

Врнканло,  ла,  м.  Иміющій  привычку 
лягаться. 

Врикавёць,  идя,  м.  Лошадиный  иры- 
жокъ.  Шейк. 

Брикання,  ня,  с.  1)  Ляган іе.  ч2)  Со- 
противленіе,  барахтанье  противъ  кого. 

Врикати(ся),  ваю(ся),  еш(ся),  гл.  ̂ Ля- 
гаться. Знай,  кобило,  де  брикати.  Ном. 

І  все  кобилок  поганяє,  що  оглобельна  аж 
брикає.  Котл.  Ен.  І.  28.  Старій  кобилі 
не  брикаться,  сивій  бабі  не  гіілуваться. 
Ном.  №  8888.  2)  Артачиться;  капризни- 

чать, зазнаваться.  Пархоме!  в  щасті  не 
брикай:  як  більш  нема,  то  й  так  нехай 

Носл. 
Брикливий,  а,  є.  і)Лягающій.  2)  Своє 

нравный,  капризный.  Ти,  кажу  г,  ь.  дівка 
не  бриклива,  але  од  старости  сслрлчва. 
Котл.  Ен.  V.  63.  Ум.  Брикливеньний. 

Брикливість,  востн,  ж.  Своенравность. 
Брикнути,  ну,  нёш,  гл.  Одн.  в.  огь 

брикати.  1)  Лягнуть.  Кобила  брикнула  но- 
гою. 2)  Упасть,  кувыркнуться. 
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Врикси  ібрнкс?),  ж.  .Женскій  праз- 
дникь  29  іювн.  Чуб.  Ш.  223. 

Врйку,  леяс.=Врвк.  Встречено  въ  со- 
един.  съ  словомъ  стрику:  А  кізочка  стри- 
ку-брику    Рудч.  Сн.  І.  50. 

Брикун,    на,    м.    1)    Резвая    лошадь. 
2)  Шалунъ,  резвый  мальчикъ.  Левч.    178. 

3)  Своенравный  челов'вкъ.  Ум.   Брикунёць, 
брикунчик. 

Брикуха»  хи,  ж.  1)  Шалунья,  рез- 
вушка. Левч.  178.  2)  Своенравная. 

Брикучий,  а,  е  =  Брикливий  1)  Ко- 
била.... брикуча.  Кс.  1882.  X.  18.  2)  О 

біс,  а  не  дівка.'  бач,  яка  брикуча.  0.  1861. 
XI.  Кух.  20. 
Врила,  лн,  ж.  Глыба,  большой  кусокъ. 

Гн.  І.  120.  Брила  снігу,  соли,  льоду.  О, 
се.  мабуть  дуже  сухо  було,  як  горав;  які 
брили  повивертав:  тут  ні  ралом,  ні  бо- 

роною нічого  не  вдієш.  Линов.  у.  Ум. 
Брилка    брилочка 

Врилець,  дьця,  брилик,  ка,  брйлн- 
чок,  чка.  м.  Ум.  огь  бриль. 

Брилів  є.  в'я,  с.  соб.  Крупные  камни. Желех. 

Брилка,  ви,  ж.  Уи.  огь  брила. 
Врилкастий,  а,  є.  1ъ  комкахъ,  крупно- 

зернистый. Вх.  Лем.  394. 
Врйлочка,  ки,  ж.  Ум.  огь  брила. 
Врнль,  ля,  м.  Шляпа.  Чуб.  VII.  413. 

Старий  сидів  в  сорочці  білій  на  прнспі. 
Шеич.  На  голову  бриль  наложіїв.  Котл. 
Ев.  1.  27.  Прбстий  бриль.  Соломенная  шля- 

па, сшитая  изъ  гладкой,  не  зубчатой  со- 
ломенной тесьмы.  Чуб.  VII.  413.  Ум.  Бри- 

лик,  бриличои,  брилёць. 

Врнндза,  дай,  брйвдая,  дві,  ж.  1)  Со- 
леный овечій  сырь.  2)  Бриндзю  бити. 

а)  Ділать  овечій  сырь  (бриндзю).  Вх.  Зн. 

4.  б)  Перебиваться  ное-какъ  со  дня  на 
день.  Бий  бриндзю  в  діраву  діжу.  Ном. 
12798 

Врнндаитя,  дху,  двиш,  гл.  Делать 
бриндзу.  Вх.  Зн.  4.  См.  Бриндза. 

Врнндзя    См.  Бриндза. 
Вриядвявик.  ка,  м.  Лепешка  съ  бриид- 

зою.  Вх.  Уч.  228. 

Вриндвявка,  ки,  ж.  Небольшая  бер- 
бениця  для  храненія  бриндзи.  Шух  I.  214, 
206. 

Врнндуватися,  дуюся,  вшся,  гл.  На- 
ряжаться, одеваться.  „Ой  почекайте  и  но 

годиноньку  малую, — нехай  я  ся  в  крамну 
сорочечку  вбриндую!" — Ой  мала  ж  ти 
час-годиноньку  ся  бриндувати.  Гол.  II.  143. 

Вря  нд  утла,  ші.  ж.    Раст.    Сгосив    уег- 

ииз.  Желех    Росте    дрібна    густа    брин- 
дугиа.  Шух.  1.  215.  См.  Брендуша. 

Вряндюшкй,  шок.  ж.  мн.  Раст.  Сго- 
сив Ьапаїив.  Шух.  I.  20. 

Бриніти  и  бревіти,  ню,  ниш,  гл 
1)  Звучать,  звеніїь,  дребезжать,  издавать 
звукъ, — преимущественно  о  струн*  и  о  по- 
добныхъ  струнному  звукахъ.  Струна  бре- 
нить.  Пісня  стихла,  тільки  одна  луна 
її  бреніла  ще.  Мир.  ХРВ.  6.  Полотно 
міцне,  аж  бринить.  Черк.  у.  Аж  губа 
бринить,  та  страшно  казати.  Руби  так 
бринять  од  холоду.  Ном.  №  652.  ЛГоб 
чобітки  не  рипіли,  щоб  підківки  не  бре- 
ніли.  Грин.  Ш.  1 70.  Так  так  грали  му- 

зики і  гуляли  святі,  аж  гииби  бреніли. 
Гн.  II.  69.  2)  Жужжать.  Ярі  пчілоньки, 
не  бриніть  рано.  Гол.  Щ.  ЗО.  Бо  му  ко- 
марь  в  ухо  бренить.  Чуб.  V.  1087.  3)  Жур- 

чать, струясь.  З  криничовини  вода  бри- 
нить. НВолын.  у.  А  в  Перейму  річки  бі- 
жать, бігли  ж  вони,  аж  бриніли.  Чуб. 

Ш.  220.  4 1  Цвість,  красоваться.  Ой  за- 
цвіла маковочка,  зачала  бриніти.  Чуб. 

V.  53.  Бринять  всюди  паняночки  як  ко- 
ролів цвіт.  0.  1862.  X.  12.  5)  Влестіть, 

переливаясь.  Капками  роса  бренить  та 
мыготить.  Св.  Л.  295.  6)  1  и  2-е  л.: 
бринГє,  еш,  гл.  ДЬлаться,  быть  едва  замът- 
ныыъ.  Орел  під  хмарою  тільки  брини: 
Сніг  бриніє.  Мелісі й,  едва  заметный  снътт. 
моросить.  Ніжин,  у.  7)  В  голові  йому  вже 
дб5ре  бренить.  У  него  уже  порядочно  шу- 

мить въ  голові.  МВ.  (КС.  1902.  X.  146). 
Вривталвк,  ка,  м.  Ум.   отъ    бринталь. 
Врннтало,  ла,    с.=Вретналь.    Желех. 
Бринталь,  ля,  м  =Вретналь. 
Врннчбк,  чка,  м.  Зкококъ,  бубенчикъ. 

Вх.  Уг.  228 
Вривь!  меж.  выражающее  звукъ  струны. 

Брпнь  бандура  та  й  замовкне.  К.  Доев. 
Бринькання,  яя.  с.  1)  Звуки  струа- 

наго  инструмента.  2)  Плохая  игра  на  струн- 
номъ  инструмент*. 

Бринькати,  каю,  еш,  гл.  1)  Наигры- 
вать на  струнномъ  инструмент*.  2)  Нлохо 

играть,  бренчать.  3)  Дергать  за  струну. 
Вриньвач,  ча,  м.  Звонкая  монета.  Де 

бринькачі  (гроші),  там  і  слухачі.  Фр. 
Пр.  126.  См.  Побрязкач. 

Бринькнути,  ву,  непі,  гл.  Одн.  в.  огь 
бринькати  Хоч  оїна  струна  по  людський 
на  рідній  бандурі  бринькнула.  К  (Хата,  2). 

Вринькотіти,  чу,  чеш,  гл.  «=  Бринь- 
кати. 
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Бриньчати.  чу,  чнш,  гл.  Бренчать. 
Бандура  горлиці  бринчала.  Котд.  Ен. 

Врйвявий,  а,  е.  О  срубленной  пихгЬ: 
нерестоявшійся,  начавшій  уже  краснвть. 
ІНух.  І.  88. 

Брись,  ся,  м.  Имя  собаки.  КоІЬ.  І.  65. 
Вриськб,  ка,  м.  Имя  собаки.  Вх.  Лем. 

394. 

Брита,  ти,  ж.  Полотнище.  Шейк. 
Вритан,  на,  м.  Бульдогъ,  порода  боль- 

шихъ  собакъ.  Левч.  151.  О.  1861.  XI.  133. 

Британський,  а,  є.  Британській,  англій- скій.  Левиц.  Пов.  125.  О.  1861.  XI  105. 
Шевч.  606.  Сей  лист  найдений  був  в 
землі  британській.  Драг.  168. 

Бритва,  ви,  ж.  Бритва.  Голий  як  бу- 
бон, а  гострий  як  бритва.  Ном.  .V  1523. 

Хто  потопає,  той  ся  бритви  хапає.  У тоиаю- 
щій  хватается  за  соломинку.  Чуб.  І.  263. 
Ум.  Брйтвочка,  брйтовка. 

Вритваль,  ля,  м.  У  горшечвиковъ:  ти- 
гель, горшокъ  для  плавки  олова.  Канва,  у. 

Врйтватя,  ваю,  від,  ..?.=^Вритн= Го- 
лити. Вх.  Зн.  4. 

Брйтвочка,  ки,  ж.  Ум.  отъ  гритва. 

Брнтв'яиий,  я,  е.  Бритвенный.  Гол. II.  95. 

Врити,  брию,  еш,  гл  —  Голити. 
Брйтовка,  ки,  -*'.  Ум.  огь  бритва. 
Вритбвниця,  ці,  ж.  Бритвенница, 
Врйця.  ці,  ж.  Раст.  8е1агіа  £Іаиса 

Веапч.  ЗЮЗО.  І.  136.  Бриця  в  пашні 
помийниця.  Ном.  №  10136.  Торох,  то- 

рох, сію  горох,  а  вродиться    бриця.    Ни. 
Врич,  ча,  н.  1)  Бритва.  Вх.  Зв.  4.  Ще 

я  тебе  щербатим  бричём  виголю.  Будешь 
ти  еще  меня  знать,  я  теб-в  еще  задамъ. 
Фр.  Нр.  127. 

Бричка,  ки,  ж.  Бричка.  Чуб.  І.  106. 
Ірин.  III.  653.  Ото  бісово/  віри  бричка, — 
ніяк  не  вилізу,  така  висока.  Грин.  II.  57. 

Врйшкання,  ня,  с.  Заносчивость,  чван- 
ство. 

Бришкати,  как»,  еш,  гл.  Заноситься, 
чвавиться,  важничать,  фуфыри  ться.  Та 
ти  не  бришкай  так!  визвірився  Грицько. 
Мир.  Пов.  11.  118.  Нікуди  вже  бришкати, 
усе  пропив,  що  було.  Ао.  Тогді  вже  ні- 

коли було  гуляти  та  бришкати.  Федьк. 

Врівка,   брівонька,   ки,    ж.    Ум.    огь 

Брід,  брбду,  м.  1)  Бродъ  Не  спитав- 
шись броду,  не  лізь  у  воду.  Посл.  2)  Ру- 

чей. Розлилися  води  на  чотирі  броди. 
Чуб.  НІ.  142.  Ум.  Брідбк,  брідбчои.  Отам 

у  мене  за  хатою  тече  брідочок.  Лебед.  у. 
Б  рідня  вий,  а,  е.  Грязноватый.  Чи 

близький  день,  чи  далекий,  дорога  брід- 
нява.  Вінок,  94. 

Брідбк,  дка,  м.  1)  Ум.  огь  брід.  2)  — 
курячий.  Родь  вышиванья. 

Врідбчок,  чка,  м.  Ум.  отт>  брід. 

Вріх,  (ха?),   к.=Жнвіт.  Вх.  Лем.  394. 
Вріхатяй,а,  є  — Пузатнй.  Вх.  Лем.  394. 
Вріхач,  ча,  м. =Черевань.  Вх.  Лем.  394 . 
Вріч,  броча,  м.  Раст.  Оепізга  ііпсіогіа. 

Вх.  Пч.  І.  10. 
Брова,  ви,  ж.  1)  Бровь.  Не  так  очі. 

як  ті  брови,  любі,  милі  до  розмови.  Мет. 
10.  Брбви  на  шиурбчку.  Узенькія  ровныя 
красивый  брови.  2)  Мясистый  нарость 
надъ  глазоиъ  тетерева.  Шух.  1  238. 
3)  Кличка  вола  съ  чорными  бровями.  КС. 
1898.  VII.  42.  Ум.  Брівка,  брівонька,  брі- 

вочка, бровеня,  бровенятко,  бровеняточко. 
Брівками  моргає.  Г.  Арт.  (О.  1861.  Ш. 

109).  В  мене  чароньки — чорні  брівоньки, 
в  мене  принада  — са.  и  а  молода.  Ни. 

Вровень,  ня,  м.  Имвющій  большія 

брови. 
Врэвнр,  ра,  л;.=Вроварь.  Рудч.  Чп.  245. 
Вроварія,  рії,  ж.  Ссора,  драка,  шумі.. 

Щоб  не  було  броварії,  то  я  за  чуба  хлоп- 
ців. НВолын.  у. 

Броварний,  а,  е.  МивоварныЁ. 

Броварник,  ка,  м.  1)  Пивоваръ.  2)  1'а- 
брчій  на  нивонареннонь  заводе.  Ей  вин- 

ники, броварники!  годі  вам  по  запічках 
паляться,  по  броварнях  пиво  пити,  по 
винницях  горілок  курити.  Мет    414. 

Броварниця,  ці,  броварня,  в  і,  ж.  Пи- 
воварня. Міждо  винниці,  міждо  бровар- 

ниці пробігає.  Мет.  414.  Годі  вам  у  вин- 
ницях горілок  курити,  по  броварнях  пни 

варити.  Лукаїл.  37. 

Вроварство,  на,  с  Пивоварство. 
Броварський,  а,  є.  Пивоварскій. 
Броварь,  ря,  н.— Вроварниця.  До 

броваря  дрова  таскати.  Котл.  Ен  IV.  10. 

Вроварюватн,  рюю.  еш,  гл.  Пивовар- ничать. 

Броватий,  а,  є.  Имішщій  большія  бро- 
ви. Морд.  Пл    124. 

Бровеня,  няти,  бровенятко,  ка,  бро- 
веняточко, ка,  с.  Ум.  огь  брова. 

Вровйна,  ни,  -ш  =Врова  1.  Писав  два 
дні  й  дві  годині,  поки  списав  дві  бровині. 

Грин.  ПІ.  243. 

ВровйцЯ;  ці,  ж.  Бровь,  бровка.  /  очи- 
ці, г  бровиці.  КС.    1884.   VI.  357. 
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Вр«внщв,  ща,  с.  Ув.  огь  брова.  Ле- 
виц.   I.  441. 

Бровке,  ка,  м.  Кличка  собаки  съ  боль- 
шими бровями.  Ко1Ь.  I.  65.  Побачила,  що 

ось  ./гежав  у  бур'яні  бровко  муругий.-  Ко  гл. 
Ен.  Ш.  38  Отари  стережуть  бровки 
кудлаті,  гавкущі,  злющі.  К.  МБ.  II.  119. 

Вродйсысо,  ка,  «=Врід  1.  Вх.  Леи. 
394. 

Вродити,  джу,  днш,  гл.  1)  Бродить. 
Смутен,  смутен  наш  отаман  по  табо- 

ру бродить.  Чуб.  V.  1052.  Да  и  зірочка 
по  хмарочці  як  бродить,  дак  бродить. 
Чуб.  ПІ.  179.  2)  Идти  въ  вод*.  Бродила 
по  річці.  Мил.  21.  Оттак  я  вигадав:  не 
бродячи,  качку  піймав.  Ном.  №  1648. 
3)  Ловить  рыбу  бреднемъ.  З  щастям  по 
гриби  ходить,  з  щастям  в  рибу  бродить. 
Ном.  №  1670. 

Вроїтн,  брбю,  їш,  гл.  Куралесить,  про- 
казничать. 

ВрбТтися,  їться,  гл.  безл.  Мерещиться. 
Це  тобі  брогться.  Шейк. 

Врбндза,  ден,  ж.  Бронза.  І  майстрові 
дали  кувать  із  брондзи  кесаря.  Шевч.  608. 

Врбндзовай,  я,  е.  Бронзовые.  Шевч.  608. 
Броня,  ні,  ж.  Оружіе,  броня.  Стор.  М. 

Вр.  4  Хто  тебе  наділив  конем  і  бронею? 
Стор  1.  75.  Вивели  йому  коня  в  броні. 
Чуб.   Ш.  296.  До  броні!  Къ  оружію! 

Врбслива.  ви,  ж.  Перли  къ.  ШуХ.  1   109. 
Вроснатвй,  а,  є.  0  дереві,:  и»і*ющій 

много  почекъ.  Броснате  дерево.  Черк,    у. 

Врост,  ту,  л/.г=Врость."  Обтичуть  всі- 
ляким бросто.и.  Федьк. 

Врбстатися,  таюся,  вшся,  гл.  Пускать 
отпрыски,  распускаться,  выбрасывать  поч- 

ки. Шейк. 

Вростйна,  ни,  ж.  Древесная  почка. 

Вростнтися,  щуся,  стишся,  /  '.=Вро- 
отатися. 

Вросток,  тка,  м.  Отпрыскъ.  отростокъ. 
К.  (Желех.).  Ум.  Бростбчок. 

Вростур,  ра,  м.  Родъ  растеніи.  Вх. 
Лем.  394. 

Врботь,  тя,  ж.  I)  Ночка  на  дерев*, 
цветочная  почка  на  дерев*.  До  тебе  ві-р- 
ну,-як  вбересь  у  брость-листок  діброва. 
Млак.  58.  На  тій  яблоньці,  що  в  ярку, 
та  й  брость  є.  Полт.  Дожену  на  брость 
пасти  воли.  Як  було  походять  по  брос- 
ті  воли,  тс  такі  гарні.  Черк.  у.  2)  Зе- 

лень на  дерев*,  в*тви.  Мостила  .тети 
з  зеленої  брость.  Чуб.   V.  509. 

Вростя,  тя,  с.  Соб.  огь  брость.  Желех. 

Врочвнк,  ка,  м.  Раст.  Г.аІІііии  тої- 
Ііі£0.  Лв.  98. 

Вроякй,  ків,  м.  Названіе  пороговъ  на 
Дн*стр*  и  Бут*. 

Вру  вина,  ни,  ж.  Шептала.  Ум.  Бру- 
вйнка. 

Врувйнячяй,  а,  е.  Изъ  шепталы. 
Вруд,  ду,  м.  1)  Грязь,  нечистота.  Як 

би  знала,  мій  миленький,  що  я  твоя 

буду,  випрала  би -.и  сороченьку  з  чорного 
бруду.  Чуб.  V.  332.  2)  Околоплодная  жид- 

кость у  роженицы,  вытекающая  передъ 
появленіемг  младенца.  Попереду  бруд  одій- 
де,  тоді  дитина  родиться.  Черк.  у.  У 
Мил.  2Г.  посл*родовое  очищеяіе.  3)  Гной 

изъ  нарыва,  раны.  Ог{е  палець  як  обрива- 
ло, так  скільки  з  його  бруду  попойшло. 

Черннг.  4)  Поросль  волось  у  бр*ющагося 
челов*ка.  Який  у  тебе  бруд  великий  по- 

ріс. Полт.  г. 
Брудитн,  джу,  дитд,  гл.  Грязнить 

пачкать;  загрязнять.  Не  брудь  криниці,  бо 
схочеш  водиці.  Мирг.  у.  Слов.   Д.    Эварн. 

Вруднйй,  а,  е.  Грязный.  Дай,  браті- 
ку,  мені  хусточку:  вона  брудна,  я  підг, 
та  виперу  тобі.  Рудч.  Ск.  І.  121.  Ум. 

Брудненький. 
Брудніти,  нно,  вш,  гл.  Гряз*»::ться, 

становиться  грявнымъ. 

Брудно,  нар.  Грязно    Ум.    Брудненько. 
Врувуиёнт,  ту,  м.  ІІозумеить.  О.  1862. 

V'Ш.  19  Одяг  червоний  жупан  з  вильо- 
тами, що  пообшивані  брузументами. 

Стор.  І.  219. 

Врук,  ву,  л.=Вуров.  Желех. 
Врукати,  каю,  вш,  гл.  Ворковать. 

Шейк.  Голубка...  брукає.  Раиіі.  II.    115. 

Бруква,  ви,  ж.  Раст.  Брюква,  Вгаазіоа 
оїегасеа.  Вх.  Пч.  II.  29.  Шух.  І.  142. 

їдять  брукву,  а  лушпайки  кидають.  Чуб 
II.  250.  Ум.  Бруківка,  бруквичка. 

Вруку!  меж.  выражающее  воркованіе 
голубя.  Глянь,  як  голубка  в  парі  брукає: 

бруку-бруку,  бруку-бруку,  бруку-ку!  Ра- 
иіі,  ІТ.  115. 

Врукуватн,  кую,  вш,  гл.  Мостить  кам- 
немъ  (улицу).  Желех. 

Вруват,  ту,  м.  Смуглый,  темный,  каш- тановый цв*тъ. 

Брунатний,  а,  е.  Смуглый,  темный. 

Врундишка,  кн,  ж.  Раст.  ВпІЬосоЛіїші тт.Ьепісит.  Анн.  72. 
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Врун  дук,  ка,  м.  Веревка  отъ  кормы 
судна  на  берегъ  къ  колу.  Азовск.  море. 
(Стрижевск). 

Врунёлька,  кн,  ж  Вгипеїіа  уні^агів 
Вепіїї.  ЗЮЗО.-І.  115. 

Вру  нет,  та,  м.  Брюнетъ.  Два  дойники  й 
молоді  й  да  обидва  брунети.  Чуб.  V.  922. 

Врунечка,  кн,  ж.  Ум.  отъ  брунька. 
Врунитися,  нюся,  нишся,  гл.  Пус- 

кать іюч  к  и.  Дерево  бруниться  Кролев.  у. 

ВрувІти,  ню,  ннш,  гл.=пВринітн  2.= 
Врунчати.  Лчола  брунюп,  хрущі  бру 
нят.  Вх.  Уг.  228. 

Врувчати,  чу,  чнш,  гл.  =  Двичата 
Пщола  брунчить.  Вх.  Лем.  391. 

Вруньї  меж.=Ъ\>жяъ.  Зачепив  брунь- 
ку за  пакілець  та  брунь,  бруно,  смика 

її.  Мнж.  109. 
Брунька,  ни,  ж.  1)  Древесная  ночка 

(лиственная).  Мнж.  176.  На  весні  береза 

бруньки' наганяє.  Чуб.  I.  1  НО  Погнати  вів- 
ці на  бруньки.  Выгнать  овець  пастись  въ 

лътъ,  когда  еще  нить  листьевъ  на  деревь- 
яхъ.  Харьк.  р.  2)  Счычекъ  у  шерстобита 
для  битья  шерсти.  Мнж.  176.  Знайшов 
шапувала,  ходе  той  з  своею  брунькою. 
Мнж.   109.  Ум.  Брунечка. 

Врунькати,  каю,  вш,  /  =Вринька- 
тиЗ.  Шапувал  давай  брунькать.  Мнж.  109. 

Брунькувати,  вую,  вш,  гл.  Съедать 
древесный  почки.  Вівці  у  лісі  брунькують, 
як  трави  не.на.   Харьк.  г. 

Врус,  са,  «.  1)  Кусокъ,  отріізокь  въ 
формі  параллелепипеда.  Врус  мила.  2)0се- 
локъ,  брусокъ.  Шух.  I.  169.  3)  Четырех- 

угольное бревно.  МУЕ.  III.  29  Ум.  Бру- 
сби,  бру-ик.   У  в.  Брусйще,  брусяка. 

Врусйни,  сия,  ж.  мн.  Вода  изь  нод'ї. 
точильнаго  камня.  Угор. 

Брусйтн,  ту.  сиш,  гл.  Точить  камнем  і,. 
Угор. 

Врусйще,  ща,  м.  Ув.  отъ  брус. 
Вруселина,  ни,  ж.  Раст.  Е\чшути$ 

еигораеия  Ь.  ЗЮЗО    I.  123.  См.  Бруслина. 

Брусквйна,  ни,  ж.  Раст.  Регяіса  \чі1- 
дагіз.  Шейк.  Ум.  Брусивйнна 

Врусла,  ли,  ж.  Роді,  длинной  кофты 
безъ  рукавовь.  Борз.  у.  См.  Брусля. 

Врус  левина,  бру  с  лени  на,  ни,  ж.  Раст- 
Еуопупша  геггисовпв  8сор.  ЗЮЗО.  Г.  123- 

Вруслик,  ка,  м.  Родъ  жилета.  Гол.  Од 
75,  76. 

Бруслина,  ви,  ж.  1)  Раст.  а)  Еуопу- 
ПШ8  еигораеиз.  Вх  Б.ч.  II.  31.  б)  Еуопу- 
тия  уеггисокин.  Анн.   142.    Сам  було  ви- 

ріже нам  удлища  довгі  та  гнучкг-і$  брус- 
лини.  Морд.  Оп.  31.  См.  Бруселина.  2)  Вода 

изь  подъ  точила.  См.  Бруслини.  3)  Окали- 
на, шлакъ. 

Вруслннний,  а,  е.  Относящійся  къ 

бруслин'*. 
Врусля,  лі,  ж.  Короткій  тулунчикъ  безъ 

рукавовъ.  Вх.  Зв.  4.  Си.  Брусла. 
Вруснина,  нн,  лс.=Вруслвинна.  Вас. 161. 

Вруонйця,  ці,  ж.  Раст.  Уассіпіит  Уі- гіз  ЛсІаеа  Ь.  ЗЮЗО.  I.  140. 

Брусований,  а,  е.  1)  0  дереві:  обте- 
санный на  четыре  грани.  Шух.  I.  88. 

2)  Сделанный  изъ  четырехгранныхъ  бре- 
венъ.  Брусована  хата.  Шух.  I.  89. 

Врусбв,  ска.  м.  I)  Ум.  отъ  брус.  Въ 
1  и  2  знач.  употребляется  чаще,  ч'Ьмъ  брус. 
Мила  брусок.  Чуб.  V.  667.  Достав  Па- 

нас сокиру  та  брусок.  Гліб.  2)  Часть  по- 
лудрабка: каждая  изъ  двухъ  горизонталь- 

ныхъ  жердей,  соединенныхъ  щаблями.  Рудч. 
Чп.  250. 

Брусся,  си,  с.  Соб.  отъ  брус. 

Брусу  вати,  сую,  вш,  гл.  Ьсть  что  либо 
не  жидкое.  Сідайте,  дружечки,  мої  голу- 

бочки, та  без  сорома  брусуйте,  а  ти. 
старосто,  їм  батуй!  Кв.  2)  «Размягчать 
и  разминать  кожу  при  носредстві  бруса 
изъ  точильнаго  камня»  (у  кожевниковъ). 
Вас.  157. 

Брусяка,  кн,  м.  Ув   отъ  брус. 
Врусячча,  ча,  с.  Соб   увел,  отъ  брусся. 
Врухатнй,  а,  е.  Брюхатый. 
Врухо,  ха,  с.  Брюхо.  Бодай  тобі,  мухо, 

розсілося  брухо.  Чуб.  Ш.  247. 

Вруховёщина,  ни,  ж.  Время  гетман- 
ства Врюховецкаго.  К.  Хмельн.  6. 

Врушляк,  ка,  .и.--Врусла  и  Врусля 
Их.  Лем.  394.  Ум.  Брушлячбк. 

Вруштнн,  на,  м.  1)=Вурштин.  2)  мн. 
Железные  обручи  на  колесахъ  возлі  спицъ, 
чтобы  не  раскололась  колодка.  У  масте- 
ровъ  они  употребляются,  когда  спицы  за- 

бивають въ  колодку.  Канев.  у. 

Врун,  бруї,  ж.  1)  Быстрое  теченіе  вь 
рікі.  Виїхав  човном  на  річку,  саме  на 

брую.  Кременч.  у.  2)  Сквознякъ.  Воли  за- 
слабли, бо  їх  поставили  в  теплій  ко- 

шарі саме  на  бруї.  Кременч.  у. 
Врьбхатв(ся),  хаю(ся\  вш(ся),  гл.  \) 

Шлепаться,  ударять  объ  воду.  2)  Пле- 
скаться въ  воді.  Пірнає,  брьохається, 

хлюпається.  Левиц.  І.  63.3)  Идти  по  воді 
или  по  жидкой  грязи.    Так    і   брьохав  по 
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воді.  Харьк.  у.  Пішов...  брьохашься  осо- 
кою та  очеретами.  Сим.  199. 

Брьохнути,  ну,  неш,  гл.  Одн.  в.  оть 
брьохати.  1)  Уііасть,  шлепнуться.  Так  і 
брьохнув  у  воду.  Черк.  у.  Об  землю,  брьо- 

хнув, заеовав  ногами  і  пропав.  Ез.  V.  17. 
2)  Швырнуть,  бросить,  ударивъ  обо  что. 
Брьохнув  оберемок   об  землю.    Сим.  200. 

Бряжчати,  чу,  чнш,  гл.  =  Врявчати. 
Вряяк,  «у,   м  =  ВрЯ8КІТ. 
Брязкало,  да,  с  1)  Побрякушка,  по- 

гремушка. Левиц.  Пов.  156.  2)  =  Било  1? 
Ударивши  (при  церкви — сторожъ)  в  бряз- 

кало. Мир.  Нов.  І.  162.  3)  Тогь,  кто  бря- 
каеть,  бряцаегь,  бренчигь. 
Брязкальце,  ця,  с  =  Врявкало  1 

Скрізь  будуть  брязкальця  дзвінкі.  Котл. 
Ен.  V.   19. 

Вряэкання,  ня,  є.  Бряцавіе.  Левиц. 
Пов.  196. 

Брязкати,  каю.  вш,  гл.  Бряцать,  зие- 
ніть,  звякать.  Кайдани  брязкають.  Шевч. 
А  Ігнашко  до  дівчини  підківками  брязка. 
Ни. 
Врявкач,  ча,  м.  Звонкая  монета. 
Врязкйтк.  кит,  ЯР.  мн.  Бренчалки,  по- 

гремушки. Встречено  только  въ  фальсифи- 
цированной думЪ  о  поход*  князя-языч- 

ника въ  христіанскую  землк».  У  дудки 
грали  і  в  брязкити  бряжчали.  ЗОЮ  Р. 
I.   178.     , 

Вря  8  кілка,  кй,  ж.  =  Брязкальце 
Желех. 

Брязкіт,  коту,  м.  Звукъ  оть  металли- 
ческихъ  вещей,  звонь,  бряцавіе,  бренча- 
ніе.  Наробив  брязкоту,  а  він  і  прокинувсь. 
НВолын.  у. 

Брязкітка,  кн.  ж-.=Вря8кальце.  Ум. 
Брязкіточка. 

Брязкотало,  ла,  с.  =  Вря8кало.  Желех. 

Брязкотіння,  вя,  с.  =  Врявкіт.  Желех. 

Врявкстітн,  чу,  твш,  гл.  — Врязчатн. 
Ком.  II.  53.  А  він  собі  як  став  гроіиима 
брязкотіти.  Я  брязкотів  кайданами  важ- 

кими. К.  ХП.  51. 

Брязкотня,  ні  ж.  Бряцаніе,  'звонь. 
Врязкун,  на,  .н.  =  Вря8кало  2.  К  ди- 

яволу кармазинів1.  —  загукала  громада... — 
Вони  тільки  вміють  бряжчати  шабля- 

ми, а  тоді  де  були  ці  брязкуни,  як  без* 
дожний  Радивил  загуркотав  із  гармат? 
К.  Чр.  68- 

Врязкутка,  кв,  ж  — Вряввало?  Въ 
п'бсн'Ь  ум.  бряакуточка    является   собствен- 

но вместо  слова  нагаєчка.  Тріщатиме 
руса  коса  в  мене  під  ногою,  брязчатиме 
брязкуточка  услід  за  тобою.  Чуб.  Щ.  112. 

Брязкучий,  а,  є.  Бряцающій,  звеня- 
іцій.  Левиц.  Пов.  310. 
Брязнути,  ву,  неш,  гл.  Одн.  в.  оть 

брязиати.  1)  Зазвенеть,  звякнуть.  Брязну- 
ли- ключі  од  комори  йдучи.  Нп.  Здорова 

була,  дівчинонько! — як  на  струні  бряз- 
нуло обік  мене.  МВ.  (0  1862.  Ш  54). 

Брязнув  гаманом  на  стіл.  Г.  Барв.  211. 
Ось  і  у  всі  дзвони  брязнули.  Г.  Барв.  .'58. 
2)  Упасть,  ударяясь  о  земь.  Горщик  як 
брязне  об  піл.  Г.  Барв.  225.  Мати  зро- 

билась як  крейда  біла,  так  і  брязнула 
об  землю.  Г.  Барв.  402 — 403.  На  яку  ко- 

няку не  покладе  руку,  вона  з  усіх  чоти- 
рьох і  брязне.  Мнж.  22.  3)  Ударить.  Бряз- 
нула невістку  по  зубах.  НВолын.  у. 

Врявбв,  8ка,  м.  Употребл.  въ  выраж.: 
на  брязку — вотъ-вотъ,  сейчасъ.  Мнж.  168. 

Брязчати,  чу.  чвш,  гл.  Бряцать,  зве- 
нъть.  Чуб.  ПІ.  35,  112.  Козак,  мамцю, 
гуляє,  брязчать  в  його  гроші.  Ни.  Коли  б 
у  шинкарки,  то  б  брязчали  чарки.  Чуб. 
V.  831.  Сам  до  мене  босий  чеше,  гцоб 
підківки  не  брязчали.   Мет.  27. 

Врязь!  меж.  выраж.  звукъ  металла  или 
стекла.  Перстень  брязь!  Чуб.  II.  94.  Стук, 
брязь  в  віконечко:  вийди,  вийди,  коханоч- 

ко.' Чуб.   V.  207. 

Врякіну)ти,  ву,  неш,    гл.    Разбухать. 
Вряна,  ми,  ж.  -Брана.  Вийшло  Свій- 

сько,), брями  облягло  та  й  взялось  вою- 
вати, Чуб.  162. 

Врямчатн,  вчу,  чвш,  л  =Врязчатн 
Вх.  Лем.  394. 

Врячка,  кв,  ж.  Пряжка.  Вх.  Лем.  481. 
Буба,  бв,  ж.  Дітск.  1)  Зерно  гороху, 

бобовъ  (размякшее).  0.  1861.  УШ.  8. 
2)  Ягода.  0.  1862.  IX.  118.  3)=  Бублик. 
0.  1861.  УШ.  8.  Бийте  кота  в  зуби, 
щоб  не  просив  буби.  Мил.  44.  4)  Рана, 
нарывъ.  сл^ды  удара.  Вх.  Зн  4.  Не  йди 
туди,  бубу  зробиш.  Шейк.  Ум  собою  в 
пень,  чи  собою  в  дуба,  а  все  собі  буба. 
Ном.  №8023.  Бубу  зробити.  Ударить,  ирн- 
чинить  боль.  Фр.  Пр.  12.7 

Бубарчук.  ка,  .н.=Вайстрюк.  Желех. 
Вубарь,  ря.  .«.=Вубарчук.  Желех. 
Вубачка,  ви,  ж.  Нарывъ.  Вх.  Зн.  4. 

См.  Буба  4. 

Бублейниця,  ці,  бублешннця,  ці.  ок. 
Пекущая  бублики  и  торгующая  ими.  Котл. 
Ен    VI.    14.    Піднялись    на    місто    йти 
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бублейниці,  палянишниці.  Кв.  Була  у 
нас  на  селі  бублейниця.  МВ.  II.  195. 

Вублив,  ка,  м.  Бубликъ,  баравокь. 
Чуб.  VII.  445.  Чудний  як  бублик  кру- 

гом об'їси,  а  в  середині  нема  нічого.  Ном. 
№  7827.  Ум.  Бубличок. 

Бубликів,  копа,  ве.  =••  Вуолишний. 
Драг.  173. 

Вублнця,  ці,  ж.  І'одь  рыбы,  Ьеисіасин гиііііз  Ь.  Шейк. 

Зублнчок,  чка,  м.  Ум.  огь  бублик. 
Вублншннй  а,  е.  Бубличный,  бараноч- 

ный. Рудч.  Ск.  І.  188. 
Вубдвшвиця,  ці,    ж.  =  Бублейниця. 

Вублій,  дія,  бублійнив,  ве,  м.  Пеку- 
щій  я  торгующій  бубликами. 

Вублійинця,  ці,  <*е.=Ву6лейниця. 
В  у  бляхи,  хів,  м.  Съ«янвые  плоды  кар- 

тофеля. НВолын.  у. 
Вубпа,  ни,  ж.— Ґуля.  Черном. 
Вубнарнти,  рю,  рнш,  гл  =  Вубнвти  1. 

Цей  бубнарь  (на  весіллі)  гарно  бубна- 
рить.  Новомоск.  у.  (Залюбовск.). 

Вубнарь,  ря,  м.  Музыкант!»  на  бубні. 
См.  Бубнаритм.  Новомоск.  у.  (Залюбовск.). 

Бубнив,  ка,  м.  Ум    огь  бубон. 
Вубийло,  да,  с.  Барабанъ  (шутливо?) 

Одкрила  барабан  і  вимазала  у  середині 
кістом.  Уже  у  труби  заграли  солдатам 
іти  в  поход.  Салдат  і  каже:  „Прощай, 
бабушка!  не  погнівайся,  що  я  тобі  мички 

перелив1*. — Не  погнівайся, — каже  баба, 
що  я  тобі  бубнило  набила.  Грнн.  II.  200. 

Бубнити,  нво,  ниш,  гл.  1)  0  бубні: 
издавать  звукъ;  играть  на  бубні.  Бубни 
бубнять.  Рудч.  Ск.  П.  5.  Бубон  бубнить, 
скрипка  грае.  Ком.  П.  №  529.  2)  Раз- 

глашать, разносить.  Грицько  вгору  іде, 
шумить,  бубнить,  куди  йде,  що  в  вели- 

кім щастю.  Раиіі.,  II,  104. 

Вубвій,  вія,  м.  1)  Играющій  на  бубні. 
2)  Безъ  умолку  болтающій. 

Вубніти,  вію,  вш,  гл.  Разбухать,  взбу- 
хать. Бубніе  пашня,  як  на  дворі  мокро. 

НВолын.  у. 

Вубвуватв,  вую,  вш,  гл.=Вубнитн. 
Угор. 

Бубнявій,  а,  в.  Разбухшій. 
Бубнявіти,  вію,  вш,  гл.  Бухнуть,  раз- 

бухать. 
Зуббванв,  ка,  м.  Раст.  Кіііпапіпин 

таіог  ЕЬгЬ.  ЗЮЗО.  І.  134. 
Бубон,  бна,  м.  Бубенъ.  Чуб.  III.  268; 

У'П.    450,    Славні   бубни    за   горами,   а 

зблизька  шкуратяні.  Но.м.  №  2623.  Го- 
лий як  бубон.  Ном.  А?  1523.  Що  дня  бо- 
жого діточки  п  як  бубон  збиті.  МИ  1.* 

45.  2)  Родь  барабана.  Рей  бийте  в  буб- 
ни, довбиші,  на  /валы.  К.  НС.  15.  Ум. 

Бубнив.  Качається,  як  бубни  і,  голеньке. 
Ном.  №  9234. 

Вубона,  нй,  ж.  Названій  сковороды  вь 
загадкі:  ІТриГшіла  кума  до  пуми:  дай. 

кумо,  бубоні'і — спекши  собі  лнпіїнії.  ХС. ІІІ.   62. 

Вубонець,  вця,  м  Бубенчикь.  Вкотив 
у  двір  сивими  кіньми,  побрязкуючи....  бу- 

бонцями. МВ.  (0.  1862.  Ш.  67).  Ум. 
Бубонний.   Чуб.  II.  348. 

Вубовітн,  ню,  виш,  гл.  Говорить  не- 
внятно, бормотать;  лепетать.  Тихо  бубонів 

святу  молитву.  Левиц.  І.  127.  Дітвора 
бубонить,  регочеться.  МВ.  І.  9. 

Вубончив,  ка,  м.  Ум.  огь  бубонець. 
Вуботатн,  бону,  чеш,  гл.  Ворчать. 

Медвідь  бубоче.  Вх.  Зн.  34. 
Вубусі,  гл.  Дітск.:  падать,  упасть 
Бубух!  меж.— Ввбвхі  Преимущ.  діт- 

ское.  0.  1861.  УЧІІ.  8.  Коли  ж  зміюка 
бубух! ажаземля  затряслась.  ЗОЮН.  II.  ЗО. 

Вубухнутн,  ну,  неш,  гд.=Вебехвути 
Бувалець,  льця,  м.  Бывалый,  опыт- 

ный человігь.  Бувати  у  бувальцях.  Много 
испытать,  извідать,  видать  виды.  Ном. 
Де  5775.  Батькові  доставалося  на  своєму 
віку  бувати  у  бувальцях.  Стор.  II.    131. 
Бувалий,  а,  е.  Бывалый,  опытный. 

Чуб.  І.  236.  Не  питай  старого,  а  питай 
бувалого.  Ном.  А:  5784. 

Вуваличі,  чів,  м.  мн.  Фантастическая 
міотность,  вь  которой  случаются  сь  чело- 
ніком'ь  различные  іірнключенін,  испытании. 
Фр.  ІІр.  128.  Бував  він  у  Буваличах. 
Ном.  №  5775. 

Бувало,  оа,  с.  Вь  сказкі  то  же,  что  и 
жлуито.  Мнж.  176.  У  мене  єсть  бувало... 
Яке    бувало?  питають. — Жлукто, — хи- 

ба ж  ви  не  знаєте?  Грив.  І.  284. 
Бувальщина,  ви,  ж.  Былое,  быль.  Бо 

се  не  казка,  а  билиця,  або  бувальщина 
сказать.  Шевч.  Моє  діло — бувальщині, 
згадувати.  Г.  Барв.   19. 

Бувай,  на,  .«  — Вовван.  НВолын.  у. 
Вуванець,  вця,  м.  Болван ь  для  расти - 

Чивавія  шанок'ь.  Лебед,  у. 

Вув  ніти,    нІю.     вш,    ?л.=Вовавіти. 
Темно,  нічого  не  видно,  тільки  збоку  са- 

дочок і  хлівець  буваніють.  Сим.  224. 

Бувати,  ваю,  вш,  гл.  Бывать.  Ой  бу- 
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вав  я  в  тім  садку.  Чуб.  Ш.  49.  Бувало, 

із  Ма]>тином  у  дурня  грають.  Бував  і 
на  конГ,  і  під  конем.  Всего  переиспыталъ. 

Г.  Арт.  (0.  1861.  Ш.  100).  Був*й,  бувій- 
те  здорбві.  Будь,  будьте  здоровы,  прошай, 

прощайте.  Бувайте  здорові,  мої  чорно- 
брові! Бува\  буває.  1)  Бывастъ,  случается. 

Як  вода,  дува,  греблю  порвавши,  біжить 

і  гуде.  2)  Чего  добраго.  Чи  ти,  бува,  не 
здурів?  3)  Въ  случай.  Як,  бува,  спитають 
про  мене,  сказки,  що  жив  і  здоров.  Ае.  18. 

Вугаёць,  йця.  м.  Ум.  оть  бугай. 

Бугаїв,  бва,  ве.  Принадлежащей  пле- 
менному быку.— ве  молоко.  См.  Молоко. 

Вугай,  гая,  м.  1)  Племенной  быкъ 
Вас.  197.  2)  Пт.  выпь.  Агсіеа  зіеііагіз. 
Вх.  Пч.  II.  8.  А  бугай  бугу!  гне  чайку 
в  дугу.  Макс.  Бугай  гуде  в  болоті.  Греб. 
400.  Кахне  крижня  або  прогуде  бугай. 

О.  1862.  УШ.  16.  3)  Волчокъ  (игрушка). 
Шейк.  4)  Сильный  и  здоровый  челов*къ. 
5)  Названіе  одного  изъ  ударовъ  палкой 

въ  игр*:  віл.  Ив.  22.  6)— скажений.  Родъ 
датской  игры.  Ив.  47.  7)  мп.  Родъ  фасо- 

ли. МУЕ.  I.  98.  Ум.  Бугаёць,  Вас.  197, 

ХС.  Ш.  62,  бугайбк.  Ном.  №  7283,  бугай- 
чин.  Ув.  Бугаяка. 

Бугайкуватий,  п,  е.  1)  О  волі:  похо- 
жей но  внешнему  виду  на  племенного  бы- 
ка. Бугайкуватий  віл.  Мнж.  192.  2)  О 

человікі:  развратный,  ловеласъ.  Та  це 
бугайкуватий  панич.  Лубен,  у. 

Вугайбк,  йка,  бугайчнк,  ка,  м.  Ум. 
отъ  бугай. 

Вугало,  ла,  с.  ?  Встречено  въ  любов- 
номъ  заклинаній.  Не  лети  ж  ти,  огне- 

ний  бугало.  ліса  палить,  землі  сушить, 

а  трави  в'ялить.'  Полети  ж  ти,  огне- 
ний  бугало,  до  козака  у  двір....,  учепися 
ти  йому  за  серце.  ..,  щоб  він  мене  не 

запив,  не  заїв,  із  инишмгі  не  загуляв,  усе 
.чене  на  помислях  мав.  Чуб.  1.    92,    93. 

Вугаш,  ша,  м.  Запуствлый  л*съ.  Га- 
лин. Желех. 

Вугаювати,  гагою,  вш,  гл.  Вести  себя 
КаКЪ    НЛеыеННОЙ    бЫКЪ   (О    НЄ   ВПОЛВІ     ОСКОт 
иленномь  бык*).  Це  бичок  нутряк,— бач, 
з  одним,  а  друге  в  отрунку,  буває  й  у 
пахві,  то  як  не  вирізать  оте  друге,  то  й 
бугаюватиме  й  у  роботу  не  годитиметь- 

ся. Волч.  у. 

Вугаяка,  ки,  м.  Ув.  оть  бугай. 
Вугаячнй,  а,    е.    Свойственный,    при- 

надлежащій  племенному  быку. 

Вугяла,  ли,  ж.  Раст.   Апіпгівсиз   зуі- 

уеаіііз.  Анн.  39.    Вирізав    ту    бугилу  і 

зробив  з  неї  дудку.  Рудч.  Ск.  І.  157. 

Буглав,  ва,  м.  Раст.  Сопіига  гаасніа- 
іит.  ЗЮЗО.  І.  119.  Вх.  Пч.  II.  ЗО. 

Вугбр,  гра,  м.  Бугоръ.  Тепер  там  по- 
рівняно, а  перш  бугри  були.  Драг.  85. 

Ум.  Бугброк.  Мир.  Нов.  II.  45. 

Бугу!  меж.  выражающ.  крикь  выпи. 
І  бугай:  бугу!  гне  з  лози  дугу.  Лукаш.  85. 

Вуґа,  ґи,  м—  Вугай  1.  Вх.  Пч.  II.  5. 
Буде,  ди,  ж.  1)  Будка,  шалангь.  Чуб. 

ПІ.  377.  Із  запаски  напну  буду.  П» 

2)  Верхъ  фургона.  3)  Поташный  заводь. 
Ум.  Будка,  будочка. 

Вудак,  ка,  м.  Раст.  Сепіаигеа  зсаЬіоза. 
Вх.  Пч.  І.  9. 

Вудара,  рн,  ж.  Фургонъ,  крытая  по- 
возка. Тепер  несеться  як  крилами  в  бу- 

дарі  й  два  вози  за  ним.  Мкр.  Г.  55. 

Бударажвтв,  ясу,  жиш,  гл.  Снаряжат;. 
(суцна'.  Встречено  только  въ  фальсифи- 

цированной дум-Ь:  Швидче  човни  рудара- 
жить  та  у  християнську  землю,  одпли- 
вать.  ЗОЮР.  I.  178. 

Вуддень,  дня,  м.  Будень,  рабочій  день. 
....мені  не  вілен  світ  ні  в  буддень,    ні    в 
свято.  Чуб.  .V.  628.  Про  буддень.  Для 

будня,  въ  будень.  Ця  спідниця  вже  не- 
хай про  буддень  буде.  Харьк.  г.  Вона  тії 

сережки  про  буддень  зносила.  Чуб.  ПІ.  131. 

В^дв,  нар.  Довольно,  достаточно.  Буде 
з  мене,  поки  живу,  і  мертвого  слова. 
Шевч. 

Буденний,  а,  е.  Будничный.  Мир.  ХІ'В. 
25.  У  буденний  день  п'єш,  гуляєш.  Чуб. 
V.  525.  Шапка  одна  буденна,  друга  праз- 
никова.  Кв. 

Вудженннй,  ни,  будженйця,  ці,  ж.= 
Вужанина  1.   Вх.  Зн.  4.  Шух.  1   37. 

Вудв,  два,  м.  Высушенный  творогь. 
Шух.  І.  214. 

Буденна,  ви,  лс.=Вуввва.  Уман.  у. 
Вудзьбк,  двька,  м.  Кусокъ,  ломтикъ. Угор. 

Вудзя,  8І,  ж.  Мясо.  Вх.  Лем.  395. 

Вудимйр,  ра,  м.  Будящій  мірг.  Встре- 
чено лишь  въ  загадке,  гді  обозначаетъ 

пітуха.  Ном  ,  заг.  №  125. 

Вуднякбвнй,  а,  е.  Относящійса  къ 
строенію,  зданію.  Вапна  будинкова.  К. 
ПС.  40. 

Будинок,  нву,  .и.  Зданіе,  строеніе, 
домъ.  Мет.  527.  Котл.  Ен.  І.  ЗО.  В  горо- 

ді вистросний  великий  будинок.  Котл. 
НП.  395.  А  в  його    будинок    був    самий 
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чисто    скляний,    увесь    із    криштал
ю. 

ЧОЮР.  Н.  33.  Ум.  Будйночон. 

Вудити,  дясу,  диш,  гл.  1)  Будить
,  про- 

буждать Не  буди  дитяти,  дитиночка 

буде  спати.  Макс.  2)  Бороновать  нсре
дъ 

носввоіп.  вспаханную  илугомъ  землю.  На
с. 

196.  3)  Коптить.  Вх.  Зн.  і. 

Вудитися,  джуся,  дишся,  гл.  
Про- 

буждаться, просинаться.  Ой  пив  же  я 

та  й  напився,  пішов  спати,  не  будив
- 

ся. Нп.  ,     „ 

Вудище,  ща,  с  Місто,  гд*  б
ылъ  по- 

ташный заводь.  Желех. 

I  Вудівля,  лі,  ж.  Строеніе,  постро
йка, 

зданіе.  Шкода  йому  об  хату  обпіра
тись: 

не    видержить,    впаде    його    будівля.   
 І\. 

Іов.  18.     ,  .  * 

II  Будівля,  ля,  с  Строеніе,  
построй- 

ка Любо  оком  глянуть  на  сю  церкву! 

Здалека  здається,  що  вона  на  в
оздусі 

стоїть— так  вище  хотів,  г  будівля
  якесь 

легесеньке.  Св.  Л.  25. 

Вудіввив,  ва,  л«.=Вудівничи
й. 

Будівництво,     ва,    с.    Строит
ельство, 

архитектур
а.  • 

Будівничий,  чого,  м.  Строитель,  
архи- 

тектор. К.  МБ.  XII.  268.  Котрий  син 

казав,  жеби  були  з  дуба  будинки
,  то 

був  будівничий.  Гн.  II.  149.  З
анедбали 

будівничі  простий  камінь  у  будівл
і.  Н, 

Исал.  270. 

Вудка,  ки,  ж.  1)  Ум.  огь  буда. 
 2)  Кла- 

довая. Екатериносл.  у.  Як  закинем   удку 

в  чужу  будку,  то    дивись- коли    не    ко- 
жух   так  свиту  так  і  витягнем.    Чуо. 

И    678    3)  Нав*съ  на  столбахъ  на
дь  гон- 

чарньшъ  горномъ,  досчатая   крыша 
   кото- 

рая раскрывается  во  время  топки  въ  г
ор- 

в*    Вас    180.    4)    Простой    экипажъ  
  сь 

верхомъ.  Ой  ідуть  вози    на    перевози, 
   а 

попереду  будка.  Мет.  55.  Богиня    сіла 
   в 

просту  будку,  на  передку   сів    
Купидон; 

кобила  їх  везе  кривая....  Котл.  Ен   V.  34
. 

5Ї  Костный  остовъ  спины  птицы.  Лохв. 
 у. 

Будний,  а,  в.=Вуденннй.  Будн
ого  дня 

нема  коли  йти  по  горіхи.  Каменец,  у. 

Відвик,  ва,  м.  Работникъ  на 
   поташ- 

номъ  завод*.  Ум.  Будничок 

Вуднивів,    вова,    вв.    Іірина
длежащій 

работнику  на  иоташномъ  завод*. 

Вудниченя,  няти,  с.   Дитя   
раоотника 

на  иоташномъ  завод*. 

Вудничва,  ви,  ж.  Жена  работ
ника  на 

поташномъ  завод*. 

Вудніти,  ню,  ниш,  м.= Дудніти. 
 Бу- 

дуть вози  будніти,  підківочки  звеніти. 

Гол.  Слухає— хтось  буднить.  А  то  зло- 
дії ішли.  Чуб.  II.  634.  (Не  ошибка  ли 

вм.  дудніти?) 

Вудбва,  ви,  ж.  Строеніе,  здавіе.  Иль- ки став  доїздити  до  тієї  будови,  де  жи- 

вуть сестри,  знов  линув  дощ.  Сюр.  І. 

72.  Ярмаркові  будови.  О.  1861.  ІХ.^  180. 

Вудовця,  ці,  м.  =  Будівний.  Е,  він 

тут  на  всю  губерню  будовця,  такого 

тут  і  нема,  як  він.  Мирг.  у.  Слов.  Д. 

Эварн. 

Вудочна,  ви,  ж.  Ум.  отъ  буда. 

•  Вудра,  ри,  ж.   Раст.   Оіеспогаа    пегіе- 
гасеа  Ь.  ЗЮЗО.  I.  124.  См.  Росхіднин. 

Будування,  ня,  с.  1)  Построеніе,  со- 
зиданіе,  сооруженіе.  2)  Постройка,  построй- 

ки, строеніе.  Ох,  не  видко  ж  того  села, 

тілько  будування.  Грин.  Ш.  209.  Ум. 

Будуваниячно. Вудовнйв,  ва,  м.  и  пр.=Будівнин  и  пр. 

Будувати,  дую,  еш,  гл.  1)  Строить, 

сооружать,  созидать.  Дерево  везено,  церков 

будовано.  Чуб.  III.  131.  Для  кою  ж  ти, 

мила,  сей  двір  будували?  Чуб.  V.  167, 

Зюда  дій  будує,  а  незюда  руйнує.  Ном. 

Д»  3280.  Труну  будувати.  Д*лать  гробь.  2) 

Основывать.  Розмовляють,  росказуютъ:  як 

Січ  будували...  Шевч.  125. 

Будуватися,  дуюся,  вшея,  гл.  Стр
о- 

иться, сооружаться,  созидаться. 

Вудучина,  ни,  ж.  Грядущее,  будущ- ность. Левиц.  Нов    13. 

Будущий,  а,  е.  Будущій.  Скарай  ме
не, 

Боже,  в  сей  вік  і  в  будущий.  Лебед.  у. 

Будущина,  ни,  эк\=Вудучина.  К.  Кр.
 

17.  К.  ХП.  9.  Думає...,  лякаючись  сама 

своєї  будущини.  Г.  Барв.  166. 

Вудчаний,  а,  е.  Нринадлежашій  будці- 

Дивлюсь— будчані  двері  одчинені.  Ека
те- 

риносл. у. 

Вудчйв,  ва,  .V.  Сторожъ  железнод
орож- 

ный, живущій  по  линіи  въ  будк*.  Мені 

будчик  дав  дорогу,  бо  прочует  буе  не- 

.шпертнй,  тятій,— я  і  з'їхав  па  дорогу
, 

а  тут  машина  біжить.  Александров,  у. 
(Залюбовск.). 

Вудчина,  ни,  зс.=Вудва  2-4.  П
ішли 

в  будчину,  подивились  у  засічку,  аж  там 
пляшка,  що  вкрадено.  Новомоск.  у. 

Вудьво,    ва,    м.    Тоть,    который    об
*- 

щаетъ,  говоря:  буде  или  буду?  Поки  хва 

лько  нахвалиться,  будько  набудеться.  Ном. 
№  5680.  См.  Набуватися  3. 

Вудь-лі   См.  бути. 

Вудяв,  ва.  м.  1)    Раст.   Чертоиолохъ,
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волчепъ.  Нас.  100.  Не  веди  мя  в  будяки, 
бо  я  поколюся.  Чуб.  V.  122.  2) — жовто- 
цвітний.  :і)  Зепесіо  уегпаїіз  ТУаЫзц  еЬ.КіЬ. 
ЗЮЗО.  1.  166.  б)  УегЪазсшп  Іусіїпіііз  Ь. 
ЗЮЗО.  І.  166.  Ум.  Будячби.  Чуб.  V. 
1035,  будяче  нько.  На  городі  будяк  родит... 
Роди,  роди,  будяченьку.  Грин.  III.  688. 
Ув.  Будячище. 

Будячина,  ну,   *  = Будяк. 
Вудячвщв,  ща,  м.  Ув.  отъ  будяк. 
Будячок,  чва,  м.  Ум.  огь  будяи. 
Будяччя,  чя  є.  Соб.  огь  будяи. 
Буен,   йна,    не.    Краткая    форма    огь 

буйний.  Ой  віє  вітер,  буен    повіває.    Грин. 
ПІ    243. 

Вужаннна,  нн,  ж.  1)  Копченое  сви- 
ное мясо.  2)  Особымъ  образомъ  приготов- 

ленный и  изжаренный  свиной  окорокъ. 
Маркев.  150.  Ум.  Бужанйниа. 
Вуждеревен,  (ну?),  ж.  Раст.  Тагоагіх 

£еппапіса.  Лв.  102. 
Вуждиґатшя,  ні,  ж.  Старая,  развали- 

вающаяся хата.  Шух.  I.  112. 
Вужеянця,  ці,  ае.=Бужавнна  1.  Шух. 

I.   141,  106. 
Вужина,  нн,  лс.=Вужанина 
Вув,    ву,    м.    Раст.    Зігіп&а    упі^агіз, 

сирень.  Посинів  як  буз.  Ном.    №    13153. 
Ун.  Бузбк. 

Вуза,  эй,    ж.    1)   Татарскій    напитокъ 
изъ  проса.  2)  Нечистота  вь  немытой  ове- 

чьей шерсти.    У  вовні   бузи    башто.    Ле- 
бед.  у.  3)  Осадокъ  вь  жидкостяхъ. 

Вувдёрево,  на,  с.=Вуз.  Пол  г. 
Вувднгария.  ні,  ле.=Вуцегарня. 
Вузина,  ни,  ж.  РасТ.  а)  Бузина.  Зат- 

Ьисиз пі£га  Ь.  Вх.  Нч.  I.  12.'  ЗЮЗО.    I. 135.     На     е-городі     бузина     коренистая. 
Чуб.    V.    9.  б)— ялова.  ЗатЬисиз    еЬиІиз 
Ь.  ЗЮЗО.  I.  135.   в)— червона.    ЗатЬисиз 
гасетоза  Ь.  ЗЮЗО.  I.  135.  Ум.    Бузйнка. 

Вузнннна,  ни,  ж.  Одииъ    стебель    бу- 
зины. Ум.  Бузинйнка.    Виросла  бузиничка, 

та  така  гарна,  нравснъка.   Мнж.  58. 
Вуайнка.  ки,  ж.  Ум.  отъ  бузина. 
Вуаннянв,  на,  м.    Кисель   изъ    бузин- 

ных!, ягодь.  Лебед.  у.  Ум.  Бузйнничон. 
Бузиновий,  а,  е.  Бузинный.  Бузиновий 

кисіль.  Чуб.  УП.  442.  Житньої   соломахи 
бузиновим  молоком  закивати.  АД.  П.  38. 

Вузівок,  вва,  м.  Годовалый   теленокъ. 
Вас.  197. 

Вузів  я,  в  яти.  с.=Ву8Івок.  Побігли 

з  двору  бузів'ягпа.  Навлогр.  у. 
Вузіиок.  нва,  и.=Ву8Івов.  Левиц.  I. 

185. 

Бузковий,  а,  е.  Сиреневый.  Квіточка 
бузкова.  МВ.  (О.  1862.  1.  75). 

Вуалук,  же,  м.  Родъ  подковы,    нодвя-  ■ 
зываемсй    на    подошву,  чтобы    не    сколь- 

зить на  льду.  Поп.  95. 

Вузннй,  а,  ё.  Сорный,  съ  соромг.  Буя- 
не зерно.  Лубен,  у.  Бузка  сіль.  Мутная 

соль,  собираемая  на  мелкой  водії. 
Буанйк,  ва,  м.  Бузиновая  заросль.  В 

бузнгіку  чорт  живе.  Ном.  №  316.  Ун. 

Бузничбн. 
Вузннчний,  а,  е.  Относя щійсн  къ  6у- 

знику.  Добри-вечір  гпобі,  царю  бузничним 
(у  бузині  сидить  би  то  царь).  Чуб.  I.  95. 

Вуэннчок,  чва,  м.  Ун.  отъ  бузнин. 
Вузовва,  вн,  ж.  Потасовка?  У  нас 

тут  за  це  бунт:  не  кладуть  податі,  а 
вони  правлять,  то  така  бузовка  —  до  бот 
доходггть.  ЕЗ.  V.   12. 

Вузові,  яти,  с.  =  Вувув'я.  Ум.  Бу- зов'ятко. 

Вуэбв,  вку,  м.  Ум.  отъ  буз.  Во  мно- 
гихъ  м'Вствостяхъ  употребляется  вместо" 
буз.  Воркувала  горлиця  у  садку,  у  ку- 

точку тихенькому  на  бузку.  Гліб.  Ум. 

Бузбчок. Вувуватя.  зую,  еш,  гл.  1)  Наказывать, 
бить.  Желех.  2)  Журить,  бранить,  делать, 

„ыговоръ.  Жслех. 

Вувувір,  ра,   «=Везувір. 

Бузувірів,  рова,  ве  — Веаувірів.  Як- то  мгг  одно  думали  про  бідних  дівчаток 
та  про  бизивіровнх  москалів.  Кв.  (О.  1861. 
VII.  6). 

Бузувірка,  кн,  дг.=Ве8увірва.  У,  як- 
би я  піймала  опгту  бузувірку,  я  б  їй  го- 

лову одтяла,  гиоб  не  кидала    матері   Кв. 

Вузувіркий,    а,    е.— Веаувірввй.    Чи 
ж  воно  гпаки  нодобепьство  старій  люОині 
та  лопати  у  піст  скоромне?  Сказано, 
бузувірні  люде.  Хары;.  у. 

Вуаувя,  атв,  е.  —  Ву8Івок.  Ум.  Бузу- 
в'ятно. 

Вузун.  на,  м.  Низі  і' і  й  сортъ  соли  (съ 
пріпгвсью  грязи).  Радон,  у. 

Вувьдврево,  ва,  с.  =  Дивдерево.  Бх. Пч.  І.  10. 

Бузьків,  кова,  ве.  1)  Принадлежащей 
аисту.  Бузькове  гніздо.  2)  —  огень.  Раст. 
Ьусішіз  Поз  сисиїі.  Вх.  Нч.  II.  33. 

Вузько,  ка.  м.  1)  Аисть,  Сісопіа  аІЬа. 
Вх.  Пч.  І.  16.  Тішиться,  як  би  го  бузько 
носом  ськав.  Ном.  №  12676.  2)  Родъ  ор- 

намента на  писанк*.  МУК.  І.  205. 
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Вуаьок,  вька,  ж.=^Вузько  1.  Вх.  ТІч. 
І.  16.  Ум.  Бузьбчои. 

Вувьочок,  чка,  м.  1)'  Ум.  оть  бузьок- 
2)  мн.  Раст.  Егойіига  еісиіагіит.  Вх.  1Іч- 
І.  10. 

Вуая,  зі,  ж.  Дбтск.  і)  Уста,  роть,  ро- 
тикь,  лнцо.  0.  1862.  IX.  118.  Дати  бузі. 
Поцеловать.  Ти,  дівчино  хороша,  дай  же 
бузі  без  гроша.  Гол.  II.  212.  2)  Ласк,  оть 

бузина.  Прийде  він  до  теї  бузини,  Єє  ма- 
когоном по  їй  і  приказує:  «Добри-вечір 

тобі,  бузю,  ти  мій  вірний  друзю!»  (Изъ 
заговора).  Грин.  II.  325. 

В  у  їй.  я,  е.  Буйный.  Стоїть  як  бу'/іі тур,  вкопавши  неги  в  землю,  К.  ЧР.  166. 
Голови  ви  буї/.  Котл. 

Вуй,  буя,  м.  Въ  вираж.:  на  буї.  На 
открытомъ  місти,  доступномъ  вътрамь.  Ті 
хата  стоїть  па  буї.  Черниг. 

Буйвіл,  вола,  м.  Буйволъ.  Греб.  359. 
Да  зЧхалось  да  три  воли,  да  три  воли, 

три  буйволи.  Чуб.  III.  355.  їхав  моекал1' 
буйволами.  Драг.  2.  Ум.  Буйволиц.  Ув- 
Буйволяна. 

Буйволиця,  ці,  ж.  Самка  буйвола. 
Буйволів,  лова,  вв.  Принадлежащий 

буйволу. 

Буйвола,  ляти,  с.  Буйволеиокъ.  Вх. 
Пч.  II.  5. 

Вуйволяка,  ви.  м.  Ув.  отъ  буйвіл. 
Вуйко,  ка,  м.  Имя  собаки  въ  сказке. 

З  косток  бичка  внруіе  чуйко  г  буйко,  да 
такі  здорові  да  гладкі  собаки.  Чуб.  П. 
143. 

Вуйиистрія,  рії,  ж.  —  Бурмистрова? 
Ніхто  не  вгадає,  хто  в  нас  коровай  бгає: 
чи  з  села  селяночка,  чи  з  міста  міщано- 

чка, чи  з  Київа  буймистрія.  Грин.  Ш. 
472. 

Буйний,  а,  в.  1)  Крупный.  Бачте, 
яка  буйна  (картопля)!  Г.  Барв.  428.  Ці 
скіпки  дрібні — беріть  оці  буйніші.  Радом, 
у.  Ученик  нехай  читає  тілько  буйну  пе- 

чать. К.  Гр.  15.  Буйний  догц.  2)  Рослый 
(о  растеніяхт>).  Уродило  жито  високе,  буй- 

не. Чуб.  Ш.  399.  Шумить  буйна  нива. 
Рудч.  Чп.  104.  Буйна  трава  поросла.  3) 
О  лочві:  жирный.  Буйна  земля.  Хотин,  у. 
4)  Сильный,  буйний.  Коло,  коло  Дунаю 
дівчина  гуляє,  на,  буйную  филечку  спильна 
поглядає.  Мет.  77.  Із-за  гори  буйний  ві- 

тер віє.  Мет.  27.  5)  Буйный.  Загадаються 
орлики  хижі...  по  буйних  товаришах  ко- 

заках. Пвсн.  Ум.  Буйненькій,  буйнесенький. 

Лж  де  взявся    буйненький    вітрець     Чуб 
Ш.  ЗОЇ. 

Буйність,  ностн,  ж.  1)  Изобидіе,  пло- 

дородіе.  2)  Невоздержность,  неум-вренность. 
Молодість — буйність,  а  буйність  —  дур- 
пість.  Ном.  Л°  8717. 
Вуйно,  пар.  Крупно,  сильно,  буйно. 

Сад  ріс  собі  на  волі  дико  і  буйно.  Левиц. 
Нов.  191.  Що  буйній  вітри  буйно  пові- 

вають. Чуб.  V.  570.  Буйно  конем  по  е//- 
лнці  нроїзжав.  АД.  І.  189. 

Вуйтур,  ра,  м.  =Тур,  Воз  игиз.  Вх. 
Пч.  II.  5. 

Вув,  ка,  м.  1)  Букъ,  Га^из  зікезігіз. 
Еоби  ми  ся  тот  бук  розвив  та  й  берези 
білі.  Гол.  Ночує  Ганна  під  синім  небом, 
під  зеленими  буками.  Левиц.  І.  62.  2) 
Переносно:  палка,  розга.  Наука  не  йде 
па  бука.  Ном.  №  6024.  Як  не  даси  з  про- 
зімі,  то  даси  з  принуки,  а  чого  прозьба 
не  докаже,  то  докажуть  буки.  Ном.  № 
1059.  Бщом  того,  хто  не  боронить  свого. 

Фр.  Пр.'  129. Вуварт,  та,    .«.=Вайстрюк.    Фр.    Пр. 
129. 

Вуварь,  ря,  л=Пукарь.  Херс. 
Вукат,  та,  м.    Кусокь.    Шух.    І.    106. 

Втяла  букат  сира.  Шух.  І.  199. 

Буката  ти,  а*?.=Вукат.  Въ  томъ  же 
значеній  н  ум.  бунатка.  Прийде  нам  сі  без 
букатки  хліба  пропадати.  ЕЗ.  У.  29. 

Буква,  ви,  ж.  1)=Вуквнця.  2)  Буква. 
Буквиця,  ці,  ж.  Раст.  а)  Веіопіса 

оШсіпаІіз  Ь.  ЗЮЗО.  І.  114.  Мил.  М.  23. 

б)— біла.  Ргіпшіа  оіїісіпаїіа  Ь.  ЗЮЗО.  І. 
132.  Ум.  Бунвичка. 
Вуквичний,  а,  е.  Приготовленный  изъ 

буквиці. Буки,  нескл.  Славян,  названіе  буквы 
Б.  Аз — били  мене  раз;  буки — набралися 
муки.  Ном.  №  6068. 

Вувя-барабан -башта.  Чепуха,  чушь,  не- 
ліпица.  Та  се  так,  не  во  гнів  сказати, — 
буки-барабан-башта,  іиануючи  Бога  й  вас. 
Котл.  НН.  399. 

Вукивчак,  ка,  м.  Зябликъ,  Ргів^Ша 
соеІеЬз.  Вх.  Уг.  228. 

Вувівва,  ви,  ж.  Родъ  гриба.  Вх.  Лей. 395. 

Бувов  (ви,  ас.?)  Буковый  жолудь.  Вх 
Уг.  228. 

Вувовёнаий,  буковий,  а,  е.  Буковый. 
ЕЗ.  V.  229.  Ліс  буковий.  Шух.  І.  177. 
На  водах,  па  Іорданських,  пливе  листок 
буковенний.  Чуб.  НІ.  459.  Скажи  зробити 
буковую  труну.  Чуб.  V.  631. 
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Буковина,  ни,  ж.  1)  Буковое  дерево. 
Гол.  І.  106.  Як  упаде  жовтий  листок  з 
тог  буковини.  Нп.  2)  Буковый  лісь.  Шух. 
І.  177.  3)  Страна:  Буковина.  Ум.  къ  1  и 
2  знач  :  буковинка,  буковйночка,  бучовйнонь- 
иа.  А  в  лісі,  в  лісі  в  буковинойці,  там 
же  ні  кукала  сива  зазуленка...  Виступала 
Гт  я  ліс  буковину...  Гол.  II.  77. 

Буковинець,  нця,  м.  Житель  Буковины. 
Желех.  Ум.  Буковйнчик.  Желех. 

Буковинка,  ки,  ж.  1)  Ум.  оть  буно- 
вина  1,  2  Шух  І.  177.  Буковинка  сі  ро- 

звила. Шух.  І.  197.  2)  Жительница  Буко- 
вины. Ум.  Буковйночка,  буиовйноньна 

буковинський,  а,  є.  Огносящійся  къ 
Буковині,  буковинскій.  Федьк.  І.  51. 
Буковйнчик,  ка,  м.  Ум.  оть  букови- 

нець. 

Вукодіркв.  ки,  .ж?.^=Вукивчак.  Вх 
Уг.  228 

Вуяодірча,  чати,  с.  Птенецъ  зяблика. 
Вх.  Уг.  228. 

Вукурійка,  ки,  ж.  См.  бунурія 

Вукурія,  рії,  ж.  и  въ  томъ  же  значеній 
ум.  букурійиа.  Узкій  ремень,  узкій  кожа- 

ный поясъ  для  подвязьіванія  у  мужчннъ 
штановъ,  у  женщинъ  юбки.  Шух  І.  120, 
123,  127,  132. 

Букша,  ші,  ж.  Втулка  въ  колесі  (де- 
ревянная или  желізная)  КоІЬ.  І.  66.  Бук- 

шу на  те,  щоб  не  розмелювалось  колесо. 
Кавев.  у. 

Вукшпан,  ну,  м.  Саишить,  буксъ,  Ви- 
ХИ8  ветрегуігепз. 
Букшпановий,  а,  е.  Буксовый. 

Булава,  ви,  ж.  І)  Булава,  знакъ  гет- 
манскаго  достоинства.  Оттогді  то  козаки 
добре  дбали,  бунчук,  булаву  положили, 
Єврася  Хмельниченка  на  гетьманство  на- 

становили. Дума.  До  булави  треба  голови. 
Поел.  2)=Кийбк.  Грин.  Ш.  667.  Мужик 
прийшов  до  вовка:  лусь,  лусь  кийком.  А 
лисичка...  каже  вовкові:  *  Крути-верти,  вов- 

чику, головою,  щоб  не  поцілив  сучий  син 
булавою.  Рудч.  Ск.  І.  21.  Ум.  Булавка. 
Ном.  №  3944,  Булавочка.  Чуб.  V.  1086. 

Буланий,  а,  е.  Буланый.  Сідлай  коня 
вороною,  а  під  себе  гце  буланого.  Чуб.  V. 
41.  Ум.  Буланеньний.  АД.  II.  45. 

Булат,  ту,  м.  1)  Булать,  узорчатая  сталь. 
2)  Булатная  сабля.  Посік  же  тебе  булат 
вражий.  Стор.  II.  267. 

Булатний,  а,  е.  Булатный.  АД.  II.  99. 
Шаблі  булатнії.  АД.  Т.  214. 

Вулатовнй,  а,  є.  —  Булатний.  Палаш.... 
булатовий.  Драг.  264. 

Вулдйнка,  кн,  ж.  булдйнок,  нка,  м. 
Родъ  стариннаго  ружья.  Наклали  повні 
гамазеї....  булдимок,  флингп  і  яничарок. 
Котл.  Ен.  IV.  56.  За  плечима  мотався 
булдимок.  Стор.  МПр.  3. 

Вулеґа,  ґи,  ж.  Ув.  оть  булка.  Голова 
була  голена,  тілько  оселедець  спереду 
(його  через  те  й  прозвали  булевою,  що  в 
Ного  голова  була  так  як  булка  обголена). 
0.  1861.  X.  33,  34. 

Вулига,  ги,  ж.  Гаст.  Сопінні  тасиіа- 
Іит  Ь.  Прил.  у. 

Вулйголова,  вя,  ж.  Раст.  а)=Болиго- 
лов.  б)  СЬаегорЬуІІит  ЬиІЬозшп  Б.  ЗЮЗО. 
1.  167. 

Вулнй,  а,  є.  Бившій.  На  булих  то- 
варишок, сільських  дівчат  і  з  під  лоба 

не  поглянула,  наче  ніколи  вони  й  не  зди- 
балися з  собою.  Св.  Л.  90. 

Вулінька,  кн,  ж.  Ум.  отъ  буля. 
Булка,  ки,  ж.  1)  Булка,  білий  хлібь. 

Чуб.  V.  192;  VII.  445.  Що  ж  ти  напік 
булок?  Чуб.  II.  185.  Шкода  собаці  булки: 
не  ззість,  тілько  покаляє.  Ком.  №  7593. 

2)  Отдельный  хлібь.  Булка  хліба.  Во- 
лі.ін.  г.  Зі  Деревянный  шарь,  употребляю- 
щійся  въ  игрі  того-же  нмени.  КС.  1887. 
VI.  474.  Сим.  178,  6  (шаръ  гоняютъ  пал- 

ками по  льду).  Учора  я  дививсь,  як  хлоп- 
ці гуляли  на  толоці....  то  в  дучку  бул- 
ку заганяли.  Греб.  395.  Ум.  Булочка. 

Чуб.  V.  488.  Булочка  хліба  лежить. 

Чуб.  II.  8. 
Буль-буль!  меж.  выражающее  звукъ 

при  вьітеканіи  жидкости  изъ  бутылки.  Ном. 
№  13132. 

Бульба,  би,  ас.  1)  Водяной,  мыльный 
пузырь.  2)  Земляная  груша,  Неііапіініз 
ІиЬегозиз  Б.  Анн.  163.  3)=Картопля.  Вх. 
Пч.  I.  13.  ЗЮЗО.  I.  137.  Ум.    Бульбочка. 

Вульбан,  на,  м.  Картофелина.  Вда- 
вився бульбаном.  ЕЗ.  V.  128. 

Бульбашка,  кн,  ж.  1)  Водяной  или 
мыльный  пузырь.  Чуб.  II.  566.  А  на  дворі 
дощик  іде,  аж  бульбашки  дмуться.  Грнн. 

Ш.  391.  2)  Пустой  шарикъ.  У  термо- 
метрі.... скляна  дудочка  з  бульбашкою 

на  кінці.  Ком.  II.  78.  3)  Цвіточная  поч- 
ка. Сквир.  у. 

Вульбашнвй,  а,  е.  Покрытый  пузырь- 
ками, піяящійся.  Коряк  жемчужно-буль- 

башної  вигіе.  К.  Бай  9. 

Вульбеґа,  ґи,  ••*  =Картопля=Вуль- ба  3.  Вх.  Пч.  II.  36. 
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Вульбисько,  ва,  с.  Поле,  еь  котораго 
снять  картофель.  Желех. 

Бульбиця,  ЦІ,  л? —Картопля.  Фр.  Пр. 
129. 
Вудьбуки.  мн.  Родъ  растенія  Вх.  Уг. 

4.  Ум.  Бульбучки. 
Вульбулькання,  ня,  с.= Булькання. 

0.  1862.  VII.  72. 

Вульбулькати,  каю,  вш,  гл.= Буль- 
кати. О.   1862.  VII.  72. 

Вульб'яник,  ка,  м.  Бабочка:  мертвая 
голова,  АсІїегопМа  Аігоров.  Вх.  Пч.  I.  5. 

Вульва,  ви,  ж.  Луковица.  Додають 
цибулі  (гычпи  або  бульви).  МУК.    І.    97. 
Вульввнха,  ки,   ж.   Луковка.    Желех. 
Бульк!  меж.  Звукъ  при  падеаіи  въ  во- 

ду. Мнж.  132.  А  жидівське  військо  в  воду 
бульк!  Грин.  II.  223. 

Булька,  ки,  ас.=Вулъбашка  1.  Буль- 
ки, котрі  позбігали  з  кип'ятку  і  захо- 

лоли, із  їх  і  стали  гори,  а  меж  ними 
долини.  Чуб.  І.  39.  Аж  бульки  на  воді 
стають.  Фр.   Цр.  129. 

Булькання,  ня,  с  Бульканіе. 

Булькати,  каю,  вш,  гл.  Булькать,  из- 
давать звукъ:  „буль-буль",  при  внтеканіи, 

киігбніи  (жидкости).  Драг.  48.  Пиво  вщо- 
лоча  та  все  булька:  буль-буль-буль.  Грин. 
1.  206. 

Булькатий,  а,  є—  Банькатая.  Дия- 
кон...., витріщивши  булькаті  очі,  пер, 

наче  з  бочки,  товстого  баса.  Мир.  Пов. 
II.  60. 

Булькіт,  коту,  м.  Клокотаніе. 
Булькнути,  ну,  неш,  гл.  Одн.  в  оть 

булькати.  Тільки  булькнув  пан  у  воду  та 
бульбашки  позскакували  наверх  води. 
Чуб.  II.  566. 
Булькотати,  кочу,  чеш,  булькотіти, 

кочу,  тйш,  гл.  1)  Клокотать.  Кров  дзю- 
рить, булькотить  з  спини.  Ном.  №8173. 

2)  Булькать.  Доти  баба  булькотала, 
поки  на  дно  не  попала.  Грин.  Ш.  341. 
Стала  тиковку  топити,  а  та  набі- 
рається    води  та  булькотить.    Мнж.    2. 
3)  Объ  индюкЄ:  кричать.  Пуляк  булькоче. 
Вх.  Уг.  229. 

Вулькотнеча,  чі,  ж.  Переливаній  съ 
шумомъ;  бурчавіе.  Вулькотнеча  у  живо- 

ті така  піднялась. 

Бульон,  на,  м.  Родъ  картофеля.  МУЕ. 
І.  101. 

Вульчатн,  чу,  чйш,  гл.=Вулькотатн. 
Гол.  Ш.  259. 

Буля,  лі,  ж.  1)  Двтск.  Булка.  2)=Кар- 

топля.  МУЕ  Ш.  56.  Копали  булі.  МУЕ. 
Ш.  40.  Ум.  Буліньна. 

Вулянка,  ки,  >*>=Вульбнсько.  Гн. 
II.  107. 

Вун-бун!  меж.  выражающее  звукъ  ба- 
совой трубы,  бубна,  барабана  и  т.  п.  О. 

1862.  УН.  74. 

Бумага,  ги,  ж.  1)=Папір.  2)  Пас- 
поргь;  документъ.  Іде  до  макіг,  щоб  бу- 

магу їй  дала;  а  пані:  Не  хочу  я,  не  дам 
тобі  бумаги  і  їхати  не  пущу.  МВ.  У 
волость  аж  три.  бумазі  прийшло:  ка- 

жуть, якісь  начальники  їхатимуть.  Лу- 
бен, у.  Ум.  Бумажка,  бумажечка. 

Бумажная,  а,  е.=Пааіровнй. 
Вуибак,  ка,  м.  Жукъ.  Угор. 

Бумкати,  каю,  вш,  гл.  Извлекать  ба- 
совые, густые  звуки  (на  струнномъ  инстру- 

менте). 

Бунда,  ди,  ж.  Верхняя  одежда — родъ 
суконнаго  пальто.  Гол.  Од.  80,  83. 

Бунде,  два,  м.  1)  Молодой  овечій  тво- 
рогь.  Шейк.  Большой  кусокъ  овечьяго 
сыру.  Вх.  Зн.  12.  См.  Будз.  2)  Коротко 
остриженный  мпльчикъ.  Желех.  3)  Узелъ 

(на  веревк-в,  нить*  и  пр.).  Вх.  Лем.  395. 
Ум.  Бундзин. 

Вундзик,  ка,  м.  Ум.  отъ  бундз.  Во 
2-мъ  значеній  употребляется  какъ  прозви- 

ще для  рекрутовъ,  которыхъ  сильно  стриг- 
ли въ  прежнее  время.  Відобрали  го  до 

бундзиків.  Фр.  Пр.  129. 

Бундючитися,  чуоя,  чишея,  гл.  Важ- 
ничать, хорохориться,  петушиться,  чва- 
ниться. Твоя  Маруся  усе  щось  бундю- 
читься. О.  1861.  XI.  Кух.  28. 

Бундючний,  а,  е.  1)  Надутый,  высо- 
комерный, чванный.  Не  приступиш,  та- 

ке бундючне.  Ном.  №  2470.  2)  Пышный, 

шумный.  Бундючне  весілля  було.  НВо- лын.  у. 

Бундючно,  нар.  Высокомерно,  чванно. 
Пішов  з  ківнат  бундючно-грізною  ходою. 
Котл.  Ен.  IV.  52. 

Вундячитися,  чуся,  чишся,  гл.=Вун- 
дючитиля.  Возний, — так  і  бундячиться, 
що  помазався  паном.  Котл.  НП.  387. 

Вундячиий,  а,  е.— Бундючний.  Таке 
бундячне  весілля  уджигне.  Котл.  НП.  377. 

Вунітн,  ню,  наш,  гл.=Врунітн.  Же- лех. 

Вунвош,  ша,  .м.=Келеф.  Гол.  Од.  80. 

І.  Вунт,  ту,  м.  1)  Связка,  пукъ  (ни- 
токъ,  шелку,  табаку  и  пр.).  2)  мн.  Шесть 
болмиихъ  струнъ  на  бандур*.    КС.    1882. 
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VII.  282.  Ум.  Бунтии,  бунтичок. 
П.  Вунт,  ту,  м.  Вунтъ,  возмущеніе, 

мятежъ.  Бунт  зривали.  Бунтоваться.  Звели 
нам  під  москаля  тікати,  або  звели  нам 
з  ляхами  великий  бунт  зривати.  АД. 
II.  114. 

Вунтшкбвшй,  а,  е.  Связанный  въ  пуки. 
Вунтнчок,  чка,  м.  Ум.  отъ  бунт. 
Бунтівний,  а,  е.=Вувтовляввй.  Же- 

лех. 

Бунтівник  и  бунтовнвк,  ка,  м.  Бун- 
товщикъ.  К.  ЧР.  411.  Лихі  бунтівники, 
перевертні  щоденні.  К.  Псал.  177. 

Бунтівниця,  ці,  ж.  Бунтовщица,  мя- 
тежница. 

Вунтовлнвнй,  а,  е.  Склонный  къ  бун- 
тамъ,  мятежамъ,  мятежный.  Ваші  предки 
бунтовливі.  К.  Псал.  220.  Бунтовливі 
піддані.  Мир.  ХРВ.  159. 

Вувтоввкцтво,  ва,  е.  Мятежность,  бун- 
товство.  К.  ХП.  32. 

Вунтовиичий,  а,  е.  Мятежнически, 
принадлежащій,  свойственный  нятежвику. 
Тугі  шиї  бунтовничі  нахилив  під  мене. 
К.  Псал.  42. 

Бунтування,  ня,  с.  Возмущеніе,  непо- 
корность, мятежъ.  Переказ. ..  про  Мертве 

Море,  що  ніби  під  його  водами  сидять 
велетні  за  бунтування  проти  Бога.  К. 
Іов.  56. 

Бунтувати,  тую,  вш,  гл.  1)  Бунтовать, 
бунтоваться.  Не  бунтуйте  проти  його, 
тяжко-важко  покарає.  К.  Псал.  146. 
2)  Бунтовать,  возмущать.  Бунтує  народ. 
Рл.  Л.  ХХШ.  5. 

Вунтуватвся,  туюся,  вшся,  гл.  Бун- 
товаться, возмущаться.  Чого  се  так  бун- 

туються  народи?  К.  Псал.  2. 

Вунчати,  чу,  чиш,  гл  —  Врунчати. Вх.  Уг.  229. 

Бунчужний,  ного,  м.  Носитель  гет- 
манскаго  бунчука.  Бунчужний  військовий. 
К.  ІІС.  5. 

Вувчук,  ка,  м.  1)  Одинъ  изь  знаковь 
гетманскаго  достоинства:  древко  съ  метал- 
личесвимъ  яблокомъ  на  конці,  подъ  кото- 
рыиъ  свешивался  лошадиный  хвосгь.  Ко- 

заки добре  зробили:  бунчук,  булаву  по- 
ложили, Єврася  Хмельниченка  на  геть- 
манство настановили.  Мет.  398.  Бунчу- 

ків, бунчука  стояти.  Стоять  вертикально? 
Ого,  напрутив!  так  бунчуком  (бунчука) 
і  стоїть.  Ном.  №  13959. 

Вунчуковенко,  ка,  м.  Сывъ  бунчуко- 
вого товариша.  Желех. 

Бунчуковий,  а,  е.  1)  Относящейся   къ 

бунчуку.  2) — товариш.  Почетное  званіс,  ко- 
торымъ  сначала  украинокіе  гетманы  на- 

граждали сыновей  генеральной  старшини 
и  нолковниковъ,  а  позже,  съ  половины 
ХУШ  в.,  ато  званіе  стали  получать,  при 
выход*  въ  отставку,  полковники  к  чивы 
полковой  старшини.  Б.  товариші  сопровож- 

дали гетмана  въ  поході,  находясь  під  його 

бунчуком.  Иногда  сокращепно,  безъ  суще- 
ствительнаго:  Бувають  військові,  значкові, 
і  сотники,  і  бунчукові.  Котл.  Ен.  Ш.  67. 

Вунька,  ки,  ж.  Глипяный  сосудъ,  родъ 
кувшина  съ  узкимъ  горлышкомъ.  Прил.  у. 

Вувяк,  ка,  .«.= Джміль.  Желех. 
Бура,  рн,  ж.  Бурленіе  воды.  Тепер 

вода  тихо  йде  коло  каміння,  бо  мала,  а 

як  весною  вода  велика,  то  бура  б'є  тут. 
Екатериносл.  у. 

Вуравнй,  а,  е.  Буроватый.  Вх.  Лем.  395. 
Бурак,  ка,  м.  п  пр.  См.  Буряк  и  пр.    . 
Вурастий.  а,  є  -Вуравнй.  Бурастий 

кінь.  Вх.  Уг.  329. 

Вурачйяка,  ки,  ж.  Родъ  кушанья.  3 

листя  буракового  роб' яти  бура-чинку. МУЕ.  I.  100. 

Бурачки,  ків,  м.  мн  Раст.  СизспЬа 
еріїіпит    Вх.  Пч.  II.  31. 

Вурачвяк,  ка,  м.  Раст.  Вопило  ойі- сіпаїіз  Ь.  ЗЮЗО.  I.  114. 

Вурбулянка,  кв,  ж.  Картофельный 
супь.  Жслсх. 

Вурда,  дй,  ж.   1)  =  8дирок.    Вас.    157. 
2)  Родъ  игры  у  мальоикоиъ:  а)  попадають 
камешками  въ  поставленную  стоймя  ка- 

менную плиту  или  кусом,  доски;  выигры- 
ваетъ — даё  бурду — свал  и  в  іній  плиту  или 
доску,  Шейк.  Задам  я  тобі  бурду!  Задамъ 
я  теб*  трезвону!  Шейк. 

Вурдёй,  дея,  м.  \)  Землянка.  Каме- нец, у.  2)  Курная  изба.  Шух.  I.  96,  111. 
3)  Публичный  домъ.  Желех.  Ум.  Бурдёйчин. 

Вурдій,  дія,  .«  -=Вурдей  1.  Ге!  так се  хата!  Так  і  есть,  хата,  коли  хатою 
можна  звати  5урдій,  що  тільки  дах  над 
землею,  навіть  вікон  не  видно.  Св.  Л.  27. 

Вурдюг.  га,  бурдюк,  ка,  м.  -  Вордюг  1 . 
Чуб.  V.  1086.  О.  1862.  X.  44.  Вх.  Зн.  4. 
їхав  чоловік  рябими  волами  та  найшов 

бурдюг  з  пирогами.  Нн.  Ніхто  не  нали- 

ває нового  вина  в  старі  бурдюки.  Св.  М*р. 
II.  22.  Бурдюки  бити.  Шалить.  Ум.  Бурдю- 
жои.  Вх.  Зн.  4. 

Вурекн,  ків,  м.  мн.  Родъ  нр'Ьсныхъ 
пирожковъ.  О.  1862.  V.  Кух.  36.  Вареники 
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съ  жировыми  вытопками,  сваренные  въ 
жнрі.  Мнж.  176. 

Бурий,  в,  в.  1)  Бурый,  сірьій.  Бурий, 
як  вовк.  Фр.  Пр.  130.  2)  0  головномъ 
уборі:  въ  складкахъ,  въ  сборкахъ.  Вх. 
Уг.  225.  3)  Сердитый,  разсерженвый.  Фр. 
Пр.  130. 

Бурйтель,  ля,  л.  Нарушитель. 
Буряти,  рю,  риш,  гл.  1)  Разрушать, 

ниспровергать,  разорить.  2)  Сильно  лить, 
литься.  Бурить  як  з  барила.  3)  Волно- 

вать, возмущать.  4)  Рыть.  Киртиця  бу- 
рит землю.  Вх.  Лем.  395. 

Буритися,  рвзся,  рвшся,  гл.  1)  Воз- 
мущаться, волноваться.  2)безл.  Собирать- 

ся бурт,.  Хмариться,  буриться,  —  дощ 
буде....  Раиіі.  І.  120. 

Бурйшечва,  кн,  ж.  Ум.  оть   буришка. 
Буришка,  ки,  ж,= Картопля.  Вх.  Зн. 

64.  Шух.  І.  164.  Дві  річі  Бог  для  бідних 
сотворив:  буришку  та  вербу.  Фр.  Пр. 
130.  Ум.  Бурйшечка.  Шух.  І.  203. 
Вур'вник,  ка,  м.  Раст.  Сепіаигеа  зса- 

Ьіоза.  Шух.  І.  21. 
Буріння,  ня,  с  Разрушевіе. 

Буріти,  рію,  вш,  гл.  Становиться  бу- 
рымъ,  буріть.  Де-де  буріє  останнє  просо 
і  пізня  гречка  спіє.  0.  1861.  XI.  100.  По- 

гляну я  у  віконце,  калина  буріє  Чуб.  V.  649. 
Бурка,  ви,  ж.  1)  Бурка.  КС.  1882. 

XII.  592.  ЗОЮР.  І.  302.  То  ти,  бурко, 
козака  заморозила? — Я  до  його  й  не  до- 

торкалася. Ком.  П.  №  159.  2)  Родъ  баш- 
лыка у  опанчі.  Гол.  Од.  18.  3)=Картопля. 

Фр.  Пр.  130.  4)=Буря  Вх.  Уг.  229.  Ум. 
Бурочка. 

Буркало,  ла,  об.  Ворчунъ,  ворчунья. 
Буркання,  ня,  с.  Ворчаніе. 
Буркати,  как»,  вш,  гл.  1)  Ворчать. 

2)  Будить. 
Буркіт,  коту,  м.  1)  Воркованіс.  2)Шумъ. 

Иноді  тут  як  в  казані  кипить,  клекоче: 
і  співи  йдуть,  і  сварки,  і  так  крик  та 
буркіт.   Св.  Л.  217.  3)  Ворчанье. 

Вуркітник,  ка,  м.  Воркующій  (эни- 
тстъ  голубя).  А  на  зорі  б  усіх  збудили 
голубки,  озвавшись  до  самиць,  бурпітни- 
ки  раненькі.  К.  Дз.  40. 

Вуркнйця,  ці,  ж.  Бревно  вдоль  крыши, 
къ  которому  прикріплена  своими  верхни- 

ми концами  каждая  пара  стропилъ.  Шух. 
I.  91. 

Вуркнути,  ну,  неш,  гл.  Одн.  в.  отъ 
буркати  1.  /  муха  говоруха  об  мені  не 
буркне.  Ном.  .№  4056. 

Вуркбвдний,  а,  е.  Вымощенный  кам- 
немъ,  шоссированный.  У  Київі  завше  су- 

хо, бо  вулиці  бурковані  як  поміст.  Ка- 
нев.  у.  Дорога....  буркована.  Чуб.  II.  182. 
Гн.  II.  196. 

Вурковйва,  ни,  ж.  Раст.  Меіііоі.из 
оШс.  Ой  стелеться  мені  широкий  лист 
та  бурковина.  Мет.  82. 

Буркбвка,  ви,  ж.  Мостовая;  шоссе. 
Одесск.  у. 

Вуркотати,  чу,  чеш,  буркотіти,  чу, 
тйш,  гл.  1)  Ворковать.  Ой  голубочок  гуде, 
а  голубка  буркоче.  Мет.  78.  2)  Рокотать, 

шуміть.  Хвилі  росходяться  перед  байда- 
ком, а  ззаду  знов  буркочучи  зливаються. 

К.  ЧР.  310.  3)  Ворчать.  Буркотів  собі 
під  ніс,  лаючи  козаків.  Стор.  МПр.  104. 
Оце  тобі,  стара  бабо,  щоб  не  буркотіла. 
Грнн.  Ш.  313. 

Вуркотливий,  а,  в.  Воркующій.  Чи 
бачили  сивую  голубку?  Сиза  буркотлива. 

Чуб.  У.  24. 
Буркотун,  на,  м.  1)  Воркующій  (эпи- 

теть  голубя).  См.  Буркун.  2)  Ворчунъ.  См. 

Бурш-.  Ум.  Буркотунёць. 
Вурвувавня,  ня,  с.  1)  Мощеніе  кам- 

вемъ.  2)  Воркованье. 

В  урку  ват  в,  кую,  вш,  гл.  I)  Мостить 
(камнемъ).  Зробив....  бурковану  дорогу. 
Гн.  II.  196.  2)  Ворковать.  На  калині  зо- 

зуля, вона  не  куе—буркуе.  Чуб.  V.   690. 

Вурвуву!  меж.  выражающее  воркова- 
ніе  голубя.  Чуб.  II.  93.  Він  літає,  бур- 
котає,  собі  пароньки  шукає.  Як  бурку ку, 

так  буркуку!  Мет.  261. 

Вурвуя,  на,  м.  1)  Воркующій  (эпитетъ 
голубя).  См.  Буркотун.  Голуб-голубочок,  си- 

вий буркуночок.  Чуб.  V.  102.  2)  Ворчунъ. 
У  запічку  буркун  бурчить.  Нп.  См.  Бур- 

котун. 3)  Раст.  а)  МеШоіиз  соегиіеа. 
Рудч.  Чп.  245.  То  же:  буркун  синій.  ЗЮЗО. 
І.  166.  б)— жбвтий.  М.  опЧсіпаІіз.  Мнл.  М. 
87.  в)-бґлий.  М.  аІЬа.  Мил.  М.  38.  В 

огороді  буркун-зілля  по  тичині  в'ється. 
Чуб.  V.  1029.  Ум.  Бурнунёць,  бурнунчик. 
буркунонько,  буриунбчок.  Грин.  Ш.  348,  688. 

Вуркунець,  вця,  м.  1)  Ум.  огі.  бур- 
кун. 2)  Порода  сельдя:  бішанка. 

Вурвунйна,  ни,  ж.  Стебель  буркуна. 
На  огороді  буркунина.  Мил.  101. 

Буркуночок,  чва,  бурвунчив,  ва,  м. Ум.  оть  буркун. 

Вурвут,  та,  м.  Бьющій  ключъ,  источ- никь  кислой  минеральной  воды.  Шух.  І. 

16,  17. 
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Вурвутатн,  чу,  чеш,  гл  — Вурвотати. Мил.  209. 

Вурвутовий,  а,  б.=Вуркутсьвмв.  Же- 
лех. 

Вурвутсъвнй,  а,  е.  Принадлежащей 
источнику  кислой  минеральной  воды.  Вода 
буркутська.  Шух.  I.  17. 

Вурлав,  ва,  бурлака,  кв,  м.  1)  Бо- 
быль, бездомвый  челов'Вкъ,  работникъ  вда- 

ли отъ  родины.  Рудч.  Ск.  I.  206.  Бурлак 
сам  горить  як  свічка:  як  до  роботи,  як 
до  охоти.  Ном.  №  10684.  Нема  в  світі 
так  нікому,  як  бурлаці  молодому,  що 
бурлака  робить,  заробляє,  аж  піт  очі 
заливає,  а  хазяїн  його  лае.  Ни.  2)  Хо- 
лостякъ.  Любої  пари  не  знайшов,  а  по- 

братись аби  як  не  гоже....  Так  довіку 
бурлакою  гі  зоставсь  наш  Гриць.  МВ.  І. 
64.  Козаче,  бурлаче,  що  тебе  зсушило? 

Нп.  Ум.  Бурлаченьио.  Чуб.  V.  639,  бурля- 
чий. КС.  1882.  XI.  231. 

Вурлавування,  ня,  є.  1)  Жизнь  бо- 
быля, вічнаго  батрака.  2)  Холостая  жизнь. 

Вур  лаву  вати,  вую,  вш,  гл.  1)  Быть 
бобыленъ.  батракомъ,  бродяжничать.  2)  Ве- 

сти холостую  жизнь.  МВ.  II.  142.  Та  йди 
додому  хазяйнуй  із  жінкою,  а  я  вже 
буду  бурлакувать.  Рудч.  Ск.  І.   207. 

Вурлаха,  хн  ж.  ?  Світилка-  шпилька 
у  стіні,  а  сваха-бурлаха  у  хлеві.  Чуб. 
IV.  357. 

Вурлацтво,  ва,  с  1)  Соб.  оть  бурлак» 
Понаходило  бурлацтва  й  гайдамак.  Стор- 
МПр.  75.  2)=Бурлакування.  Чуб.  V.  524- 
Рудч.  Чи.  220.  Ой  хвортуно,  хворту- 
вино,  послужи  нам,  як  служила:  слу- 

жила в  бурлацтві,  служила  в  козацтві, 
послужи  щей  у  чумацтві.  Рудч.  Чп.  219. 

Вурлацьвий,  а,  е.  Принадлежащей  бур- 
лаці, къ  нему  относящійся,  свойственный 

ему.  Молодий  бурлацький  іин.  Рудч.  Чи. 
115.  Ніхто  не  заплаче  по  білому  тілу 
по  бурлацькому.  Рудч.  Чи.  153.  Бурлаць- 

ке сбнце.  Луна,— шутливое  названіе,  дан- 
ное потому,  что  бурлакам  часто  приходит- 

ся ходить  ночью,  скрываясь.  Бурлацький 
отче-наш.  Шутливая  молитва,  »ъ  которой 
иросятъ  нзбавленія  отъ  разныхъ  бЪдъ  жиз- 

ни бурлак.  О.  1861.  X.  Св.  50. 
Вурлачевьво,  ва,  м.  Ум.   отъ    бурлак. 
Вурлачятн,  чу,  чвш,  гл.=  Вурлаву 

ватв  1.  Рудч.  Чи.  11. 

Вурлачнн»,  ни,  .к.=Вурлав.  Ой  ,а 
прийшли  бідну  бурлачи,  у  у  некрути 
брати.  Чуб.  V.  1026. 

Вурлачва,  ви,  ж.  Бездомная  женщина, 
батрачка.  Левиц.  ПЙО.  I.  165. 

Вурлачов,  чва,  м   Ум.  отъ  бурлак. 
Бурливий,  а,  е.  Бурливый,  бурный. 

Сказав:  о  жизнь!  бурливе  море,  хто  ці- 

лий на  тобі  оставсь'!1  Котл. 
Вурлн-голова,  ви,  м.  Беспокойный  чс 

лов'бкъ,  забіяка.    Як    прийде    оця    бісова 
бурли-голова  додому,— так  усе  й  піде  пе- 

ревертом по  хаті.  Екатериносл.  г 

Вурлйти,  лю,  лйш,  гл.  Бурлить.  Чути— 
щось  гуде  клекоче,  бурлить  страшніше 
сарною  грому.  Кв. 

Вурлій,  лія,  «.  Крикунъ,  возмутитель. 
Зараз  деякі  бурлії  схаменулись,  подума- 

ли про  свою  голову.  К.  ЧР.  311. 

Вурлб,  ла,  м.  Ругань,  ропотъ.  Мнж. 
1 76.  Збити  бурлб.  Поднять  сварливый  шу  иъ. 
Мнж.  176.  Бурли  бити.  Бездельничать.  Що 

день  тобі  у  Бога  бурла  б'є  та  каламу- те. Павлогр.  у. 

Вурмав,  на,  м.  Борчунъ,  брюзга.  Вх. 
Зн.  4. 
•Вурмйло,  ла,  об.  1)— Вурмав.  Вх.  Зн. 

4.  2)  Прозваніе  медвідя. 
Вурмнстер,  стра,  м.  Вургоиистръ.  К. 

ЧР.  225. 

Вурмистёрсьвнй,  а,  в.  Принадлежащей. 
свойственный  бургомистру. 

Вурмвстрёнво,  ва,  м.  Сынъ  бурго- мистра. 

Вурмистрівна,  яв,  ж.  Дочь  бургоми- 
стра. 

Вурмнстрова,  вої,  ж.  Жена  бургоми- стра. 

Вурмиструвати,  рую,  вш,  гл.  Отправ- 
лять должность  бургомистра. 

Вурмій,  мія,    и.=тВуриав     Вх.  Зн.  4. 
Вурмбсвтися,  шуся,  свшея,  гл.  Дуть- 

ся, показывать  недовольство.  Жслех. 
Бурмотати,  чу,  чеш,  гл.  Бормотать, 

ворчать.  Почав  щось  сам  собі  бурмота- 
ти, наче  з  просоння.  Мир.  Пов.   І.    172. 

Бурний,  а,  е.  Бурный.  Бурні  води.  К. 
іов.  60.  Тиха  вода  людей  топить,  а  бур- 

на тільки  лякає.  О.  1862.  VI.  41. 

Вуров,  рву,  м.  Мостовая,  вымощенная 
улица  или  дорога.  Гн.  II.  196.  На  бурку 
жити.  Жить  на  авось.  Ном.  №  10320. 

СидГти  на  бурну.  Быть  безъ  міста.  По- 
дольск, г.  Хвалити  Бога,  коли  трапиться 

добре  місце,  а  як  оке  сидітиме  на  бурку. 
Левиц.  І.  208.  Був  старий  священник  у 
Покрови.  Висвятившись  десь,  %е  пристав 
на  унію;  от  же  не  правив,  на  бурку  си- 
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дів  у  Покрови,  аж  поки  знов  не  наста- 
ло благочестю.  КС.  1884.  VIII.  724. 
Вурбхс,  хи,  ж.  Завирушка  бурая, 

Ассепіог  тойиіагіб.  Вх.  Уг.   229. 

Вурочва,  ви,  ж.  Ум.  оть  буриа.  Упо- 
требл.  и  вмісте  буриа  3.  Вх.  ІІч.  II.    36. 

Вуреа,  ом,  ж.  1)  Низшее  духовное 
училище,  бурса.  2)  Стадо,  куча  (живот- 
ныхъ).  Бурса  гусей.  Каменец,  у.  Від  Різ- 

два до  Водохрища  вовки  бурсами  бігають, 
лютують.  Подольск,  г.  3)  Толпа,  гурьба, 
группа,  партія.  Бурса  гіде  якихсь  харци- 

зяк. О.  1861.  XI.  8.  Чимала  бурса  коса- 
рів пішла, — чи  не  на  Дін.  Полт.  Аж  он 

одна  бурса  ходе  по  житах,  а  ото  дру- 
га— жита  оглядають.  Канев.  у.  За  па- 

нів було  як  повтікають  хлопці  од  не- 
круцтва  у  ліс  та  зберуться  у  бурсу, 
то  вже  ж  їх  тоді  ніхто  не  візьме.  Ка- 

менец, у. 
Вурсвв,  ва,  м.  Бурсакъ.  Стор.  І.  41. 

Фр.  Пр.  130.  Ум.  Бурсачбк.  Ув.  Бурсачйще. 
Бурсацтво,  ва,  с  Соб.  Бурсаки.  А  із 

брацтва  те  бурсацтво  мовчки  виглядає. 
Шевч. 

Бурсацький,  а,  є.  Бурсацкій. 
Бурсачйна,  на,  .и.=Вурсав. 
Бурсачище, ,  ща,  м.  Ув.  оть  бурсак. 
Вуреачня,  ні,  ж.  Соб.  Бурсаки.  Сн.  .1. 

219. 

Вурсачбч,  чка,  м.  Ум.  оть  бурсак. 
Бурсуватися,  суюоя,  ешся  гл.  Барах- 

таться, въ  борьбі  возиться.  Вони  почали 

бурсуватись — то  в  шутку,  а  то  вже  і 
навспрагики.  Новомоск.  у. 

Вурт,  ту,  м.  1)  Пазь,  желобокъ  въ 
столбахъ  для  закладывали  досокъ.  По- 

дольск, г.  Лобед.  у.  2)— Буртниця.  Мик.  481. 
Бурта,  ти,  ж.  1)  Груда,  куча  (продол- 

говатая). Цілі  бурти  огірків  лежять 
Сумск.  у.  2)  Насыпь,  холмъ,  бугоръ.  Рудч 
Ск.  І.  29.  Із  трупів  бурти  насипає.  Котл 
Біжить  вона  (вода)  з  крутих  бурт  у 
глибокі  долини.  Мир.  Нов.  II.  41.  Очі 
бігають  з  ниви  на  ниву....  з  яру  на  зе 
.гені  бурти.  Мир.  Пов.  II.  84.  Розривають 
бурти  снігу  та  вибірають  задубілих 
(людей).  Мир.  Пов.  І.  118.  3)  Насыпь, 
и.ть  которой  добываютъ  селитру.  Лсбед.  у. 
4)  Ціиь  косцовь.  Лубен,  у.  5)=Бурса  3. 
Сим.  193.  6)  Въ  игр*  въ  булну  наз.  бур- 

тою, если  кто  изъ  нграющнхъ  прибьетъ 
шаръ  кь  берегу.  Я  на  тебе  вже  нагнав 
десять  бурт.  Рк.  Левиц. 

Вуртноь!  меж.  выражающее  быстрое 
иаденіе.  Дядина  заходилась  лягати  спа- 

ти, і  я  вже  розбіралась,  аж  щось  ■  бур- 

тись  у  город,  буртись,  а  послі  ліса  трісь!' Г.  Барв.  79. 

Вуртйтн,  рчу,  тнш,  гл.  Сверлить,  бу- 
равить.   Мкр.  Н.  27. 

Вурпль,  ля,  м.  Свертокъ.  Одна  жінка 
вкрала  буртгль  краму.  Кіев.  у. 

Буртниця,  ці,  ж.  Въ  мельниці:  мери- 
ла, ограждающія  возвышение,  на  которомъ 

находятся  жернова.  Мик.  481. 

Буртувати,  тую,  вш,  гл.  Пазовать.  По- 
дольск, г. 

Вуруватн,  рую,  вш,  гл.  Бурлить.  Де 
по  весні  вода  буруе,  там  буде  яма.  Міусск. 
окр.  Переносно  о  человікі:  бурлить,  бу- 

шевать. Прийде  та  ще  й  буруе,  а  що 

знайде '  в  коморі, —  у  шинок  забере.  Г. 
Барв.  292. 

Бурулечва,  ви,  ж.  Ум.  оть    бурулька. 
Вурульва,  ви,  ж.  1)  Точеная  головка 

у  палки.  2)  Ледяная  сосулька.  Із  моду 
бурульки,  що  знай  кругом  брязчали  (у 
вовка),  уже  зовсім  пообпадали.  Греб.  386. 
3)  Трубка?  В  ніс  втеребив  (чорт)  дві  бу- 

рульки, з  бурульок,  мов  з  кухви,  б'юпіь під  стелю  через  рульки  джерела  сивухи. 
Г.  Арт.  (0.  1861.  ПІ.  103).  4)  Московська 
бурулька.  Купишь.  Ном.  №  3265.  Ум.  Бу- 

рулечка. Бурун,  на,  м.  1)  Валъ  (въ  морі,  рі- 
ісі).  Як  розгуляється  погода  та  проти 
вітру  як  пожене  буруни,  то  дуб  грає 
по  бурунах  то  «гору,  то  вниз,  як  віз  по 
балках.  ЗОЮР.  І.  146.  2)  Сугробъ.  Ти 
ба,  буруни  які  понамітало.  Лохв.  у. 

Бурундук,  ва,  м.  Раст.  Мейіса^о  Гаї- саіа  Ь.  Шейк.  Вх.  Пч.  II.  33. 

Вуруньва,  ви,  ж.  Трубка  курительная 
(изъ  берозоваго  корня)?  У  глибокій  ки- 

шені люлька  бурунька.  Мет.  444. 
Вурх!  меж.  выражающее. норывъ  вітра, 

ударъ  волны,  бросаніс  предмета  въ    воду. 

Вурхайло.  ла,  м.  Порывистый  в-ртеръ, штормъ. 

Бурхання,  ии,  с.  Порывы  вътра,  бу- 
шеваніе. 

Бурхати,  хаю,  вш,  гл.  1)  Порывисто 
дуть  (о  вітрі),  сильно  волноваться  (о  во- 

ді), бушевать.  Великі  хвилі  піднялись  і 
вітри  зачали  бурхати.  Котл.  Ен.  II.  6. 
Море....    реве   да    бурхас.    К.    ЧР.    308. 

2)  Бросать,  швырять.  Високі  хвилі  заки- 
піли, суденце  стали  вверх  бурхать.  Мкр. 

Г.  5.  Там  Дем'ян  копа,  тільки  голову 
вже  видно  з  ями,  бурха  землею.  Сим.  224. 
3)  Вырываться,  вылетать  (о  воді,  дьімі  и 
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пр.)  Загорівся  Господь  гнівом,  з  ніздер 
дим  бурхає.  К.  Псал.  36. 

В  у  рх  в  и  ця,  ці,  ж.  Часть  мельницы: 

доска  надъ  мучнинбм,  въ  которой  укр'Ь- 
плевъ  лоточбк.  Черниг.  у. 
Бурхливий,  а,  е.  Бурный,  бушующій, 

стремительный.  Де  взялася  бурхливая 
хвиля,  од  бережка  човничок  одбила.  Чр.  42. 

Бурхнути,  ну,  неш,  гл.  Одн.  в.  оть 
бурхати.  1)  Порывисто  дунуть.  2)  Линуть, 
налить  черезъ  верхъ.  3)  Хлынуть.  Бурх- 

нуло з  неба  мов  із  бочки.  Котл.  Ен.  Н. 
33.  4)  Швырнуть.  В  Дунай  зілля  бурх- 

нула. Чуб.  V.  833.  5)  Ринуться  среди  волнъ 

впередь  (о  судн-в).  Хтось'  човен  на  море 
пустив,  бурхнув  він  по  хвилі.  Греб.  374. 

Вурхнутися,  нуся,  нешся,  гл.  Бро- 
ситься. Бурхнувсь  у  воду,  и^об  втопить- 

ся. Стор.  МПр.  40. 

Бурхотіти,  чу,  чвш,  гл.  Бушевать. 
Хвилі  бурхотіли,  розливаючись  по  до- 

лині: Стор.  МБр.  50. 
Бурчак,  ка,   м.    1)    Журчащій    ручей. 

2)  Струя  проточной  воды,  текущей  съ  шу- 
момъ.  Дзюркотання  весняного  струмочка- 
бурчака.  Г.  Барв.  308.  Ум.  Бурчачбк.  Ном. 
№  13663. 

Бурчало,  ла,  с.  НаеЬк.  Муха  жужжалка, 
Мцзса  уотіі"огіа.  Вх.  11ч.  I.  7. 
Бурчати,  чу,  чйш,  гл.  1)  Ворчать, 

брюзжать.  Хто  мас  багацько,  той  бур-: 
чить;  а  хто  не  мае,  той  мовчить.  Ном. 
•V  1593.  Утихомирься,  не  бурчи.  Котл. 

Ен.  НІ.  37.  2)  Журчать  (о  ручьф,  ноток'-Ь). 
3)  Урчать.  Бурчить  у  животі. 

Бурчачбк,  чка,  м.  Ум.  отъ  бурчак. 
Вурчйиуха,    ха,    ж.    Оводъ,    Оеяггпя. 

Вх.  Пч.  1.  7. 

Бурштин,  ну,  к.  Янтарь.  Желех. 
Бурштиновий,  а,  е.  Янтарный, 
Вурьовйй,  а,  е.  Относящейся  къ  бурії. 

ЕЗ.  V.  52. 

Буря,  рі,  ж.  Буря.  Чорне  море  вгтер- 
буря  колихае.  Чуб.  V.  935.  Схопилась 
велика  вітряна  буря.  Ев.  Мр.  IV.  37. 

Буряк,  ка,  м.  1)  Свекла,  Веіа  уиі^а- 
гі8.  ЗЮЗО.  I.  114.  На  догад  буряків,  щоб 
дали  капусти.  Говорить  объ  одномъ,  а  на- 
мекаетъ  на  другое.  Ном.  2)  Кушанье  изъ 
изжаренной  свеклы.  Маркев.  151.  3)  Но- 
сящіЙ  бурку?  Сомнительное  слово,  встре- 

ченное лишь  въ  фальсифицированной  ду- 

мі „Татарскій  ноходъ  Серпи ги",  напеча- 
тавной  вперные  Срезневскцмъ:  Усіх  та- 
тар-буряків    розбивали    й    плгндрували. 

Запор.  Стар.  I.  .85  —  86.  Ум.  Бурячбк,  бу- 

рячёчок. Буряковий,  а,  е.  1)  Свекловичный. 
Зеленіють....  поля  буряковим  листом. 

Левиц.  I.  24.  2)  Темно-красный.  Бурякова 
краска.  Кв. 
Буряковиння,  ня,  с.    Листья    свеклы. 

Бур'ян,  ну,  м.  Сорная  трава.  Чуб.  V. 
670.  Лежав  у  бур'яні  бровко  муругий. 
Котл.  Ен.  Ш.  38.  Дунай  засихав,  зіллям, 

заростав,  зіллям-бур'яном,  усяким  кві- 
том. Нп.  Ум.  Бур'янець,  бур'янчин.  Чуб. 

V".  1034.  У  в.  Бур'янюка. 
Бур'яннйк,  ка,  м.  Порода  небольшого 

чернобураго  медвідя,  обитающаго  въ  буря- 
них и  кустарникахъ.  Вх.  Пч.  II.  7. 

Бур'янина,  ни.  ж.  Стебель  сорной 
травы.  Рудч.  Ск.  І.  208.  На  городі,  бур'я- 

нина. Грин.  ІН.  656.  Ум.  Бур'янинка. 

Бур'яніти,  нію,  еш,  гл.  Заростать  сор- 
ной травой.  Город  бур'яніє.  Вогод.  у. 

Вур'януватнй,  а,  є.  1)  Смешанный  сі, 
сорными  травами.  Бур'янувате  сіно.  Кон- 
стантиногр.  у.  2)  Заросшій  сорными  тра- 

вами. Бур'януваті  городища.  К.  ХП.  130. 
Вур'януватіти,  тію,  еш,  гл.=Вур'я- ніти. 

Вурянчнк,  ка,  м.  Ум.  отт.  бур'ян. 
Бур'янюка,  ки,  м.  Ув.  оті.  бур'ян. 
Буряти,  ряю,  еш,  гл—  Буряти  1. 

Мусю  верх  хижі  буряти.  Вх.    Уг.    229. 

Бурячиння,  ня,  л— Буряковиння. 
Бурячковий,  а,  є. =Ву раковий. 

Вурячник,  ка,  м.  Свекловичная  план- тація. Сумск.  у. 

Бурячок,  чка.  м.  1)  Ум.  отъ  буряк. 
2)  мн.  Раст.  Рої  у  £оппт  огіепіаіе  Ь. 
ЗЮЗО.  І.  132. 

Вурячча,  ча,  є.  Соб.  оті»  бурян. 
Вусель,  еля,  м.  Аисп,.  Ном.  №  13807. 

Вх.  Пч.  ї.  16.  Ум.  Бусельио. 

Вусень,  свя,  л«.=Вусель.  Ном.  №  324. 
Вусі.  Двтск.:  падать,  упасть,  упадешь 

О.  1861.  УШ.  8. 

Вусленя,  няти,  с.  Дътенышъ  аиста. 
Ум.  Бусленнтко    буслеияточно. 

Буслиний,  буслячий,  а,  е.  Относя- щейся къ  аисту. 

Вусол,  ела,  л.=Вусель.  Драг.  8. 

Бусурканя,  ні,  м  — Восорканя.  МУЕ. III.  45. 

Бусурман  и  бусурмен,  на,  м.  Басур- 
манъ,  магометанинъ,  иновірець.  Ой  пан- 
ночко-шаблюко,  панночко  наша!  з  бусур- 

маном зустрічалась,  та  й   И4>    двічи  ці- 
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лувалась:  Чуб.  V*.  935.  Кримці  та  на- 
гайці, безбожні  бусурмени.  АД.  І.  114. 

Вуоурманець  и  бусуршеиець,  нця,  м.~ 
Вуоурман..  К.  ЦН.  226. 
Вусуржаантн  и  бусурмёнити,  ню, 

виш,  гл.  Басурманить. 

Вусуряаяитися  и  бусурменитнся,  ню- 
ся,  нншся,  гл.  Басурман иться. 

Бусурманський  и  бусурменський,  а,  є. 
Басурманскій.  Весь  мир  християнський 
і  бусурманський.  Чуб.  Ш.  412.  Баша 
турецький  бусурманський.  Чуб.  V.  933. 
Із  землі  турецької  да  з  віри  бусурмен- 

ської. АД.  І.  113. 
Вусуряанщина  и  бусурмёнщнна,  ки, 

ж.  Коли  ж  ми  тії  бусурманщини  ля- 
калися? Дума. 

Вусуриен  и  пр.  См.  Бусурман  и  пр. 
Вусь!  меж.^=Ъух. 
Вуськб,  ка,  м.  1)=-Вусель.  2)  мн. 

Буськй.  Раст.  Епхііига  сісиїагит  Б.  І.  122. 
Вусьбк,  ська,  ж.=Вусько.  Фр.  Пр.  128. 

Вусьчйха,  хн,  ж.  Самка  аиста.  Був 
собі  бусьок  і  бусьчиха,  увили  собі  гніз- 
денце.  Фр.  Пр.  128. 

Вут,  та,  м.  1)  Молодой  зеленый  лукъ- 
2)  Сапогь.  Як  будемо  мастеровать,  ска- 

жемо сі  бути  ковать  золотими  підків- 
ками. Раиіі.  II.  157.  3)  Щебень.  Желех. 

4)  Фундаменть?  Хотіли  хоча  б  бут  за- 
бутить на  осінь — нехай  устоюється,  так 

не  прийдеться.  Новомоск.  у.  (Залюбовск  ). 

См.  Бутити.  5)  мн.  Бути.  Родъ  игры  у  маль- 
чиковъ.  Желех.  Ум.  Бутик. 

Вута,  га,  ж.  Гордость,  вьісоком'вріе, 
спесь.  Буша  хоче  прута.  Фр.    Цр.    130 

Вутати,  таю,  аш,  гл.  Гордиться,  спе- 
сивиться, фордыбачить.  Бутає,  як  телі 

на  мотузку.  Фр.  Пр.  131.  Коби  не  бу- 
тов, то  би  ноги  не  зламав.  Фр.  Пр.  131. 

Вутвнння,  яя,  с  Зелень,  которую  кла- 
дуть въ  борщъ:  петрушка,  лукъ,  укропъ  и 

пр.  Св.  Л.  5. 
Вутёй,  тея,  л«.=Вотей.  Вівці  ж  мої, 

вівці,  великий  бутею,  хто  вас  будё'пасти, як  я  ся  оженю?  Гол.  Ш.  196. 

Бутель,  тля,  м.  1)=г Пляшка.  Вх. 
Лем.  395.  2)=Сулія. 

Вутёлька,  кн,  ж.  =  Пляшка.  Стор. 
МПр.  72.  Ун.  Бутёльочка. 

Вутелькбвнй,  а,  е.  Бутылочный. 
Бути,  есьм,  вон,  есть  и  в,  всьмо, 

вств,  суть,  прош.:  був,  була,  булб,  гл. 
1)  Быть,  существовать.  Ти  еси  син  мій. 
Св.  Мт.  I.  11.  їдь,  кобило,  хоть  єсь  три 

дні  не  їла.  Ном.  №  9989.  Дурень  їсь, 
Гриню.  Ном.  Л?  8563.  Єсть  карії  очі — 
як  зіроньки  сяють.  Шевч.  133.  Не  есті, 
ти  мені  сестра,  а  єсть  ти  мені  ворог. 
Рудч.  Ск.  Б  124.  Не  єсть  то  нас,  брат- 

ця, яничарські  кулі  в  полі  постріляли, 
єсть  то  нас  отцевські  й  матчини  сльози.... 
побивали.  Мет.  439.  Єсть  у  тебе  гроші? 
Єсть  де  сісти,  та  нікому  їсти.  Ном. 
№  741.  Не  є  кому  та  донести  до  милого 
вісти.  Гол.  Ш.  391.  Було  б  не  рубати 
зеленого  дуба,  було  б  не  сватати,  коли 
я  не  люба.  Нп.  Як  би  знала,  що  покине, — 
булаг  б  не  любила.  Шевч.  Станемо  якось 
бути  на  світі, — хоч  не  жити,  дак  бути. 
Г.  Барв.  395.  Було,  та  загуло.  Був,  та 
нема.  2) — за.  Быть  ч1шъ,  въ  качеств* 
чего.  Бути  за  свідка.  3)—  в  ббці.  Быть 
въ  сторон*.  Зміев.  у.  ,См.  ниже:  бути  в 
оці.  4)— в  гніву  з  ким.  Быть  въ  ссор*, 
сердиться.  Одже  я  буду  в  гніву  з  тим 
або  з  другим.  НВолын  у.  5)— в  квіту. 
Цвісти.  НВолын.  у.  6)— в  бці.  Быть  на 
глазахъ.  Тобі  добре:  ти  в  боці,  а  я  що 
раз  ув  оці,  то  .нені  й  докоряє,  як  що  не 
так.  Волч.  у.  7)— з:  вГдомом.  Выть  въ 
известности.  8)  -з  ким.  а)  Быть  съ  к*мъ. 
Я  був  там  з  братом,  б)  Видъться  и  го- 

ворить съ  кінь.  А  вже  були-сте  з  ба- 
тюшкою, коли  казав  ховати  буде?  Ка- 

менец, у.  6) — їден  дух  з  ким.  Жить  душа, 
въ  душу  сь  кімь  нибудь.  НВолын.  у. 
10)  Будь  ласка,  будь  ласкав.  Пожалуйста. 
Ви  ж,  будь  ласкав  добродію,....  роспря- 
гайте  копій.  Рудч.  Ск.  II.  151.  11)  Будь, 

будь-лі.  Нибудь  (неопр.  част.).  Та  наклади 
будь-лі  якою,  аби  вбив  козирем.  Канев.  у. 
Будь-лі  хто  надіне  свиту,  то  гарно  н 
дивиться.  Канев.  у.  Будь-лі  де.  Желех. 
Будь-хто.  Кто,  что  нибудь.  Вх  Зн.  4. 
12)  Здоров  був,  була!  Здравствуй».  Здорова 
була,  дівчино  моя!  Мет.  71. 

Бутив,  ка,  м.  Ум.  оть  бут. 

Вутнн,  на,  м.  1)  Толстый  стволь  де- 
рева, очищенный  отъ  коры.  Вх.  Зн.  5. 

2)=Бутина.  Вх.  Зн.  5. 

Вутнна,  ни,  ж.  Л'всоевкъ,  л-всь,  пред- 
назначенный кь  рубк*.  Шух.  І.  37,  173. Вх.  Зн.  67. 

Бутинарь,  ря,  м.  Работнакъ  въ  бутині, 
дровосвкъ.  Желех. 

Вутйвннк,  ка,   и.=Вутинарь.  Желех. 

Вутйиок,  яка,  м.  Полусапожекъ,  бо- 
тинка. Желех.  Ум.  Бутйночок. 

Вутириння,  ня,  с  Всякій  хламъ.  Шейк. 
Вутирь,  ря,  м.  1)  Котомка    работника 
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на  рыбныхъ  заводахъ.  Стрижевск.  2)  Мел- 
кая посуда  и  утварь  въ  хозяйств*:  горшки, 

ухваты  и  пр.  Мнж.  176. 
В  утяти,  чу,  тнш,  гл.  I)  Закладывать 

фундаменті  изъ  камней.  Жедех.  2)  Трам- 
бовать. Полт.  г. 

Вутівва,  кн,  ж.  Тонкая  палка  въ  игр* 
бути.  См.  Бут  5. 

ВутІтн,  чу,  тнш,  гл.  1)  Ревіть  глухо, 
похоже  на  звукъ  бу,  мычать.  Бугай  бу- 

тить. Мнж.  176.  Худоба  бутить,  бонс- 
роблена.  Каменец,  у.  2)  Гудіть,  глухо 
кричать.  Бач,  як  бутять  (співали  па- 

рубки), аж  сюди  чутно.  Харьк.  у. 
Вуткол,  ла,  м.  Містное  названіе  ма- 

лорусса  изъ  Добру джи;  живущіе  тамі,  ма- 
лоруссы  потомки  ушедшихъ  въ  Турціюза- 
порожцевъ  и  б'вглыхъ  крестьянъ  изъ  Га- 
лиціи.  О.  1861.  I.  264. 

Вутлнв,  ка,  м.  Бутылочка,  нузырекъ. 
НВолын.  у.  Ум.  Бутличок. 

Бутля,  лі,  эи?.=Вутвль.  Желех. 
Вутлявнй,  а,  е.  Пустой,  вмгнивілій  въ 

средині.  Бутлява  еже  верба.  Екат.  у. 
Слов.  Д.  Эварн. 

Вутннй,  а,  е.  Спесивый,  высокомерный 
На  бутного  найдесі  ще  бутнгйшин.  Фр. 
Пр.   134. 

Бутність,  ностн,  зе.=Вута.  Желех. 

Вутнітн,  вію,  еш,  гл.  Вздуваться.  По- 
вінь все  гірше  бутніг.  Федьк.  I.  41. 

Вуття,  тя,  е.  1)  Бїитіе,  существокаиіе. 
Башт.  160.  2)  Бытность,  нребьіваніе.  За 
мого  буття  та.к. 

Вутук,  ка,  .*  — Вотюк.  Вх.  Зн.  5. 
Вутум-бутум-бас,  меж.,  выражающее 

игру  на  віолончели.  Бутум-бутум-бас! 
А  хто  буде  свині  пас?  Нп. 

Бутурлин,  на,  м.  Въ  загадкі:  гребе- 
шокъ,  изгояяющій  насвкомыхъ.  Чорний 
бутурлин  з  горн  свині  потурлив.  Грин. 
і'.  248. 

Вутуриа,  ми,  ж.  1)— Зднрож.  Ва- . 
157.  См.  Бурда.  2)  Обрізки  мездры,  склеен- 

ные и  спрессованные  въ  листы, — употреб- 
ляются для  каблуковъ  въ  простыхъ  сапо- 

гахъ.  Вас.  162. 

Вух!  меж.,  выражающее  паденіе,  глу- 
хой удапъ  или  выстрвлъ.  О.  1862.  IX. 

118.  Бух  в  воду,  ніби  втопився.  Драг.  47. 
Заридала  Катерина  та  бух  йому  в  ноги. 
Шевч.  Сіли  татко  коло  печі,  мамка 
татка  бух  у  плечі.  Чуб.  V.  1 1 56.  Коли 
це  з  лісу  бух!  бух!  бух!  Так  і  повалило 
три  воли  у  валці.  Драг.  238. 

Вухало,  ла,  м.  Увалень,  неуклюжій. 
Бухан,  на,  м.  1)=Вуханець.  Пше- 

нишний  бухан.  Грин.  II.  311.  Бухан 
хліба.  Рудч.  Ск.  II.  86.  Наїстись  бухаиГв. 
Быть  побитымъ.  Ном.  №  4963.  Ум.  Бухан- 

чик. Буханчики  пшенишні  білі.  Котл. 
Ен.  II.  19. 

Буханець,  нця,  м.  1)  Круглый  пше- 
ничный или  гречневый  хл*бъ.  Маркев. 

151.  Лучче  в  людей  ̂ сухарці,  ніж  у  ма- 
чухи буханці.  Нп.  їдять  дівки  колачі, 

молодиці  буханці,  а  парубки  сухарці. 
Чуб.  Ш.  86.  2)  Одинъ  хл*бъ.  Собака 
узяв  з  стола  буханець  хліба.  Рудч.  Ск. 
І.  9.  3)  Толчекъ,  тумакъ.  Иноді  було  й 
буханця  уліпить  Чіпці  в  спину.  Мир. 

ХРВ.  26.' 

Бухарка,  кн,  ж.  Сортъ  дыни. 
Вухатя,  хаю,  еш,  гл.  1)  Бить,  коло- 

тить. Взяла  мене  бухати,  мусів  я  ю  слу- 
хати. Гол.  2)  Бросать.  Бабусю  у  яму 

бух!  каже  Оленка,  показуючи  кулачком, 
як  будуть  бухати  бабусю  у  яму.  Мир. 
Нов.  II.  116.  3)  Стрілять,  палить.  Бу- 

хають з  гармат. 

Вухй-бухи!  меж.,  выраж.  кашель.  Ой 
ти  старий  бухй-бухй,  я  молода  хихи- хихи!  Ніг. 

Бухикало,  ла,  об.  Сильно  кашляющій. 
Бухикання,  ня,  с.  Кашлянье,  кашель. 

Бухикати,  каю,  еш,  ?л.  Кашлять.  Так 
закашляєшся,  що  ну!  Пухикасш  та  й 
бухикаєш.  Св.  Л.  49. 

Бухикнути,  ну,  неш,  гл.  Одн.  в.  оть 
бухикати.  Кашлянуть. 

Вухинка,  кн,  ж\=Вуханець.  О.  1861. 
XI.  Кух.  36.  Понесли....  гарячую  м'яку 
бухинку.  Котл.  Кн.  II.  9.  Ум.  Бухйночка. 

Бухкати,  каю,  еш,  гл.— Бухикати. 

Бухкотіти,  кочу,  тйш,  гл.  0  громі: 
громіть.  їв.  Білик.  Желех. 

Бухнути,  ну,  неш,  гл.  Одн.  в.  ол. 
бухати.  1)  Ударить.  2)  Упасть,  свалиться. 
Він  бухнув  додолу.  Драг.  135.  3)  Ви- 

стрілить. Бухнула  рушниця.  Рудан.  І. 
60.  4)  Вспыхнуть.  То  бухне,  то  .цасне. 
Вінок.  36. 

Вухня,  ні,  ж.  Маленькая  хата  изъ 
плохого  матеріала,  ст.  незаконченной  (сі. 
боковой  стороны?)  крышей.  Ги.  І.  81. 

ІІІух.  1.  112. 
Вухбний,  а,  е.=Пухкнй  1.  Хліб  у 

їх  такий  гарний — бухониїї.  Черниг.  у. 
У  нас  не  спечуть  таких  млинців,   як  у 
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вас:  у  вас  он  якії  бухониї,  а  в  нас  жи- 
лаві. Черниг.  у. 

Вухтітв,  т{ю,  еш,  гл.  1)  Пылать,  вспы- 
хивать. Вогні  бухтіють.  Харьк.  2)  Глухо 

звучать.  Бубон  бухтіє.  Мир.    ХРВ.    341. 
I.  Вуц!  меж.,  выражающее  столкново- 

ніе  лбами.  Баран-баран  буц!  Шейк. 
II.  Вуц,  да,  м.  Насмешливое  назвавіе, 

которое  дають  херсоискіе  крестьяне  захо- 
жему человіку  изъ  боліє  северной  Мало- 

россіи.  Хере.  НазваніежктеляПодольск.  губ., 
употребляемое  крестьянами  Черкасскаго  у. 
(К.  П.  Михальчукъ). 

Буцати,  пяю,  еш,  сов.  в.  буцнути,  ну, 
неш,  гл.  Бить,  ударить  дбомъ  (о  барані). 
I  баран  буцнё,  як  зачепит.  Ном.  №  3293. 

Вуцатяся,  цаюся,  вшоя,  сов.  в  буцму- 
тися,  нуся,  нешея,  гл.  Ударяться,  ударить- 

ся, столкнуться  лбами.  Буцнулись  так, 
що  аж  в  обидвох  /улі  на  лобах  понабі- 

гали. Брацл.  у. 
Буцегарня,  ні,  ж.  Арестантская.  В 

буцегарню  запруть.  Стор.  I.  143,  152. 
Вуцвк,  ка,  м.  Родъ  лепешки,  жареной 

въ  маслі.  Шейк.  Напече  книшів,  пиріж- 
ків, буциків.  Г.  Барв.  130. 

Вуцівка,  кн,  ж.  1 )  Сортт.  яблокь.  2)  На- 
смешливое названіе,  которое  жители  хер- 

сонск.  губ.  дають  крестьянкамь  кзь  боліє 
скверной   Малороссии. 

Вуцім,  нар.  Будто,  словно.  ЗОЮР.  І. 
218.  Засів,  буцім  в  болоті  чорт.  Котл. 
Кн.  І.  26.   Куцім  спить.  Драг.  112. 

Вуцвати,  каю,  еш,  гд  — Вупмгв  Хо- 
дить як  овечка,  а  буцкас  як  баран.  Ном. 

№  3033. 

Вуцнутя,  оя.  См.  Буцати,  ся. 
Вуць,  ця,  -*'•  Неудавшійся  хлібь. 

Спекла  мама  буця,  що  не  їстиме  ні 
куця,  ні  цюця.  Посл. 

Вуцьо,  ця,  с  Дітск.  Яблоко.  0.  1862. 
IX.  118. 

Вуча,  чі,  ж.  Шумь,  крикь,  тревога. 
Чуб.  1 1.  434.  Зчинилась  була  буча  не 
мала:  поспільство  свого  козацтва  ріша- 

тись не  хотіло.  К.  ЧР.  198.  Збити  бучу. 
Поднять  шумь.  За  онучу  збили  бучу.  Ном. 
К-  3516. 

Вучавяй,  а,  є.  Ссохшійся.  Які  бучаві 
чоботи!  щоб  було  другого  дня  вимазать 
дьогтем,  після  дощу.  Канев.  у. 

Вучавіти,  вію,  еш,  гл.  Твердіть,  сох- 
нуть (о  кожать). 

Вучяв,  ті,  *  —  Вузьов.  Вх.  Нч.  II.  9. 
Вучява,  ви,  ж.  Буковое  деррво.  Скажи 

зробити  буковую  труну. — Де  ж  тобі, 
мила,  бучини  узяти?  Чуб.  V.  631. 

Вучвня,  а,  ё.  Роскошный,  великолеп- 
ный, богатый;  шумный.  Бучне  весілля 

справили.  МВ.  I.  145.  Бучні  були  сва- 
чини.  НВолын.  у.  Бучний  дощ.  Дождь  сь 
болынимъ  вітромь,  бурей.  НВолын.  у.  Ум. 

Бучнёньиий. 
Вучвіоть,  яооти,  ж.  Пышность,  вели- 

коліпіе. 

Вучно,  нар.  Роскошно,  богато,  шумно. 

Гучно,  бучно,  а  в  п'яти  зімно.  Ном. 
№  11197.  Бучно  з  проводом  ховали  попів- 

ну. НВолынк.  у.  Ум.  Бучнёнько. 
Вучок,  чва,  м.  I)  Ум.  оть  бук.  Ой 

убили  Миколайка  під  зеленим  бучком. 
Гол.  I.  229.  2)  Буковая  палка;  вообще 
палка.  Гол.  Од.  60.  У  нашому  селі  ча- 

бан убив  бучком  вовка.  Полт.  у.  Подай 
мені,  жінко,  бучка,  тепер  буду  вчити 
братка.  Макс.  3)  Небольшой  улей.  (Чер- 

ниг.). Левч.  168.  Ум.  Бучёчон. 

Вуччя,  чя,  с.  Соб.  оть  буи.  Стало  їй 
ся,  стало  галузя  кланяти,  бучя  і  коріня 
і  всяке  створіня.  Гоя.  II.  10. 

Вучульва,  кн,  ж.  Ум    оть  бучуля. 
Вучуля,  лі,  а».=Вочуля.  Плачте, 

діти,  плачте,  бучулі  не  бачте;  плачте, 
діти,  ревне,  чей  орендар  бучулю  верне. 
Раиіі,  II.  85.  Ум.  Бучульиа. 

Вушя,  ші,  ж.  ЦнлиндрическіЙ  сосудь 
для  соленія  рыбы.  Черном. 

ВушкнІ  Дітск  — Бусі. 
Вушля,  лі,  ж.  1)  Самка  аиста.  Желех. 

2)  Цапля.  Вх.  Пч.  II.  8. 
Вушуватв,  шуп,  еш,  гл.  1)  Бушевать. 

Не  буйнії  вітри  в  темнім  лузі  бушу- 
вали. Дума.  2)  Оковывать  (колеса).  Ву- 

товані  колеса. 

Вуявітв,  віза,  еш,  гл.=Вуя*и  1.  По 
за  садком  лани  буявіють  широкополі. 
МВ.  (0.   1862.  І.  96). 

Вуяв,  ва,  м.  і)=Ваірав.  Встрічено 
только  въ  одномь  місті, — не  ошибка-ли? 
Ой  не  шуми,  луже,  зелений  буяче.  Мет. 
92.  2)=Бугай  і!  Вх.  Пч.  П.  5.  Гонить 
б  і/ яка  на  ярмак.  Гн.  І.  96.  3)  мн.  Раст. 
Уассіпіит  и1І£Іпоаит.  Радом,  у. 

Вуяв,  на,  м.  Непослушный,  упрямый 
воль.  КС.  1898.  VII.  46.  V 

Буяння,  вя,  г.  1)  Быстрый,  пышный 
ростъ.  2)  Бушеваніе,  буйство.  Ев.  Л.  УШ. 
24.  Чуб.  І.  31.  Розбишацьке  буяння.  К. 
Кр.  36.  /  гласу  Божого  не  чули  за  буян- 

ням. К.  Псял.  145.  3)  Свободное,  ничімь 
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весгБСНяемое  движевіе,  иареніе.  Буяння  бушевать.  Козаки  блукають  купами  по 

гордого  ума.  К.  ПС.  46.  місту  да  буяють,  як  тиї  бугаї  в  череді, — 
Вуяр,  ра,  м.  Большая  лодка.  хочуть  двори  ламати  да  грабувати  стар- 
Вуятн,  яю,  вш,  гл.  1)  Роскошно  расти,  шину.  К.  ЧР.  322.  Тепер,  славити  Бога, 

Така  бузина  скрізь  як  ліс,  ніхто  ту$и  тихо  стало,  а  то  все  вітри  буяли.  Ка- 
не ходить,— та  буяє  так,  що  продер-  мен.  у.  3)  Парить,  ріять;  жить  и  дви- 

тись  трудно.  Драг.  81.  Поле  в  нихбуяс  гаться  свободно.  Буяли  в  небо  крилами 

бодяками.  К.  МБ.  XI.  152.  Гіллястий  орлиці.  Вінок.  228.  Риба  в  морі  і  в  рі- 
ясокір  буяє.  МВ.  II.  174.  2)  Буйствовать,  ках  буяла.  Чуб.  І,  70. 



в. 
В,  пред.  См.  У. 
Ваба,  би,  ж.  1)  Приманка.  Желсх.  2) 

Прелесть,  привлекательность.  А  самому 
як  кортіли  і  любощі  й  молодецькі  ваби: 
Г.  Барв.  509. 

Вабёць,  бця,  м.  Приманщикь.  Голуб 
вабець  усіх  чужих  голубів  переманює. 

Вабик,  ва,  м.  Дудочка,  употребляемая 
на  охоті  для  нриманьїванія  дйчи.  Желех. 

Вабило,  ла,  е.  — Ваба  1.  Желех. 
Вабити,  блю,  биш,  гл.  Привлекать, 

манить:  прельщать.  Бере  от,  вабить  сер- 
денько ьрасою.  К.  Доев.  68.  Сама  (дівчи- 

на) невеличка,  метка  г  жвава,  з  веселою 
на  виді)  усмішкою,  вона  так  і  вабила  до 
себе.  ДІир.  ХРВ.  6. 

Вабитися,  блюся,  бншея,  гл.  Быть 
привлекаемы мъ,  прелыцаемымъ:  льститься 
на  что. 

Вабшня,  ня,  с.  Приманиваніс. 
Вабкий,  а,  ё  Легко  приманиваемый. 

Уманець.  Ш.  172. 
Вабко,  нар.  Легко  приманиваемо. 
ВаблйвиЁ,  а,  в  =  Вабний  2.  Желех. 
Вабливо,  нар.  Привлекательно,  пре- 

лестно. 

Вабнйй,  а,  е.  1)  Манящій,  приман и - 
вающій.  2 1  Привлекательный,  прелестный. 
Желех. 

Вабно,  нар.  Привлекательно,  прелестно. 
Вава,  ви,  ж.  Дітск.  ранка,  боль.  0. 

1861.  VIII.  8.  Ум.  Вавка,  вавонька,  вавочка. 

Вава  вурр!  межд.  Подражаніс  ворко- 
ванію  голубя.  Желех. 

Вавка,  ки,  ж.  Ум.  отъ  вава 
Вавкання,  ия,  с.  Чаетыя  жалобы  на 

боль.  А  набридло  вже  мені  твое  вав- 
ка ння! 
Вавкати,  каю,  «ш,  гл.  Часто  говорить 

вавка,  жалуясь  на  боль.  Чого  ти  все  вав- 
касш!  Аж  набрид  уже\ 

Вавонька  и  вавочка,  ки,  ж.  Ум.  отъ  вава. 

Вавцір,  ра,  вавчар,  ра,  м.  Кличка 
стараго  кота.  Желех.  Ой  ти  вавціру  по- 

ганим (говорится  переносно  и  о  чело- 
вікі,  совершающемъ  проказы,  наносящемъ 
ущербъ).  Фр.  Пр.  134. 

Вага,  гй.  ж.  1)  Вісь.  На  хуру  вагою 
кладуть.  Г.  Барв.  324.  Ой  десь  мій  брат 
у  Криму  продає  сіль  на  вагу.  Рудч.  Чи. 
Вагбю  дати.  Отпустить  на  вісь.  Важкою 
вагбю.  Съ  великимь  трудомь.  2)  Тяжесть, 
бремя,  грузъ.  Хури  йшли  з  вагою.  Ши- 

роко ступав  Марко,  здавалось,  і  ваги  ні- 
якої не  було  у  його  на  плечах.  Стор.  М. 

Пр.  25.  Ото  ж  на  мене  вагою  сіло.  Ном. 
№  13275.  Усяка  людина  має  свою  вагу 
на  світі.  К.  (О.  1861.  VI.  28).  3)  Вісьі. 
Ой,  хтО'б  узяв  та  зважив  моє  горе!  хто 
б  на  вагу  зложив  моє  нещастя.  К.  Іов. 
4)  Гиря.  Я  бачив  ув  Одесі  самограйну 
машину:  ваги  колеса  повертають,  а  вона 
й  грає,  так  само  як  у.  дзи/аркові.  Канев. 
у.  5)  Вісь,  значеніе,  сила.  Це  для  мене 
не  має  жадної  ваги.  6)  Бути  у  ваз(.  Быть 
беременной.  На  третій  гоЬочок  я  стала 
у  вазі:  Господь  і  мені  дав.  Г.  Барв.  97. 
7)  Колебаніе.  Гой  ги,  вороги!  ми  не  маєм 
ваги\  Шевч.  57.  Ревуть,  лютують  вороги, 
козацтво  преться  без  ваги — і  покотились 

яничари.  ІІІевч.  59.    ' 
Вагани,  вів,  м.  мн.  1)  Продолговатая 

деревянная  миса,  родъ  небольшого  корыт- 
ца для  нищи.  Сим.  19.  Всю  страву  в 

вагани  вливали  і  роздавали  всім  лоокк*. 
Котл.  Ен.  II.  12.  2)=Ночвы.  Сів  (дурень. 

у  вагани  та  й  плава.  Мнж.  79.  Ум.  Ва- 
ганки. Біля  куреня  уже  стоять  ваганки, 

повнісінькі  галушок  з  салом.  Греб.  401. 

Ваганиці,  ниць,  ж.  мн.  —  Вагани, 
если  не  ошибка  вмісто:  ногавиці?  Було 
собі  три  брати:  шли  собі    широкою    до- 
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рого$,  найшли  собі  рукавиці,  ваганщг  і 
вроки....  Стали  поділятися:  одному — ру- 

кавиці, другому— ваганиці,  третьому  — 
вроки.  (Заклин.)  Чуб.  І.  132 

Ваганки.  Ум.  оть  вагани. 
Вагатися,  гаюся,  ешся,  гл.  Колебаться, 

не  рішаться.  От  громада  гї  присудила: 
комусь  треба  лізти  у  яму  і  подивитись, 
що  там  таке;  всі  вагаються.  Рудч.  Св. 
II.   195. 

Вагівниця,  ці,  ж.  Вісьі.  Усі  на  По- 
жій  вагівниці  легкі,  нікчемні  як  полова. 
К.  ІІсал.   140. 

Вагітна.  ГІрилаг.,  употр.  только  въ  ж.  р. 

Беременная  (о  женщин*).  Рудч.  Ск.  I.  20*.». 
Ваговё,  вою,  с.  Вісовой  сборъ.  К. 

(Желех.). 
Ваговий,  а,  е.  1)  Продающійся  на  вісь. 

Одібрав  він  миску  слив  вагових.  Мкр.  Н. 
31.  Сталась  йому  причина — вагова  сіль. 
прибила.  Рудч.  Чи.  169.  Сіно  вагове. 
2)  Вісовой.  з)  Ваговий  дрюк,  дрючок.  Шесть 
для  поднятіи  воза  при  иодмазкі  колись. 
Чуб.  VII.   104. 
Вагон,  нар.  Па  вісь,  по  вісу.  Усім 

росказали,  який  то  Тихон  став  скупий, 
що  вже  й  хліб  вагом  дає.  Кв.  II.  19. 

Вагон,  ну,  м.  Вагоні..  Порядився  з 
людьми  на  цілий  вагон  на  чугунку  возити 
овес.  Г.  Барв.  204. 

Вагоніти,  вію,  еш,  гл.  Беремсніть. 
Дівка  не  повинна  їсти  усього  близнята — 
яблука  там,  чи  ща,  бо  буде  вагоніть  усе 
близнятами.  Ном.  Л=  286 

Вагота,  ти,  ж.  1)  Тяжесть.  Ваготу 
набірати.  АД.  І.  334.  Звелів  водам  згро- 

мадитись на  хмарах.  І  ваготи  не  чують, 
не  порвуться.  К  Іов.  56.  2)  Беременность. 
Сестра  іу  ваготі  ходить.  Кіев.  г. 

Ваготіння,  ня,  с  Тяготініе.  Ньютон 
назвав  цю  силу  ваготінням.    Ком.  І.  57. 

Ваготіти,  тію,  еш,  гл.  Тяготіть.  Желех. 

Вагуватися,  гуюся,  ешся,  гл.  1)=Ва- 
гатися.  Вх.  Зн.  5.  2)  Ссориться,  спорить. 
Його  силують,  одвертають  од  неї,  а  він 
кислоокої  Хвсеькн,  що  батько  йому  ве- 

лить любити  й  брати  за  себе,  не  хоче, 
і  вони  що-дня  вагуються.  Така  звяга  ііде 
в  дому.  Г.  Барв.  536.  3)  Міряться  сила- 

ми.' їхало  12  братів  на  войну,  тринад- 
цята сестра....  билися,  вагувалися,  се- 
стра пристала,  кров  іти  перестала.  (За- 

говори). Гріш.  II.  315. 
Ваґаш,  ша,  м.  Дорога,  которою  ходять  въ 

полонинахъ  овцы  на  пастбище.  Шух.  I.  210. 

Вада,  ди,  ж.  1)  Вредъ.  Отим  за  оце 
і  вади  не  буде.  Канев.  у.  2)  Недостаток^. 
Нема  чоловіка  без  вади.  Ном.  №  2446. 

Ваджуватися,  джуюся,  ешея,  гл. — 
до  кбго.  Привязываться,  приставать  къ 
кому.  Вх.  Уг.  229. 

Вадити,  джу,  диш,  гл.  1)  Вредить.  Ле- 
дачому животові  і  пироги  вадять.  Ноы. 

№  7159  Хліб  на  хліб  не  вадить.  Ном. 
№  1 2028.  Багацько  не  вадить.  Ном.  Л»  1 366. 
Як  не  чуе,  то  й  не  вадить.  Ном.  2)  безт. 
Тошнить. 

Вадитися,  джуся,  дишея,  гл.  Ссориться. 
Ой,  мужу,  та  не  вадьмося,  та  ходім  до 
дому  та  порадьмося.  Гол.  Ш.  544. 

Вадкий,  а,  е.  1)  Вредный.  2)  Тошный. 
Улан.  IV.  120. 

Вадко,  нар.  1)  Вредно.  Левч.  16.  2)  Тош- 
но. Ленч.  163.  Вадко  менГ.  Мні  плохо,  я 

нехорошо  себя  чувствую.  Желех. 

Вадливий,  а,  е.— Вадкий.  Заир.  У.ман. 
I.  101;  IV,  120. 

Вадливо,  нар.=  Вадко.  Уман.  1.   101. 
Важак,  ка,  м.  Палочка,  яа  которой 

наматываютъ  и  завязываютъ  петли  при 
плетеній  сітей.  Черномор. 

Важель.  ля,  м.  Въ  нижнемъ  мельнич- 
номъ  жорнові:  деревянное  приспособлено 
въ  ереднні  его,  которымъ  можно,  при  по- 

мощи простого  механизма,  поднимать  и 
опускать  этотъ  жерновъ.  Мнж.  481.  См. 
Варжіль. 

Важений,  а,  е.  1)  Взвешенный.  2)  Вы- 
даваемый но  вісу.  А  щоб  ніхто  не  діж- 

дав, щоб  я  важений  хліб  їла.  Кв.  П.  І.  152. 
Важенний,  а,  е.  Очень  тяжелый.  Ва- 

женна палиця.  Най  одягнеться  в  си- 
рітське гірке  нарікання,  підпережеться 

вдовицьким  важенним  зітханням.  К. 
Исал.  257. 

Важення,  ия,  с.  Взвішиваніс.  Желех. 
Важеньвнй,  а,  є.  Ум.  оть  важкий. 
Важенько,  нар.  Ум.  оть  важно. 
Важити,  жу,  жиш,  гл.  1)  Вісить;  йміть 

вісь.  Він  таки  має  вагу,  важить.  Дещо. 
2)  Взвішнвать.  Поламались  терези  сіль 
важучи  навози.  Рудч.  Чи.  171.  3)  Иміть 
значеніе,  вісь,  значить.  Знайду  собі  ин- 
шого....  ти  мені  не  важиш  нічого.  Г. 

Барв.  397.  Що  він  на  своєму  господар- 
стві важить?  що  він  за  чоловік?  Г.  Барв. 

271.  4)  Иміть  виды,  мітить;  умышлять, 
покушаться.  Я  двох  люблю,  я  двох  люб- 

лю,— на  третього  важу^  Грин.  Ш.  70. 
На  віщо  ж  ти  важиш:  чи  на  мою  яснень- 

кую зброю,  чи  на  мого  коня  вороного,  чи 

6» 
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на  мене,  козака  молодого.  АД.  І.  170.  Де 
я  мірю,  там  я  вцілю,  де  я  важу, — там 

я  вражу.  Гол.  І.  2.  Хто  на  моє  здоров'я 
важить,  той  (сам  його)  не  мае.  Ном. 
№  3823.  Він  уже  давно  важив  на  нас: 
на  новий  рік  мав  хату  запалити,  а  це 
от  обікрав  таки.  5)  — чип.  Рисковать.  Не 
раз,  не  два  через  плоти  лазив,  не  раз, 

не  два  здоров  ям  важив.  Чуб.  V*.  79.  6) — 
легко.  Придавать  мало  значеній,  не  при- 

давать особаго  значеній.  Не  годилось  так 
легко  важити  тієї    сили.  К.    ЦН.    161. 

Важитися,  жуся,  жяшся,  гл.  1)  Ви- 
ситься, взвешиваться.  2)  Отваживаться, 

рішаться.  Ніхто  з  них  не  важивсь  озва- 
тись до  його  словами.  К.  Іов.  7.  На  дів- 
чину дивитися  не  важусь.  К.  Іов.  65. 

3)  Покушаться,  умышлять.  Не  бийтеся, 
не  лайтеся,  ви  на  мене  не  важтеся.  Нп. 
А  в  дівчини  чорні  брівоньки,  ти,  коза- 

ченьку, не  важся.  Нп. 
Важіння,  ня,  с  Взвішиваніе.  А  бодай 

його  з  таким  важінням,  що  тілки  вгай- 
ка,  а  не  робота/  Залюбовск. 
Важка,  ки,  ж.  Снарядъ,  которым!, 

ткать  придерживаеть  шинки.  Состоять  изъ 
деревяннаго  крюка  и  привязанной  къ  нему 
веревочки  съ  тяжестью  на  конці.  МУЕ. 
Ш.  22. 
Важкелённий,  а,  е.  Віскій,  тяжелый. 

Левч.  24.  См.  Важёииий. 
Важкёнькнй,  а,  е.  Ум.  отъ  важкий. 
Важкенько,  нар.  Ум.  отъ  важко. 
Важка,  ків,  мн.  Вт>сы  небольшіс.  Угор. 
Важкій,  а,  ё.  Тяжелый.  Лучне  ж  тобі, 

брате,  важкий  камінь  підняти,  а  ніж 
тобі,  брате,  з  сиротою  вік  провожати. 
Мет.  81.  До  Бога  вижкий  шлях,  а  до 
пекла  прямесенький.  Ном.  №  201.  Яв 
тебе  гуляла,  важкого  діла  не  знала.  Мет. 
225.  Важкий  день.  Важкий  віз.  Важка 
година  настала.  Важкая  туча  налягає. 
Мак  с  Важкий  дурень.  Важким  духом  ди- 

хати. Злиться.  Дитя  плаче,  ти  не  по- 
колишеш,  —  все  на  мене  важким  духом 
дишеш.  Макс.  Важкі  жінка.  Беременная 
женщина.  Ун.  Важёньний,  важненький.  Ба- 

ран важенький  г  орлу.  Греб.  381.  Ма- 
леньке, але  важкеньке.  Ном.  №  7329. 

Важко,  нар.  Тяжело.  Будуть  підпря- 
гать, як  де  буде  на  волів  важко.  Рудч.  Ск. 

І.  180.  Не  розливай,  мати,  води,  бо  важ- 
ко носити.  Нп.  Тяжко-важао  убогому 

багату  любити.  Нп.  Тяжко-важко  за- 
співає, як  Січ  руйнували.  Шевч.  8.  Коні 

уже  важко  йдуть.  Грим.  II.  104.    Важко 

бреше.  Сильно  вретъ.  Ум.  Важёньио,  важ- 
кенько. А  ненька  зачула,  важенько  здих- 

нула.  Макс. 
Важливий,  а,  є.  1)  Тяжелый,  н-Ьскій. 

Серце,  що  воруиїиться  од  жалю  гнівного 
та  од  туги  важливої.  МВ.  (0.  1862.  І. 
75).  2)  Важный.  Жолех.  Те  зілля  дуже 
важливе  од  порухи. 

Важливо,  нар.  1)  Тяжело.  2)  В;іжно. 
Важный,  а,  є.  1)  Віск  їй.  Червінець 

хоць  маленький,  але  важненький.  Ном. 
№  1386.  2)  Важный.  Він  там  важний, 
де  маленькі  вікна.  Ном.  №  3043.  3)  Очень 
хорошій.  Поставив  важну  хату  на  дві 
половини.  Стор.  І.  127.  Сьогодні  важний 
задамо  бенкет.  Стор.  І.  219.  Ум.  Важ- 
нёньний. 
Важниця,  ці,  ж.  Важность,  важная 

особа,  діло.  А  що  він  за  ('або:  от  яка, 
не  велика)  важниця.  Ном.  №  5542. 
Важниця,  ці,  ж.  1)  Подставка,  под- 

ставляемая подъ  шесть  (ваговий  дрюк)  для 
поднятія  воза,  чтобы  подмазать  колеса. 

Рудч.  Чп.  246.  Чуб.  VII.  404.  Стеле  чу- 
мак собі  постілоньку,  зелену  травицю, 

а  в  голови  замість  подушечки  —  кленча- 
сту  важницю.  Ни.  2)  Торговые  вісьі  на 
базарі;  віш.  Рудч.  Чи.  246.  О,  зваж 
мене  на  праведній  важниці.    1{.  Іов.  66. 
Важність,  ностя,  ж.  1)  Віскость. 

2)  Важность.  Желех. 
Важно,  нар.  1)  Віско.  2)  Важно.  3)  Хо- 

рошо, отлично. 
Важнющий,  а.  е.  Очень  важный.  Ма- 

ти і  взяла  собі  в  голову,  що  Антосьо 
важнюща  персона,  коли  й  Тимоха  проїли 
його  нічичирк.  Св.  Л.  283. 

Важна,  ні,  ж.  Важня,  номіщеніе  или 
місто  для  вісовь  на  торговыхъ  илоща- 
дяхъ.  Желех. 

Важок,  жва,  м.  Гирька  въ  ватерпасі; 
тяжесть,  привязываемая  к  і.  концу  веревки 
(напр.  при  опусканій  въ  воду  и  пр.). 

Важучий,  а,  е.  Очень  тяяселый,  тяжело- вісньїй.  Та  хай  їм  лиха  година,  оцим 
грошім]  які  ж  бо  вони  важучі.  Лебед.  у. 
Мушкет  важучий.  Щог.  В.  98. 

Важчати,  чаю,  вш,  гл.  Ділиться  тя- 
желіе,  тяжеліть.  Левч.  165. 

Вайда,  ди,  ж.  Раст.  Іааіів  Ііпсіогіа  Ь. 
ЗЮЗО.  І.  125. 

Вайкати,  каю,  вш,  гл.  Сітовать,  жа- 
лобно кричать.  Вх.  Лем.  395. 

Вайкіт,  коту,  м.  Крикъ  боли,  тревоги, 
вообще  безпорядочный  крикъ,  гамъ.  Вйй- 
кіт,  як  у  жидівські  школі.  Фр.  Пр.  135. 
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Вайло,  меж.  Увы!  горе!  Желех. 
Вайло,  ла,  с.  Увалонь,  нахликъ,  медли- 

тельный, неповоротливый.  Найло  дурне! 

(брань).  МВ.  (КС.  1902.  X.  152).  Ун.'  8ай- люиа.  Аф.  311. 
Вайлом,  нар.  Но  мнозгестві,  толпой. 

По  сіль  або  там  по  рибу  не  ходять  по 
одному,  а  все  вайлом.   Волч.  у. 

Вайлуватий,  а,  е.  Неповоротливый,  не- 
ловкій.  угловатый.  /  в  кого  цей  хлопець 
удався  такий  вайлуватий?  Унас  у  роду 
наче  її  не  було  таких.  Харьк. 

Вайлюка,  кн.  Ув.  огь  вайлб. 

Вак,  ву,  м.  Вь  игрі'вь  вак  і  копець— 
ціль,  въ  которую  попадають  палками  игра- 
ющіо.  КоІЬ.  І.  197. 

Вакан,  на,  м.  У  частот,  земли  въ  шесть 
десятині..  Вас.  197. 
Ваванець,  аця,  м.  Невоздішваемая, 

запасная  земля.  Уман.  І.  282. 
Ваканцьбвнй,  а,  є.  1)  Вакантний. 

2)  Заштатный,  отставной.  Ісправники  все 
ваканцьовг.  Котл.  Кн.  III.  26 

Вавірва,  кн,  .«•— Загорода  (для  скота). 
Шух.  І.  186. 

Вавірь,  ря,  м.  Коровій  пастухъ.  Вх. 
Зн.  5. 

Вакацій,  ції,  ж..  Вакаціонное  время. 
0.  1861.  VIII  89.  Левиц.  Пов.  96.  Уже 
ея  вивчив  і  прийшов  домів  на  вакацію. 
Драг.  407. 

Вакаціюватися,  ціююся,  «вея,  гл. 
Житься  ;во  время  вакацій.  Не  вепів  він 
росказати,  як  вакаціювалось.  Св.  Л.  220. 

Вввелія,  лії,  ж.  Раст.  Рої  у  рогов  Го- 
теїуягіия,  губка  огнивная.  Вх.  Лем.  395. 
Губка,  труть.  У  гор.  См.  Векелия. 

Вякернйпа,  пя,  ж.  Коза,  овца— білая 
съ  черными  или  рыжими  пятнами  около 
глазъ. 

Вакнрнстий,  а,  е.  Овца  или  баранъ 
більїй,  но  съ  черными  обводами  вокругъ 
глазъ.  О.  1862.  V.  Кух.  36. 

Вакси,  он,  ж.  Вакса.  Уман.  I.  62. 
Вавссвнй,  а,  е.  Топ.,  который  чистится 

ваксой.  Уман.  I.  62.  Вакеові  чоботи. 

Ваксувати,  сую,  еш,  гл.  Чистить  вак- 
сой. Ваисбваний.  Вычищенный  ваксой.  I 

остроги  побіляні,  і  чоботи  ваксовані. 
Закр.  272. 

Викупати,  вую,  аш,  гл.  1)  Быть  без- 
д'Ьятельнымъ  (вообще),  находиться  въ  без- 
дійствіи.  2)  Оставаться  яевоздЬланнымъ 
(о  полі).  Радом.  Ананьев,  у.  3)  Терять 
время,  ничего  не  ділять.  Чи  ще  ж  тобі 
катерга  турецька  не  ввірилася....    Щоб 

ти '  назад  завертався  та  дні  вакував. 
АД.  І.  130. 

Вал,  лу,  м.  і)  Валъ,  насыпь.  Драг.  85. 
Вали  поосідали  і  зрівнялись  із  землею. 
Стор.  II.  97.  2)  Грубыя  толстый  нитки 
изъ  пакли.  Вас.  201.  Валом  пошитий, 
вітром  підбитий.  Ой  я  свого  чоловіка 
нарядила  паном:  сорочечка  по  коліна 
підв'язана  валом.  Ном.  №  12551.  3)  Валь, 
цилиндръ.  У  млині  вал.  Чорти  зносять 
хмари  до  купи;  як  знесуть  багацько,  то 
качають  в  вали,  оттого  дуже  гуде  на 
небі.  Чуб.  4)  Кучка  сіна,  въ  которую  сгре- 

бается покіс.  Горну  покіс  за  покосом  у 
вали,  а  послі  в  копиці  коплю.  Г.  Барв. 
429.  Ум.  Валом. 

Валаеання.  ня,  с.  Шлянье. 
Вадасатнся,  сіюся,  ешся,  гл.  Шлять- 
ся, таскаться,  скитаться.  Мені  нема  ні 

зіми,  ні  літа:  я  завсегда  в  роботі.  По- 
здоров Боже  мир — пропитає  мене.  А  ти 

де  валасалася?  ЗОЮР.  І.  10.  Став  вала- 
саться  по  світах.  Смм.  203, 

Вадах,  ха,  м.  1)  Выложенный  баранъ. 
2)  Скопнтель  жеребцовь.  Шух.  І.  211. 
Ум.  Валашбн.  Вас.  197. 

Валахан,  на,  м.  Скопець.  Харьк. 
Ваяашад,  ла,  м.  Кастраторъ.  Маж.  176. 
Валашайнив,  в»,  к.=Валвшал.  Же- 

лех. 

Валашання,  ня,  с  Охолошеяіе,  оскоп- леніе. 

Ва латати,  маю,  аш,  гл.  1)  Оскоплять, 
выхолощнвать.  Чабани  загоджують  вала- 

шать ягнячі  баранчики.  О.  1862.  V*. 
Кух.  33.  2)  Обрізьівать  концы  ботвы  ар- 
бузовъ,  чтобы  она  разросталась  въ  ширину. 
Кавуни  валашають.  Лебед.  у. 
Валавннй,  а,  е.  Оскопленный,  выхо- 

лощенный. О.   1862.  V.  Кух.  39. 
Валашбв,  шві,  м.  1)  Ум.  огь  валах. 

2)  Стволь  дерева,  чистый  огь  вітвей.  Гар- 
на лоза  була  колись:  такі  славні  та  ви- 
сокі валашки  та  праві. — Що  ж  то  воно 

значить:  валашки? — Оці  (указывая  стволъ 
вишни)  без   гілля,    самі    оці.   Залюбовск. 

Валежяий,  а,  в.  Иміющій  значеніе. 
важность,  солидный.  Це  штука  валежна. 
Переясл.  у. 
Вілець,  льця,  м.  Вальсь.  Танцюють 

польку  або  вальця.  Ком.  I.  27. 
Валенки,  мн.  Суконные  красные  штаны. 

Вх.  Зн.  83. 
Валиво,  ва,  с.  Корыто.  Желех. 
Валнвочво,  ва,  с.  Рает.  ТгоШов  епго- 

рлеив.  Вх.  Пч.  II.  36. 
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Валяло,  жл,  с.  Родъ  валяльни  (при  во- 
дяной   МеЛЬНИЦ*)   беЗЪ    ПеСТОВЪ,    ГДІ     Д'БЙ- 

ствуетъ  одна  вода.  III ух.  I.  113. 
Валяна,  вв,  ж.  Нитка  валу  2.  Як  сито 

замучиться,  то  не  треба  його  оббивать, 

бо  до  його  прип'яті  лихорадки  валом: 
бува  валику  переб'єш,  то  й  одпустиш 
їх.  Мнж.   154. 

Валети,  ли,  лиш,  гл.  1)  Валить,  сва- 
ливать. Свое  на  ніжки  ставить,  а  чуже 

з  ніг  валить.  Ном.  Л:  9639.  2)  Идти  нне- 
редъ;  двигаться  массою.  Сліпому  нема 
гори:  куди  попав,  туди  й  вали.  Ном. 

№  4660.  Так  валкою  і  валить.  3) — вал. 
Прясть  вал  2.  Кумо  вал  валити.  Мар- 
кев.  142. 

Валятися,  люся,  лвшся,  гл.  1)  Раз- 
валиваться, разрушаться.  Церкви  схизма- 

тиків валються,  попи  голодні.  Стор.  М. 

Нр.  92.  2)  Надать,  валиться.  Вийду  за  во- 
ро-та,  від  вітру  валюся.  Мет.  20. 

Валів,  лове,  .и.=^Валиво.  Натягни 
води  до  валова.  Вх.  Зн.  5.  Ацю  до  валовії. 

Фр.  Пр.  135. 

Валів,  дія,  м.  Сукновалъ.  ЗЮЗО.  1. 286. 
Валка,  ви,  ж.  Обозъ.  Прийшов  же  син 

Гавриленко  а  до  чумаків  до  валки.  Рудч. 
Чп.  32.  Кононенків  чесний  поїзд  валкою 

несеться.  Мкр.  Н.  22.  Ум.  Валочка. 
Валкий,  а.  ё.  О  гончарной  глині:  тощая 

глина,  требующая  приміси  боліє  жирной 
глины.  Вас.  177. 

Валкувати,  кую,  еш,  гл.  Скатывать  въ 
валъ  (сіно). 

Валянця,  ці,  ж.  Перекладина,  на  кото- 
рой лежать  концы  вала  (въ  мельниці). 

Черниг.  у.  Мик.  480.  Ум.  Валнйчиа. 

Валоб,  ба,  м.  Родъ  толстой  доски- 
Шух.  I.  188. 

Валовий,  а,  е,  1)  Сділанньїй  изъ  валу  2. 
Волоки  шовкові  удвоє  жіноцькі  щирі  ва- 

лові. АД.  І.  168.  2)  Относящейся  къ  валу. 

Валоввва,  вв,  ж.  1)— Вал  2.  МУЕ. 
Ш.  1 9.  2)  Ткань  изъ  валу  2.  Могилев,  у. 
Желех.  3)  Пеньковые  очески.  Гол.  Од.  40. 

Валоввтвй,  а,  е.  =  Вайлуватий,  Вх. 
Зн.  5. 

Балований,  а,  е.  Сдъланый  изъ  валу  2. 

Желех.  Валов' яний  клубок.  Драг.  44. 
Валок,  лка,  м.  1)  Ум.  отъ  вал.  2)  Часть 

граблей,  на  которой  укріплень!  зубья. 
Шух.  1.  166.  3)  Брусъ  бороны,  въ  который 
вставлены  зубья.  Чуб.  VII.  401.  4)  Часть 
ткацкаго  снаряда  шнурів.  МУЕ.  III.  21. 
5)  Часть  друлівнина.  Шух.  I.  277.  6)  Часть 

мотовила.  Шух.  I.  150.  7)=Вал  4.  Опо- 
лудні гребли  сіно  і  в  валочки  клали 

щільно.  Мет.  315.  Уи.  Валочок.  8)=Ка- 
чалка  1.  Тісто роскачують  валком.  МУЕ. 

I.   103. 
Валочка,  вв,  ж.  Ум.  отъ  валка. 
Валочок,  чка,  м.  Ум.  отъ  валби. 

Валування,  вя,  с.  Лай  многихъ  со- 
бакъ.  Собаки  де-где  не  спали.  Як  прохо- 

дили хлопці  темними  вулицями,— позаду 
.їх  піднімалося  неприязне  валування.  Мир. 
ХРВ.   240. 

Валувати,  лую,  вш,  гл.  1)  Сильно 
лаять.  Десь  вовк  у  селі,  бо  так  собаки 
валують.  Черк.  у.  Чи  чули  ви,  як  сю 
ніч  валували  собаки?  КС.  1883.  XII.  700. 
2)  0  баранахъ:  совокупляться  єь  овцами. 
Барани  валують  вівці,  від  чого  ті  стають 
кітні.  Шух.  І.  210. 

Вал  учня,  ні,  Іж.=Валюша.  Чуб.  VII. 

Валуша,  ші,   )34. 
Вальбійка,  ки,  ж.  Корыто.  Пайцата 

жрут  з  впльбійки.  Вх.  Уг.  229. 

Валькяр,  ру,  .*.-=Альквр.  Чуб.  VII. 382. 

Валькнрбвнй,  а,  є.  Относящійся  къ 

вальниру.  Став  серед  хати  проти  валь- 
кирових  дверей.  Св.  Л.  199. 

Вальковий  її  валькований,  а,  е.  О 

ностройкі:  сділанньїй  изъ  глины,  глино- 
битный. Желех. 

Вальку  ванни,  вя,  сі)  Выведете  гли- 
няной стіньг.  2)  Обмазка  стінь  глиной 

(вальними). 
Валькувати,  вую,  вш,  гл.  І)  Дідать 

изъ  глины  стЬны  постройки.  Каменей,  у. 
2)  Обмазывать  стіньї  толстымъ  слоемъ 
глины.  Чуб.  VII.  380.  Сим.  129. 

Валькуватися,  куюся,  егися,  гл,  О 
постройкі:  быть  обмазываемымъ  глиной 

(вальнами).  Е,  ця  хата  ще  раз  вальку- 
ватиметься. Залюбовск. 

Валькувато,  нар.  О  ходьбі:  не  твердо, 
шатаясь.  Цей  уже  ходе  валькувато,  а 
той,  хоч  йому  сто  чотирі  годи,  той 
ходе  так  як  молодий.  Миргор.  у.  Слов. 

Д.  Эварн. 
Вальний,  а,  е.  1)  Хорошій,  красивый. 

А  Михасьо  з  Мариною  там  то  вальна 

пара.  Грин.  Ш.  650.  2/  Сильный,  обиль- 
ный, во  множестві  иміющійся.  Такий 

вальний  сніг  на  дорозі,  що  й  не  пройдеш. 
Вальок,  лька,  м.  Комокъ  мокрой  глины, 

приготовленной  для  обмазки  стіиь,  также 

для  складьіванія  ствнъ  глинобитныхъ  по- 

строек!.,— въ  носліднемь  случаі  глина  не- 
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ремішана  съ  соломой.  Рудч.    Ск.    II.    28. 
КоІЬ.  1.  55. 

Вальс,  са,  .«.=Валець.  Краков'яка 
оддирають,  вальса  та  мазура.  Шсвч.  138. 

Вилюга,  ги,  ж.=Корнто.  Вх.  Зн.>   28. 
Внлюка,  кн,  об.  Лінивець,  лежебокъ. 

Харьк.  у.  0.  1862.  IX.  66. 
Валюх,  ха,  м.  Пироги  изъ  картофеля 

и. пінена.  Ковел. 
Валюш,  ша,  м.  Вальдшнепъ.  Іде  під 

осінь  бити  зайця  й  валюша  стрілець. 
Щог.  Сл.  67 
Валюша,  ші,  ж.  Сукновальня.  Стор.  II. 

116. 
Валюшень,  шня,  .*.=Валюш.  Мнж. 

177. 

Валюшний,  а,  е.  Сукновальный. 
Валютник,  ка,  л—Валюша.  НВо- 

лын.  у. 
Валюшня,  ні,  ж.  =  Валюша.  Уиан. 

IV.  94. 

Ваяющий,  а,  є.  -1)  Валнщій,  ненужный. 
2)  ІІадающій,  не  могутій  устоять  на  но- 
гахь.  Він  п'яний,  аж  валющнй.  Зміев.  у. 
Валява,  вн,  ж.  Множество.  Лубен- 

Александр,  у.  Валява  жидів  іде  з  школи- 
Залюбовск.  Валявою  йдуть  люде.  Чер.  у 
Снігу  валява.  0  1861.  V.  71.  Такого  ва- 

лява риби.  Мнж.  176. 
Валяка,  кн,  об.-  Валюка.  Ти  такий 

грубиян  і  валяка.  Г.  Барв.  500. 

Валяти;  ляю,  вш.  гл.  1)  Валить,  сва- 
ливать, опрокидывать.  Чорт  росердився, 

налітає  і  хату  валяє.  Рудч.  Ск.  її.  116. 

Буйний  вітер  в  полі  повіває,  бідного  ко- 
зака із  ніг  валяє.  АД.  І.  2)  Валять  (сук- 

но). 3)  Бить,  сбивать  (съ  дерева).  4)  Пач- 
кать, марять.  Помалу  ступайте,  пилу 

не  збивайте,  шмаття  не  валяйте.  Чуб. 
Ш.  34.  5) — ибией.  Выхолащивать  лошадей. 
Щух.  І.  211.  6)  Испражняться.  Мнж.  122. 

Валятися,  ляюся,  вшся,  гл.  і)  Падать, 
валиться.  Пішла  мати  тиняючись,  по 
.під  тином  валяючись.  Макс.  2)  Валяться. 
Ой  не  дурно  моїх  братів  китиці  по 
шляху  валяються.  АД.  І.  Валяється,  як 
свиня  в  барлозі.  Ном.  А*  11344.  2)  Пач- 

каться. Валятися  у  глину.  Коло  чого  хо- 
диш, тим  і  валяєшся. 

Валящий,  а,  е.=Валющнй  1.  Р.  Барв. 
139. 

Ваноерець,  рцю,  м.  Инбирь.  Настою 
вам,  братці,  горілку  у  пляшці  із  перцем, 
ванберцем....  Чуб.   V.  473. 

Ванда,  дй,  ж.  Родъ  арапника,  длинной 

плети.  Окомани  з  батогами,  саулизван- 
дою.  Гріш.  Ш.  634.  Ся.  Фанда  и  Хваяда 

Вандри,  рів,  м.  мн.  =  Мандри.  Желех. 
Па  ваидри  сі  пустив.  Фр.  II р.  135. 

Вандріяець,  вця,  м  =Мандрівець.  Же- 
лех. 

Вандрівка.  кн,  ж.  =  Мандрівка.  Фр. 
11р.  136.  Ой  заберу  діти  в  торбу,  піду 
на  вандрівку.  Рол. 

Вандрівний,  а,  в— Манрівннй.  Же- 
лех. Вйндрйвнин  чоловік:  усе  вандрує.... 

Фр.  Пр.  136. 
Вандрівнйк,  ка,  .и.=Мандрівець.  Же- 

лех. Вандрівнйк, — завандрував  в  полов- 
ник (насмішка  наді,  иойманнымъ  воромъ). 

Фр.  11р.  136. 
Вандрувати,  рую,  вш,  гл  =Мандруша 

ти.  Желех.  Фр.  II р.  136. 
Ваник,  ка,  .«.  Родъ  куртки.  Екатери- 

ной, у    (Залюбовск.). 
Ванна,  нн,  ж.  1)  Ванна.  Чуб.  II.  644. 

Старий  казав  нанісши  води  в  ванну. 
Чуб.  II.  334.  2)  Раст.  Уегоавсига  пі^гвіп. 
Лв.  102. 

Вантажити,  зву,  жиш,  гл.  Нагружать. 
Желех.  Не  годиться  поганенький  візок 
тяжким  заліззям  вантажити — не  ви- 
держить. 

Ваньвнр,  ра,  .«.  —  В&лькнр.    Уиан.    у. 
Вапельннк,  ка,  м.  Приготовляющій 

известь.  См.  Вапняр. 

Вапёльня,  ні,  .**.=^Ваииярка. 
Вапенний,  а,  е.— Вапняний. 
Валённяк,  ка,  я.  =  Вапельннк.  0. 

1861.  І.  Слов. 
Вапна,  ни,  ж.  и  вапно,  на,  с.  Известь. 

Вас.  169,   157. 
Вапннс.нй,  а,  е.  Известковый,  богатый 

известью.  Желех. 

Вапнити,  пню,  ниш,  гл— Вапнува- ти. Желех. 

Вапнище,  ща,  с.  Известковая  копь. 
Вапно.  См.  Вапна. 

Вапнування,  ня,  с  Штукатурка,  по- білка известью. 

Вапнувати,  ную,  вш,  гл.  Штукатурить, 
білить  известью.  Желех. 

Вапняк,  ка,  м.  Известнякъ.  Умая.  І. 

294. 
Вапняний,  а.  е.  Известковый,  изъ  из- 

вести. Желех. 

Вапняр,  ра.  м.  1)  Приготовляющій  из- 
весть. Желех.  2)  Воаящій  известь.  Липо- 

ве ц.  у.  Ся.  Вапельиии-  . 
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Вапнярка,  кн,  ж.  Печь  для  км  ж  и  пінія 
извести.  Желех. 
Вапнистий,  а,  є  =Вапннстнй.  Уман. 

1.  294. 
Вапорт,  та,  м.  Исиареніе.  Як  взяла  я 

мертву  за  голову,  то  як  пішов  вапорш 
на  мене,  то  я  насилу  донесла  до  домо- 

вини. Кіев.  г. 

Вар,  ру,  м.  1)  Кинятокъ.  2)  Варка,  ко- 
личество для  сваренія  въ  один ь  нріемь. 

Вареників  буде  тільки  на  один  вар. 
Борзен.  у.  3)=Узварь.  Шух.  І.  144.  МУЕ. 
І.  109.  4)  Жижа  изъ  квашенной  капусты. 
5)  Составъ  для  смазки  привитыхъ  деревь- 
евъ.  6)  Зной,  духота.  Вертаються  з  пан- 

щини люде  потомлені  і  варом  сояшним 
і  тяжкою  працею.  МВ.  (0.  1862.  Ш.  43). 

I.  Вара!  меж.  Не  троньї  прочь!  Вара 
від  мене!  Фр.  11р.  136.  „Ой  вара,  вара, 
нові  новобранці:  ой  є  в  мене  иншії  ко- 

ханці."—Ой  чомусь  тоді  не  казала:  „ва- 
ра\"  як  єсь  од  нас  подарунки  брала. Гол.  II.  399. 

II.  Вара,  рн,  ж.  Вареніе,  варка.  Встре- 
чено въ  поговорки:  Тут  ні  вири,  ні  па- 

ри,— не  только  ничего  не  варять,  а  и  во- 
да даже  не  греется  и  потому  и  паръ  не 

идетъ.'Фр.  Пр.  136.  З  того  ні  вари,  ні  пари. 
Отъ  этого  нътъ  никакой  пользы.  Фр.  Пр.  6. 

Вараскатя,  как»,  еш,  гл.  Переворачи- 
вать. Вараскати  сіно. 

Варакбба,  бн,  ж.  Смута,  мятежъ.  Угор. 
См.  Ворохібня. 

Варвар,  ра,  м.  Варваръ.  Левнц.  Пов.  316. 
Варварити,  рю,  ряш,  гл.  Праздновать 

день  св.  Варвары  (4-го  декабря).  Було  не 
саоити,  не  варварити  та  на  сорочку 
сурганити.  Ном.  №  4007. 

Варварки,  ров,  ж.  мн.  Родъ  уставок. 
Ко1Ь.  I.  49. 

Варварство,  ва,  с.  Варварство.  К.  Бай. 
134.  К.  Краш.  33. 
Варварський,  а,  е.  Варварскій.  К. 

Краш.  30. 
Варга,  ги,  ж.  1)  Также:  вірґа.  Губа. 

Желех.  2.  ?  Не  пуйдем  за  варгу,  зава- 
руй  мя,  Боже!  пуйдем  за  млинаря,  допо- 
моз  мі,  Боже!  Гол.  Ш.  251. 

Варган,  на,  м.  Музыкальный  инстру- 
мент!,, на  которомъ  играютъ  губами.  На 

словах,  як  на  варганах,  а  на  ділі,  як  на 
балабайці.  Ном.  №  2989. 

Варгатий  и  варґатнй,  а,  е.  Губастый. 
Желех. 

Варґуля,  лі,  ж.  Шутливо  въ  поговорки, 
употребляемой  при  вьшиваніи:  губа.  Честь 

Богу  хвала,  а  світі  вар/улі  на  офіру. 

Фр.   Ир.   137. 
Варе,  лі&ж?.=Вара.  Федьк. 
Варево,  ва,  с.  1)  Вареная  пищл.  Ма- 

рево не  варево  (не  нагодує).  Ном.  Л-  5245. 
2)  Квашенныя  огородный  овощи,  заготов- 

ленный для  варевія.  Сим.  19.  Сами  собі 
й  обідати  варять,  хліб  печуть,  варево 
кладуть.  Г.  Барв.  81.  3)  Количество 
съестного,  необходимое  для  варснія  на 
разъ.  Оціх  раків  буде  на  варево. 

Варена,  ної,  *.=Варенуха.  Снособъ 
приготовленій:  МУЕ.  Ш.  88.  У  двір  за- 

кликає та  вареною  частує,  на  весілля 
просить.  Шевч.  108. 

Варений,  а,  е.  Вареный.  Кидай  печене 
й  варене.  Ном.  №  10054.  Який  дідько  пе- 

чений, такий  і  варений.  Ном.    №   7971. 

Варёянв,  ва,  м.  Родъ  варенаго  пи- 
рожка съ  творогомъ,  ягод лми,  кислой  ка- 

пустой, макомъ,  выжимками  коноплянаго 
семени  и  пр.  Чуб.  VII.  442.  Плаває,  як 
вареник  у  маслі.  Ном.  №  1721.  Ум.  Ва- 

реничок. Варениця,  ці,  ж.  1)  Круглые  или  че- 
тырехугольные раскатанные  кусочки  тіста, 

сваренные  въ  воді;  это  часто  гв  кусочки, 
которые  были  приготовлены  для  вареників, 
но  остались  за  чеимініень  начинки;  ва- 

рятся тогда  вмісте  съ  варениками.  Чуб. 
VII.  442.  2)  Приплюснутая  лепешка  ох- 

ристой глины, — въ  такомъ  вид*  предавае- 
мой. Вас.  182. 

Вареничок,  ява,   м.  Ум.  отъ  варении. 
Варенуха,  хн,  ж.  Водка,  сваренная 

съ  медомъ,  плодами  и  пряностями.  Чуб. 
VII.  447.  Як  випили  варенухи,  то  й  за- 

гули як  мухи.  Ном.  №  11635.  А  послі 

танців  варенухи  по  филижанці  піднес- 
ли. Котл.  Ен.  І.  20.  Ум.  Варенушка,  ва- 

ренушечка.  МУЕ.  ПІ.  183. 
Вареха,  хи,  ж.  Разливная  ложка.  Же- 

лех. Ум.  Варешка.  Желех. 
Варзвіль,  желя,  м.  Деревянный  ціі- 

линдръ  или  треугольникъ  въ  отверстіи 
нижняго  мельничнаго  жернова,— сквозь  не- 

го проходить  железное  веретено.  Козе- 
лецк.  у.  См.  Важель. 

Вараякати,  как»,  еш,  гл.=Верэякати. 
Вариво,  ва,  с.=Варево. 
Варивода,  дв,  об.  Капризный  человікь, 

принуждающій  ділать  что  либо  совершен- 
но ненужное  и  притом ь  постоянно  ириди- 

рающійся.  См.  Варити  воду.  Не  чоловік,  а 
варивода.  Ком.  П.  №  692. 

Варило,  да,  с.  Вареніе,  варка.    Встрв- 
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чено  въ  пословиц*:  Саме  варило  бабу  по- 

старило,— т.  е.  вареніе,  работа  около  пе- 
чи старить  женщину.  Фр.  Пр.  137. 

Варнста  віч.  Кухонная  печь.  Затопи- ла піч  варисту.  Мкр.  Н.  20. 

Варяги,  рю,  ржш,  гл.  1 )  Варить;  стря- 
пать. Жінко,  вари  лишень  гречані  галуш- 

ки. Рудч.  Ск.  I.  П. — Дай  мені  вечеряти, 
моя  ластівко! — Я  ж  не  топила,  я  ж  не 
варила.  Мет.  5.  Пиво  варити  зачинайте. 
ЗОЮР.  I.  223.  2)  Везпрестаано  уговари- 

вать, читать  науку.  Я  в  хаті  челядку  ва- 
рила, варила,  щоб  ішла  служить.  Кро- 

левец.  у.  Воду  варити.  Заставлять  кого  де- 
лать что-либо  совершенно  ненужное,  изъ 

за  одного  лишь  каприза,  иритомъ  по- 
стоянно придираясь.  Вередливе,  тільки 

воду  варить.  Ном.  №  2727.  3)  Кашу  ва- 
рити. Родъ  игры.  0.  1861.  XI.  Св.  31. 

Варился,  рюся,  ряшся,  гл.  1)  Ва- 
риться. Де  на  двох  вариться, — третій 

поживиться.  Ном.  №  10758.  2)  Быть  въ 
негериЬніи,  быть  не  въ  состояніи  спокой- 

но выждать.  Росказую  їм  (синам)  і  про 
те,  і  про  друге....  Отже  мій  Андрійко 
хутко  і  заскучає;  так  він  і  вариться: 
очі  собі  тре  і  позіхає,  і  зітха.  „Пустіть 

уже,  мамо!"  проситься.  МВ.  II.  9. 
Варйшва,  кя,  »с.=Варвха.  Баришков 

меду  не  їдіт, — т.  е.  лакомства  нужно 
•всть  понемножку.  Фр.  Пр.  138.  Батько 
збирав  лижкою,  а  діти  їли  варишкою. 
Фр.  Пр.  24. 

Варіванй,  а,  є.  1)  Нерешительный. 
Шух.  І.  83.  2)  Опасный,  требующій  осто- 

рожности, осмотрительный;  сопряженный 
съ  рискомъ.  Робота  коло  машини  варів- 

ка,— роби  і  бійся.  НВолын.  у. 
Варівко,  нар.  1)  Опасно.  2)  Жутко; 

неловко.  Варівко  на  Гавригла  орати. 
Сквнр.  у.  Нам  аж  варівко  слухати,  що 
мати  одного  сина  ганс,  а  другого  хвале. 
Волч.  у. 

Варівннй,  а,  є  = Варівкий.  Шух.  І.  83. 
То  варівке  місце.  Фр.  11р.  138. 

Варівно,  мор.=Варівко.  Варівно  з  ним 
(стережіться,  бо  то  злодій  або  хоче  вас 
бити).  Фр.  Ир.  138. 

Варівка,  ки,  ж.  Маленькій  горшочекъ. 
Ніжин,  у. 

Варійняв,  ка,  л.=Варінвнк.  Вх.  Зн.  5. 

Варінка,  ки,  ае.=Варіння.  Сим.   184. 

Варївннк,  ка,  м.  Родъ  кухоннаго 
горшка.  Шух.  І.  264. 

Варіння,  ня,  с  Варка,  вареніе.  Уман 
І.  64.  Яке  ж  воно  буде  варіння  без  дров? 
Полт.  г. 

Варінча,  чати,  с.  Небольшой  горшокъ, 
достаточный  для  двухъ.  Шух.  1.  264. 

Варіант,  ту,  м.  Варіанть.  О.  1862.  1.49. 

Варка,  ви,  ж.  Рыбья  голова.  МУЕ.  I. 
48.  (Добруджа). 

Варкий,  а,  е.  Удобоваримый.  Уман. 
IV.  143. 

Варко,  нар.  1)  Жарко  (о  погод*).  Лв- 

бед.  у.  2)  Вероятно,  правдоподобно.  Га- 

лиц.  3)=Варівко"  1.  Шух.  I.  83. 
Варкооь,  нор.=Варко  2.  Вх.  Зн.  5. 

Варнія,  мії,  ж.  Армія.  Левч.  Наче 
міліон  віська  хто  поставив  коло  мене, 

наче  вармія.  Драг.  66. 

Варнак,  ка,  м.  Бътлый  каторжніші, 

(въ  Сибири).  Не  на  Вкраїні,  а  далеко- 
аж  за  Уралом,  за  Елеком  старий  не- 

добиток-варнак  мені  росказував    оттак. 
Шевч,  585., 

Варна,  ні,  ж.  Пом-вщеніе  для  варки, 

кухня.  Желех. 
Варнякати,  в»н>,  вш,  вариячитн,  чу, 

чяш,  гл.  Говорить  невнятно;  болтать.  Що 

на  рот  налізе — варнячить.  Ном.  №  13047. 

Варовйй,  а,  в.  Относящійся  къ  вару  1 . 
Вас.  146. 

Варбвня,   ні,   ж.    Сторожевая    башня. Уман.  І.  17. 

Варстат,  ту,  м.  См.  Верстат. 

Варт,  вартий,  а,  в.  Стоющій;  стоить. 
Не  варт  і  річі.  Ном.  №  6551.  Не  варт 

і  печеної  цибулі.  Ном.  №  7605.  Пусти 

його,  не  варт  він  того.  Шевч.  319.  Руб- 
лів з  п'ять  варт.  Грин.  II.  60. 

Варта,  ти,  ж.  Стража,  караулъ;  время 
стоянія  на  страж*,  на  часахъ.  А  варта 

заснула,  пан  приїхав— не  чула.  Чуб.  V. 

64.  Перед  палацом,  де  вона  мешкала, 

стояла  гострая  варта.  Чуб.  II.  77.  Всю- 
ди постановив  варту,  щоб  ніхто  вночі  з 

табора  не  вештавсь.  К,  ЧР.  312.  Прийде 

безщасна  та  <"ІР№іа.  тРа  "  одстояти. 

Рудч.  Чп.  87.  На  .варті.  На  часахъ.  Хо- дять по  двору  на  варті.  ЗОЮР.  І.  248. 

Ум.  Вартонька. 

Вартарка,  ви  и  вартарня,  ні,  ж. 

Сторожка,  будка  для  сторожа  или  часового. 
Желех.  Вх.  Зн.  5. 

Вертати,  таю,  вш,  гл.  Стоить.  Звг- 
дуютея  го  тоти,  што  може  тот  плуг 

вартати.  Гн.  І.  41.  Він  виртат  пінязі. 
Гя.  І    41. 

Вартий.  См.  Варт. 
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Вартівник,  гса%  м.  Сторожі.,  карауль- 
ный, часовой,  конвойный.  Він  був....  єко 

помом  в  с.  Л.  і  вечером  пішов  на  тік 
подивитись,  чи  є  вартівники.  Драг.  58. 
То  певне  добрий  пройдисвіт,  що  аж  два 
вартівники  з  ним  ідуть.  Каменец,  у.  Ум. 
Бартівничбк,  вартівнйченько.  Суть  бо  в  ме- 

не два  вартівниченьки,  будуть  вартува- 
ти мої  кониченьки.  Рапіі.  См.  Вартими, 

вартовий,  вартових,  вартовничий. 
Вартість,  тести,  ж.  ІрЬнность,  стои- 

мость. Чуб.  І.  236.  Казав  вильлпти  зо- 
лотий плуг....  і  питати....  що  той  плуг 

варта.  Люди  і  пани  то  таксували  о 
варшости  -злота.  Гн.  І.  44. 

Вартний,  а,  є.  1)  Данный.  Ріс.  Левиц. 
Уман.  IV.  192.  2)  Достойный.  Цей  чоло- 

вік вартний.  1'к.  Левин,. 
Вартник,  ка,  «.^Вартівник  Прий- 

шов на  другу  варту, —  пустив  го  варт- 
ник. Гн.  І.   193. 

Вартно,  нар.  Цт.нно. 
Варто,  нар.,  унотребл.  какъ  безл.  гл. 

Стоит']..  Не  варто  й  турбуватись.  Вар- 
то щось  попоїсти.  Грин.  І.  120. 

Вартовий,  а,  є.  1)  Сторожевой,  карауль- 
ный. Парк  теж  оточила  вартова  сто- 

рожа. Стор.  М.  Пр.*  73.  2)— Вартівнин. 
ЗОЮ!'.  І.    15'.).   К.  41'.  389. 

Вартовий,  ка,  .м.— Вартівник.  Левч. 
157. 

Вартовничий,  чого,  м.  =  Вартівник. 
Желех. 

Вартонька,  ки,  ж.  Ум.  огь  варта. 

Вартування,  ня,  є.  Охраисніе,  обере- ганіе. 

Вартувати,  тую,  вш,  гл.  1)  Сторожить, 
караулить.  Я  тебе  буду  -вартувати  те- 

пер. Чуб.  2)  Стоить.  Вона  (праця)  дома  ж 
таки  втроє  більше  вартує.  0.  1862.  IV 
104. 

Вартунок,  ику,  л.=Вартість.  Желех. 
Варувати,  рую,  вш,  гл.  Хранить,  бе- 

речь, остерегать  оть  чего.  Од  огня  вару- 
вала, од  огня  і  од  води,  і  од  вишткой 

пригоди.  Гол.  IV.  388. 
Варуватися,  руюся,  вшея,  гл.  1)  Не 

решаться,  стісниться.  Що,  Парасю  голу- 

бонько? що  тобі  доброго  трапилось'?— А 
вона  все  варується  мені  сказаній,  тіль- 

ки гляне  та  ечервоніс.  МВ.  II.  20.  Як  я 
тебе  вірно  люблю  да  занятп  боюся. — 
Займай,  займай,  козаченьку,  да  займай, 
не  варуйся:  я  за  славу  сама  стану,  са- 

ма й  виговорюся.  Грин.  III.  276.  Сватай, 
сватай,  козаченьку,  сватай,   не  варуйся. 

Мет.  329.  2)  Остерегаться;  беречься.  Кот- 
рий іде  у  старости,  то  най  ся  варує. 

Гол.  III.  215. 

Варудитн,  джу,  диш,  гл.  Томить.  Йо- 
ло серця  варудить.  См.  Марудити. 
Варунок,  нку,  м.  Поль  живота,  втугры. 

Мнж.  177.  Я  хоч  що  їм,  то  мені  ні- 
якого варунку  нема,  не  так,  як  буває 

иншим.  Константи  но  гр.  у. 

Варцаба,  би,  лс.=Лутка  1.  Шух.  І.  90. 
Варт,  ша,  м.  ?  Ум.  Варшалои,  варта  - 

лочок.  Згаснула  кухарочка,  треба  їй  вар- 
шалочка,  треба  їй  варта  дати,  щоб 
дала  вечерати.  Гріш.  III.  504. 

Варьоха,  хи,  ж.— Варенуха.  Ми  ва- 
шої варьохи  не  пили.  Грин.  III.  500. 

Варя,  рі,  ж.  1)  Вареное.  Угор.  2)  Годі, 
кушанья:  сладкіе  квашеные  бураки,  сливы 
и  фасоль,  сваренные  каждое  отдельно, 
емтппиваютъ  вь  одно  кушанье.  Шух.  I.  142. 

Варяг,  га  и  варяга,  ги,  м.  Здоровякь. 
У  мене  син  такий  варяг.  Ном.  Л°  13944. 

Варяниця,  ці,  ж.— Варениця. 
Варя  нка,  ки,  ж.  Родь  кушанья,  сва- 

реннаго  изъ  капусты,  капустной  жижи. 
Вх.  Лем.  395.  Вх.  Уг.  229. 

Васаг,  га,  м.  ЧумацкіЙ  возъ.  Св.  Л.  187. 
Васильок,  лька.  м.  Раст.  а)  Осі  шиш 

ВазШсиш.  Вх.  Пч.  1.  11.  б)  Агаагапіиз 

рапісиїаіиз  Ь.  ЗЮЗО.  I.  111.  в)  Ашагап- 
тиз  вап^иіпешиз  Ь.  ЗЮЗО.  I.  166.  г)  8а1- 
\іа  йишеїогиш  Апсігг.  ЗЮЗО.  І.  135. 

д)— польовий.  Тпушиз  асіпоз.  Лв.  102. 
Без  васильків  і  без  рути  спочивайте, 
діти.  Шевч.  204.  Нехай  Миру  сі  вільце 

в'ють  з  хрещатого  барвінку,  з  запашного 
васильку,  з  червоної  калини.  Нн.  Ум  Ва- 
ейльбчок.  А  у  садочку  два  висильочки. 
Мет.  142. 

Васький,  а,  в.  Вашь.  Одон.  72.  Ваські 
звичаї  не  такі,  як  наські. 

Вата,  ти,  ж.  Родь  невода  сі.  мелкими 
ячеями  для  небольшой  рыбы.  Вх.  Пч.  П.  21. 

Ватаг,  га,  м.  1)=  Ватажок.  Виходило 
з  зеленого  гаю  сорок  чоловік  розбою,  по- 

переду ватаг  молоденький  на  воронім  ко- 
ню. Рудч.  Чи.  53.  Він  за  ватага  в  за- 
броді разом  був  три  годи.  Мир.  Н.  ЗО. 

2)  Старшій  надь  пастухами.  Ватаг— най- 
старший в  полонині  (при  пастьбе  скота); 

він  порядкує  там  усім:  людьми,  маржи- 
ною,  молоком.  Шух.  І.  189. 

Ватага,  ги,  ж.  1)  Ватага,  отрядъ,  тол- 

па; шайка.  Простяглася  по  діброві  по  над" Дніпром  козацька  ватага.  Шевч.  170. 
1  наплодилось  у  тім  болоті   чортяк   А) 
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врага,  —  не  багацько  їх— ціла  ватага. 

Рудч.  Ск.  І.  63.  Яка  ж  ватага  розбішак! 
Котл.  Кн.  2)  Стадо  мелкаго  скота.  Ой  я 
козак  нетяга,  в  мене  оеець  ватага.  Нп. 

Віджени  коров  у  череду,  а  овечок  і.  те- 
лят у  ватагу.  Чуб.  II.  529.  3)  Стая.  Вовків 

ціла  ватага.  Грин.  І.  163.  Ум.    Ватажна. 

Ватагування,  ня,  є.  Бьггіе  ватагом. 

Ватагувати,  гую,  вш,  гл.  Быть  вата- 
гом. Шух.  1.  218. 

Ватажжя,  яся,  с  соб.  Предводители, 
атаманы,  начальники.  Желех.  Ном.  VI. 

Ватажити,  жу,  жиш,  гл.  Предводитель- 
ствовать,   начальствовать.  Уман.  Ш.  149. 

Ватажитися,  жуся.  жишся,  гл.  Воло- 
читься, ухаживать.  Молоде  парубча,  а  за 

тією  молодицею  раз-у-раз   ватажиться. 

Ватажка,  ки,  ж.  1)  Ум.  оть  ватага. 

2)=Ватаг  1.  Рудч.  Чп.  101. 
Ватажко,  ка,  .и.=Ватажок.  ЗОІОР.  І. 

132. 

Ватажкувати,  кую,  вш,  гл.  Быть  пред- 
водителемъ.  атаманомъ,  старшимъ.  Желех. 
См.  Ватажити. 

Ватажний,  його,  .н.=^Ватажок.  Желех: 

Ватажник,  кв,  м.  Пастухъ  овецъ.  Уже 
з  села  ватажники  ватагу  гнали.  Шевч. 

517.  Ватажник  пас  вівці.  Рудч.  Ск.  II.  50. 

Ватажникувати,  кую,  вш,  гл.  Быть 
овечьимъ  пастухомъ. 

Ватажок,  жка,  м.  Предводитель,  ата- 

манъ,  начальникь.  Позаходили  в  Москов- 
щину з  Гунею  і  ще  деякими  ватажками. 

Стор.  М.  Пр.  60.  Хто  ватажком  піде 
перед  вами?  Шевч.  127. 

Ватерка,  кн,  ж.  Ум.  оть  ватра. 

Ваторнйк,  ка,  м.  1)  Въ  жилищ*  па- 
стуховъ  въ  полонинах,  называемомъ  стая, 

жилое  отд-вленіе,  гд*  спять  и  варятъ  пи- 

щу пастухи.  Шух.  I.  186,  187.  2)  Родъ 

пристройки-  при  хат*  состоятельнаго  гу- 
цула, им*ющаго  лътомъ  дома  дойный  скотъ, 

въ  которой  "риготовляють  молочные  про- 
дукты. Шу*.  I.  109. 

Ваторопка,  кн,  ж.  Затрудненіе.  Вато- 
ропка  через  те  була  мірщгікові,  що  того 
зе.нля  туди  йде,  а  того  туди.  Черниг.  у. 

Ваторопко,  нар.  Затруднительно,  не- 
удобно. З  волами  ваторопко  в  оранку, 

як  муха  куса,  а  то  їми  краще  орати, 
ніж  кіньми.  Черниг.  г. 

Ватра,  ри,  ж.  1)  Очагь.  Шух.  І.  186. 
Огонь.  Жива  ватра.  Огонь,  добытый  при 

помощи  тренія  другь  о  друга  двухъ  кус- 
ковъ  дерева;  добывается  съ  известными 

обрядами  ватагом  в  полонині  и  служить  для 

разведенія  огня  въ  жилищ*  пастуховъ  и 
для  совершенія  различныхъ  обрядовыхъ 
д*йствій  надь  скотомъ  охраняющихъ,  по 
мнішію  пастуховъ,  этотъ  посл*дній.  Шух. 
I.  191.  2)  Подъ  печи,  на  которомъ  пе- 

чется хл*бъ.  Вх.  Лем.  395.  Ум.  Ватерка. 
Ой  там  на  леваді  ватерка  ся  курить. 
Гол.  I.  290.  Чи  би  ви  не  дали  мені  ва- 
терки?  Та.  II.  241. 

Ватрак,  ка,  м.  Кухонный  очагь  на 

двор*.  Желех 
Ватралька,  ки,  ж.  Родъ  кочерги,  но 

не  загнутой,  а  лишь  расширенной  и  рас- 
плющенной на  конц*.  Вх.  Лем.  395. 

Ватрнще,  ща,  с— Ватра.  Желех. 
Ватріти,  рію,  вш,  гл.  Сгорать.  Желех. 
Ватроль,  ля,  лі.  1 1  Дубина,  ухвать. 

Угор.  2)  Остолопъ,  дубина. 

Ватувати,  тую,  вш,  гл.  Им*ть  нам*- 
реніе,  разсчитывать.  Я  віз  ватував 
купити.  Борз.  у. 

Ватуйка.  ки,  ж.  1)  Годовалая  коза. 
Шух.  І.  211.  2)=Ватуля. 

Ватуйнйк,  ка,  м.  соб.  Овцы,  козы,  еще 
не  ягнившіяся.  Желех. 

Ватуйча,  чати,  с.  Козленокь.  Шух.  І. 

211. Вату  ля,  лі,  ж.  Овца,  впервые  имію- 
щая  ягненка.  Вх.  ІІч.  II.  6. 

Вахлай,  лая,  м.  Вахлакъ.  І  так  собі 
ніби  нікчемний  народ,  вахлаї  такі....  хо- 

дять було  схилившись.  ЗОЮР.  І.  293. 
Вахмайстер,  стра,  м.  Вахмистръ.  Гол. 

І.   115. 
Ваць!  вацю!  меж.  для  зова  свиней. 

Вацю,  свині,  до  корита.    ХС.    VII.    417. 

Вацюкати,  каю,  вш,  одн.  в.  вацюк- 
нути,  ну.  неш.  гл.  Звать,  позвать  свинью 
крикомь:  вацю!  Біжу,  як  те  поросятко, 
як  на  його  скаже:  „паць!  паць!и  або  ва- 
цюкне.  Г.  Барв.  354. 

Ваш,  ваша,  ваше,  мгьст.  Вашъ,  ваша, 
ваше  Не  оставте  ласкою  вашою,  добро- 

дію, і  моїх  синів.  МВ.  II.  63.  Де  вашая 
мати?  Поможи,  Боже,  і  нашим,  і  ва- 

шим. Ном.  Л»  3009.  Вибачайте,  не  ва- 
шій честі,  дурний  був.  Черниг.  г. 

Вашенець,  нця,  м.  Сторонникъ  вашей 

партій. 
Вашёський.  См.  Вашецькнй. 

Вашець,  шеці,  ж.  Ваша  милость  (ти- 
тулъ).  Котл.  НП.  396.  Просили  батько  й 
мати  і  я  вашеці  прошу  на  ці  чесні 
дари.  Ном.  №  345. 
Вашецькнй  и  вашеський,  а,   в.   Ува- 
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жаемый.  А  я  роду  не  такого,  щоб  люби- 
ла ледачого;  а  я  роду  вашецького, — люблю 

сина  отецького.  Грин.  III.  289.  Иногда 

унотр.  въ  ироническомъ  смысл*  въ  значе- 
ній: вісколько  гордый,  спісивьій.  Ваше- 

ський  панич  (що  на  вашець  гне,  гордови- 
тенький).  Ном.  №  2530. 

Вб....,  вв....,  вг....  См.  Уб....,  ув....,  уг...., 
Вд..~  См.  Уд.... 
Вдівець,  вця,  м.,  вдівонька  и  вдівочка, 

ки,  ае.=Удівеп(ь,  удівонька,  удівочка. 
Вдова,  ви,  эие.=Удова. 
Вдовенко,  ка,  м.—  Удовонко. 
Вдовець,  вця,  .м.=^Удовець. 
Вдовицький,  а,  е.=Удовецький 
Вдовин,  на,  не.=Удовин. 
Вдовицький,  а,  е.=Удозицький. 
Вдовиця,  ці,  ж.— Удовиця. 
Вдовиченко,  ка,  л«.=Удовичвнко. 

Вдовівна,  ни,  ж.=Удовівна. 
Вдовіти,  вію,  вш,  гл.=Удовіти, 
Вдовки.  вок,  ою.  .іш.=Удовки. 
Вдовування,  ня,  с.=Удовуввння. 
Вдовувати,  вую,  вш,  гл.=Удовуватн. 
Ве!  меж.  1)  Фи!  гадость!  2)  ІІодража- 

ніе  реву  медвідя.  Драг.  6.  См.  Вейкати. 
3)  Ве-ве!  Вьіраженіе  удивленія.  Вх.  Лем. 
396. 

Вевекати,  каю,  вш,  гл.  Говорить  не- 
членораздільно,  невнятно  (о  німьіхь  и 
пр.).  Лохв.  у. 

Вевірка,  вевюрка,  ки,  ж.  Білка.  Гол. 
Ш.  495. 

Вегля,  пред.  Сообразно,  соответственно. 
Радом,  у. 

Веґеря,  рі,  ж.  Родъ  танца.  Підти- 
кавсь та  й  давай  ве/ері  скакати.  Кв. 

II.  89. 
Ведмеденя,  пяти,  с.  Медвіженокь. 

Рудч.  Ск.  II.  91.  Ум.  Ведмеденятно.  Чуб. 
И.  155. 

Ведмёдик,  ка,  м.  1)  Ум.  отъ  ведмідь. 
Рудч.  Ск.  И.  3.  2). Насік,  медвідка,  £ГІ1- 
Іоіаіра  уи1§аіІ8.  3)  Родъ  хмільнаго  на- 

питка. 4)  Наливное  колесо    въ    мельниц*. 
Ведмедина,  ни,  ж.  Медвіжье  мясо. 

Умая.  И.  98. 
Ведмедиха,  хи,  ведмедиця,  ці,  ж. 

Самка  медвідя.  „Дам, — каже  ведмедиха, — 
тобі  свого  й  покорму,  дам  ще  ведмежого 
сина  тобі  на  послугу,  да  тілько  не  губи 

мене  з  світу."  Рудч.  Ск.  І.  134. 
Ведмёдка,  ки,  ж.— Ведмедиха.  Чужі 

жінки  баранки,  Мелашка  ведмедка:  вед- 
межі лапи....  (Заговоръ).  Мил.  М.  40. 

Ведмедник,  ка,  м.  Вожатый  медвідей. 

Аф.  312. 
Ведмедча,  чати,  с.=Ведмеденя.  Рудч. 

Ск.  І.  122. 

Ведмедчук,  ка,  м.  1)  Медвіженокь, 
молодой  медвідь.  Рудч.  Ск.  І.  134.  2)  Ча- 
сік.жукь-оіень.Ьисапизсегуиа.  Вх.  Ич.  1.  6. 

Ведмедько,  ка,  .и.=Ведмеднк. 
Ведмедюк,  ка,  м.  1)  =  Ведмедчук. 

2)— Ведмедик  2. 
/Ведмедика,  кн,  м.  Большой  медвідь. 

Аф.  312. Ведмедячий,  ведмежий,  а,  є.  Медвіжій. 
Рудч.  Ск.  І.  134.  Греб.  365.  Ведмедячий 
барліг.  Грин.  І.  181.  Ведмеже  ухо.    Раст. 
а)  УегЬаясиш   Тпарвиз.    ЗЮЗО.    І.    140. 
б)  Заіуіа  АеіЬіоріз  Ь.  ЗЮЗО.  І.  134. 

Ведмежа,  жати,  с    Медвіженокь.    Од 
свині  не  будуть  ведмежата,  а  ті  ж  по- 

росята. Ном.  №  13909.   Ум.   Ведмежатко. 
Мил.  19. 

Ведмежий.  См.  Ведмедячий. 

Ведмідь,  медя,  м.  Медвідь.  Швидкий 
як  ведмідь  за  перепелицями.  Ном.  і№  10997. 
Не  жируй  з  ведмедем,  бо,  він  тебе  зада 
вить.  Ном.  №  1213.  Ум.  Ведмедик. 

Ведрик,  ка.  м.  Встречено  въ  дітской 
щедровкі:  Щедрик-ведрик!  дайте  варе- 

ник! Чуб.  НІ.  477.  См.  Бёдрик. 

Вежа,  жі,  ж.  1)  Башня.  Верх  Бески- 
да  калинова  там  же  стоїть  вежа  нова. 
Гол.  І.  141.  2)  Тюрьма,  заключеніе.  Вежу 
одсиджуе.  3)  Святочная,  на  нраздникъ 
Пасхи,  игра:  пять  или  шесть  мужчинъ 
становятся  вмісті,  берясь  другъ  за  друга 

руками,  у  нихъ  на  плечахь  еще  два  или 
три,  у  тъхъ  еще  одинъ,  и  такъ  ходять. 
См.  Дзвіниця,  Оборіг.  Гол.  I.  Ооъисн.  къ 
изобр.  21. 

Вежовий,  а,  е.  Башенный.  Зежовий  дім. 
Тюрьма.  Звенигородка.  Рк.  Левиц. 

Везерунок,  яка,  м.  Виньетка.  Зроблю 
маленьку  книжечку;  хрестами  і  везерун- 
ками  з  квітл.ами  кругом  листочки  обведу. 
Шевч.  376. 

Везти,  везу,  8вш,  гл.  Везти.  Не  в  тім 
сила,  що  кобила-  сива,  а  в  тім,  що  не 
везе    Ном.  №  7221.  Везти  москаля.  Врать. 

Везучий,  а,  е.  О  лошади:  хорошо  ве- 
зущій.  Кобила  хоч  і  шкапувата,  та 
про  те  везуча.  Ніжин,  у. 

Вейкати,  каю,  вш,  гл.  1)  Кричать: 

вей!  (о  евреяхъ).  2)  Ревіть  по  медвіжь- 
ему.  Люде  хотіли  Бога  злякать  та  і 
сховались  під  місток.  От  тіки  Бог  зій- 



ВЕКАТИ — ВЫНКОДЕНЬ. 

173 

шов  на  місток,  а  вони:  „Ве!и — „Вей- 
кайте  ж  ви,—кае,—і  до  віку".  Вони  і  по- 

бігли (ведмедями).  Драг.  6. 
Векати,  каю;  «л,  гл.  1)  Издавать 

звукъ:  ве.  Желех.  2)  Выражать  отвраще- 
ніе.  3)  Рвать,  имвть  рвоту. 

Весёлая,  лжї,  ж.  Труть.  Шух.  І.  191. 
См.  Ванелія. 

Векнути,  ну,  неш,  гл.  Издать  звукъ: 
ве.  З  усього  маху  стусонула  Колісника 
міоки  плечі,— той  векнув.  Мир.  Пов.  II.  69. 

Вексель,  ля,  м.  Вексель.  Векселя  не 
дав.  Г.  Барв.  318. 

Вележнруватн,  рую,  вш,  гл.  Роско- 
шествовать, жить  по-барски.  Чуб.  VII.  575. 

Велелюдний,  а,  е.  Многолюдный.  Да 
вознесуть  його  в  громаді  велелюдній.  К. 
Псах  251. 

Велелюдно,  нар.  Многолюдно 
Велемудрій,  а,  е.  Весьма  мудрый. 
Велемудро,  нар.  Весьма  мудро. 
Велерічнвий.  я,  е.  Многоречивый. 

Язик  отой  велерічивий.  Шевч.  625. 
Велет,  та,  .«.=Велетень.  Уман.  І.  68. 
Велетень,  тня.  м.  Великанъ,  исполинъ, 

гнгантъ.  Велетні  то  були  високі,  високі 
люде  — от  як  дерева.  КС.  1885.  IX.  186. 
Велетню  у  світі  недовго  жити.  Ном. 
X  5826.  Велетень  у  громаді — як  правда 
в  пораді.  Нох.  №  5827. 

Велетенський,  а,  є.  Исполквскій,  ги- 
гантскій.  Уман.  І.  68. 

Велетів,  това,  ве.  При  надлежащ  ій  ве- 
ликану. Видів  мальовану  велетову  ногу. 

Гн.  II.  4. 
Велнй,  а,  е.=Великий.  Свята  твоя 

дорога,  Боже!  хто  велий,  яко  ти,  на 
світі.  К.  Псал    175. 

Велик,  ка.  ке,=Вблжкий.  Велик  пень, 
та  дурень.  Ном.  №  6341. 

Велнканський,  а,  е.  Огромный'.  Батень- кові подарунок  великанське  сито.  Гол. 
III.  465. 

Великдень,  кодяя,  м.  Світлое  Воскре- 
сенье. Не  к  Різдву  йде,  а  к  Великодню: 

уночі  тріщить,  а  вдень  плющить.  Ном. 
Д  518.  Рахмансьний  Великдень.  По  народи, 
повірьямг,  світлий  пваздникъ  легендар- 
жыхъ  людей  рахмановъ,  которые  празд- 
жують  его  въ  тотъ  день,  когда  доплывутъ 
гь  вимъ  пущенныя  въ  страстные  четверть 
или  субботу  скорлупы  пасхальныхъ  яицъ, 
а  это  бываетъ  на  Преполовеніе.  Ном. 
К.  299.  Русалчин  Великдень.  Четверть 
троицкихъ  праздниьовъ,  когда,  по  поверью, 
■уціди] ні  і  русалки.  ХС.  I.  76, 

Великий,  а,  е.  1)  Большой;  великій. 
Як  світ  великий,  так  різне  на  нгм  буває. 
Ном.  №  397.  Як  у  воді  не  без  чорта, 
так  у  великого  пана  не  без  жида.  ЗОЮР. 
I.  146.  Великий  дурень.  Ном.  Великого 
стбТти.  Много  стоить;  много  значить.  Ве- 

лика дорбга.  Дальняя  дорога.  Ой  не  їдь, 
синку,  у  велику  дорогу.  Нп.  Велйиа  голова. 
Умная  голова.  Нема  чого  журитися:  не- 

хай той  скуриться,  що  велику  голову 
має.  Ном.  Великий  Луг.  Такъ  называлась 
у  запорожцевъ  низменность  по  лівой  сто- 

роні Днъпра,  ниже  о.  Хортицы,  отъ  устья 
ріки  Мокрой  Московки  до  перваго  впа- 
денія  въ  Дніпрь  р.  Конки,  покрытая  ог- 
ромнымъ  въковымъ  лъхомъ,  болотной  тра- 

вой и  высокими  камышами.  Эварн.  Вольв. 

запор,  казаковъ.  (2-е  изд.)  124,  274.  Січ — 
мати,  а  Великий  Луг— батько.  Ном.  № 
757.  Ой  повій,  повій,  вітре,  через  море 
та  з  Великого  Лугу.  Шевч.  56.  Великий 
піст.  Великій  постъ.  Ном.  №  6410.  Великий 

понеділок,  вівторок  и  пр.  Страстной  поне- 
дільникь;/  вторникъ  и  т.  д.  Ном.  №  11567. 
Велика  Руїна.  Першдъ  въ  исторіи  право- 

бережной України  между  1672  и  1678  г. 
Великий  час.  Продолжительное  время.  Не 
за  великий  час.  Въ  короткое  время.  Вели- 

кого иолґна,  великої  руки.  Знатный,  родо- 
витый. Св.  Л.  217.  2)  Рослый,  вьісокіп. 

Великий  рости  та  розумний  будь.  Ном. 
Великий  до  неба,  а  дурний  як  треба. 
Ном.  №  6347.  3)  Названіе  медвідя  у  гу- 
цуловъ.  Шух.  I.  22. 

Великість,  кости,  ж.  1)  Величина. 
Виросло  аж  до  великости  справдешніх 

гір.  Левиц.  ПЙО.  I.  479.  2)  Большое  ко- личество. 

Велико,  нар.  Очень;  сильно;  много.  На 
свого  сина  велико  сердився.  ЗОЮР.  Н. 

49.  Инший  велико  знає,  а  в  мене  пом'я- 
ти не  має.  Велико  розумна....  велико 

здібна.  К.  XII.  16.  Ум.  Велйчио. 

Ведиковбін,  на,  м.  Великій  воитель. 
Рудч.  Ск.  И.  185. 
Веднковбїнний,  а,  е.  Тотъ,  кто  великій 

воитель.  Іван  великовогнний  за  'дним  ма- 
хом-побивахом  сто  душ  побиває.  Рудч. 
Ск.  П.  185. 

Великовчёаин,  а,  е.  Многоученый.  Ле- 
виц. Пов.  93. 

Велнкогрїшниця,  ці,  ж.  Большая  греш- 
ница. Замолоду  ся  жінка  великогрішниця 

була:  дитину  свою  занапастила.  Зміев.  у. 
Велікодеиь,    дня.    м.  =ш  Великдень. 
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Завтра  пресвітле  Христове  воскресение, 
день-Великодень.  АД.  І.  234. 

Великодній,  я,  е.  Пасхальний.  Маруся 
у  великодню  суботу  сама  вчинила  паску. 
Кв.  І.  67.  Великодні  свята,  святки.  Світлий 
лраздникъ,  світлая  неділя. 
Великодушний,  а,  е.  Великодушный. 

О,  Байдо,  воїне  великодушний.  К.  Бай.  20. 

Великолітній,  я,  в,  Многолітній.  Де- 
рева великолітні.  Шевч.  436. 

Велнконбвний,  а,  є.  Многорічивьій.  Не 
великомовна  була....  усе  мовчки.  МВ.  П.  34. 

Великомбвність,  ности,  ж.  Многорі- 
чивость.  Желех. 

Великоможний,  а,  е.  Вельможный,  знат- 
ный. Простих  і  великоможних  смерть 

не  минає. 

Великомученик,  ка,  м.  Велиьомуче- 
никъ.  Де  ж  ти,  великомученице  святий, 
пророче  божий?  Шевч.  561. 

Великомучениця,  ці  ж.  Великомуче- 
ница. Шевч.  439. 

Великорбдний,  а,  є  Высокородный. 
Княгиня  великородна.  МВ.  (0. 1862.  Ш.  39). 

Великорозумний,  а,  е.  Очень  умный. 
Ти  вже  в  нас  великорозумний.  Левиц. 
КС.  27.  Сим.  230. 

Великосвітній,  я,  в.  Аристократическій. 
принадлежащій  къ  высшему  світу.  Сороми- 

лись розмовляти  нею  (українською  мовою) 
серед  людей  великосвітніх.  К.   ХП.    122. 
Великотерплячий,  а,  є.  Многотерпі- 

ливый.  Бог  великотерплячий.  Васильк.   у. 
Велич,  чі,  ж.  Громадина,  громада.  Во- 

ли в  його  велич.  Велич  був  покійний  чу- 
мак. Ліс  у  мене  стародавній,  добрий; 

дуби— велич  усе.  Харьк.  Дівки  така  ве- 
лич. Константиногр.  у. 

Величати,  чаю,  еш.  гл.  1)  Величать, 
называть,  титуловать.  Тільки  будуть  мене, 

мати,  на  підпитку  гречкосієм,  домонта- 
рем  величати.  Макс.  03мм  одного  звикли 
добродіями  величати.  ЗОЮР.  II.  201 . 2 1  По- 

читать, относиться  съ  у важеніемь;  чество- 
вать. Дурня  багатого  всі  величають.  Ном. 

№  1429.  Андрею,  не  будьте  свинею,  коли  вас 
люде  величають.  Ном.  №  2837.  Десь  я  тобі 
та  докучила,  по  твоєму  двоьу  ходячи, 
кіскою  маючи,  твій  двір  величаючи.  Макс. 

Величатися,  чаюся,  вшся,  гл.  1)  Ва- 
жничать; чваниться.  Величається,  як  заяць 

хвостом.  Ном.  №  2488.  Величається,  мов 
попадя  на  весіллі.  Ном.  Лі  2491.  2)  Воз- 

величиваться. Веселися  ж,  моє  серце,  ве- 
личайся, моя  славо!  К.  Псал.  31. 

Величезний,  величенний,  а,  є.  Огром-  - 
ний,  большущій.  Желех. 
Величенький,  а,  е.  Довольно  большой. 

Бур'янець  і  величенький,  та  ніхто  його не  думає  полоти.  Кв. 

Величінь,  ні,  ж.  Величина;  огромность. 
Ми  можемо  вияснити  величінь  сонця. 

Дещо.  (4-те  вид.),"  26. Величний,  а,  е.  Большой.  Вх.    Зн.    6. 
Велйчко,  нар.  Ум.  отъ  велико.  Нас  не 

велично.  Насъ  не  много.  Вх.  Лем.  396. 

Величний,  а,  є.  1)  Почитаемый,  на- 
ходящійся  вь  чести,  достойний.  До  попа 
ідемо,  гостинці  несемо  житнії,  піиениш- 
ніг— ми  в  попа  велишнії.  Мет.  25.  Який 
сей  хліб  чесний  та  величний,  щоб  такі 
й  ви  були.  2)  Величественный.  Діла  твої 
святі,  величні,  все  сталося,  як  ти  за- 

думав. К.  Псал.  260. 
Величність,  ности,  ж,  1)  Значеніе, 

значительность,  достоинство.  Козаки  у  хлі- 
бі кохаються,  ото  як  зійдуться,  то  й 

пита  один  одного:  а  скілько  у  тебе  хлі- 
ба, бо  він  у  чому  иншому  величності/ 

не  покладає.  Могил,  у.  2)  Величествен- 
ность. 

Велично,  нар.  Величественно.  Одяг- 
нися красотою  шаною  велично.  К.  Псал. 

108.  Як  у  нас  велично  та  пишно.  МВ- 
(0.  1862.  Ш,  41).  Ум.  Велйчненько.  Ба- 

буся, сидячи  за  столом  тихенько  і  велй- 
чненько, якусь  думку  собі  думала.  МВ. 

(О.  1862.  Ш.  58). 
Велнчночёсннй,  а,  е.  Высокочестный, 

благородно  честный.  К.  М.  і  X.  39. 
Величчя,  чя,  с.  1)  Величіе.  Ти  своє 

величчя  з  неба  на  всю  землю  разпросто- 
рив.  К.  Всал.  14.  Велике  слово  свідкує 
про  величчя  того  народу,  що  зачав  його 
в  глибині  свого  духа.  К.  ХП.  131.  2)  Ве- 
личаніе,  почеть,  честь.  Марусю — калино, 
малиної  нам  на  тебе  дивитися  мило,  да 
па  твоє  біле  обличчя,  що  зробила  родонь- 
ку  вслпччя.  МУЕ.  ПІ.  152.  Нарядила  ро- 
доньку  величчя,  шо  звеличали  три  двори. 
МУЕ.  Ш.  152. 

Веління,  ня.  с  Велініе,  приказаніе. 
Обносять  злющі  мене  словом,  а  я  арани> 
твої  веління.  К.  Псал.  277. 

Веліти,  лю,  лиш,  гл.  Веліть,  прика- 
зывать, приказать.  Он  чому  не  приіішов, 

чому  не  приїхав,  як  я  тобі,  серденько,  ве- 
ліла? Мет.  31.  Не  велГти.  Не  позволить, 

не  веліть,  запретить.  Мені  мати  не  ве- 
лить з  тобою,  серце,  говорить.    Мет.    54. 
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Не  велять  ходити,  дівчини  любити.  Мет. 
92.  Я  не  велю  милому  журитися.  Мет.  99. 

Вельбіб,  бобу, .«.  Родъ  крупныхъ  бобовъ. 
Вх.  Лем.  .396. 

Вельбучитися,  чуся,  чишся,  гл.  Важ- 
ничать, чваниться.  Черниг. 

Вельбучнна,  а,  е.  Важный,  знатный. 
Я  не  вельбучннй  чоловік, — їм  і  рибу  про- 

сту, і  хліб.  Черниг.  у. 
Вельґоґор,  ра,  .«.  Раст.  Різшп  тасго- 

сагрілп.  Вх.  Пч.  II.  34. 
Вёльня,  нар.  Очень,  весьма.  Дорошй 

маг  Оо  сновіддя,  а  після  сновіддя  не  вель- 
ми. Ном.  №  7775.  Ішов  козак  на  линію 

і  вельми  надувся.  Ном.  №  792.  Радуйся, 
Хвссе,  кіт  сало  несе!  радуйся  вельми,  бо 
«.же  перед  дверми.  Ном.  №  12680.  Я  маю 
вельми  дорогий  крам.  Макс.  Вельми  доб)ні. 
Кіев.  у. 
Вёльмий,  а,  е.— Великий.  Боже  єдн- 

киіі,, Боте  вель.мпй!  Тепер  увесь  світ  на 
хабарові  стоїть.  Кіев.  у.  Святий  Боже, 
святий  вельмий,  змилуйся  над  нами.  Кіев. 
у.  Дощ  іде,  та  не  вельмий.  Васильк.  у. 

Вельмбжа,  жі,  .«.  Вельможа.  Желех. 
Вельмбжество.   ва,    с   Знать.    К.  ЧР. 

аоо. 
Вельможний,  а,  е.  Знатный,  вельмож- 

ный; могущественный.  Доля  карає  й  вель- 
можного и  неможною.  Ном.  Л;  1729.  Вель- 

можна громада.  Шевч.  1 26.  Була  колись 
гиляхегггчина,  вельможная  пані.  Шевч.  130. 
Вельмбжний  пане.  Милостивый  государь 
(титулъ).  Вельможний  пане,  моя  жінка 
несповна  розуму.   Рудч.  Ск.  І.  187. 
Вельможність,  ности.  ж.  Знатность. 

Желех 

Венберь,  рю.  н.  =  Ииберь.  Несу  пер- 
чики, вепбсріч  на  еюю  любу  вечерні.  Грнн. 

III.  539. 

Венгерка,  ки,  ж.  Родъ  сливъ,  венгер- 
ская слива.  Уман.  IV.  39. 

Венґирь,  ря.  .«.  Гарь  отъ  трубки.  Він 
дрніГез  або  всн/ир  к.іадс  за  губу  як  циган. 
Екатериной,  у. 

Вентерь,  ря.  м.—  Ятір. 
Вёпер,  пра.  м.  1)  Вепрь,  дикій  кабанъ. 

Унадився  чорний  аспер  паровичку  рити. 
Гол.  IV.  506.  2)  Кастрированный  свиной 
самець.  Вх.  Ич.  II.  7.  Ум.  Веприк.  Гн.  І. 
130,  вепрбн.  Гн.  І.  129. 

Веприна,  ни,  ж.  1 )  Мясо  вепря.  2)  Раст. 
ВіЬе5  £Г088іі1агі&.  Вх.  Пч.  II.  35. 

Венрок,  [ка?  веприка?],  м.  Ум.  отъ 
вёпер.  Гн.  І.   129. 

Вера,  нар.  Наверное.  Еще  хоць  бись 
пила  фіалковий  корень,  вера  уж  не  будеш 
нашим  дівкам  ровень.  Гол.  IV.  435.  Хоць 
би  тгі  обгнила  хижечку  докола,  вера  ти 
не  найдеш  ньонечка  согсола.  Гол.  IV.  424. 

Верба,  би,  ж.  Верба,  ветла,  Заііх.  Шум- 
лять верой  в  кііщі  греблі,  иго  я  насадила. 

Мет.  11,3.  Не  'сгпояла  б  до  півночі  з  ми- 
лим пі<)  вербою.  Шевч.  12.  Будь  високий 

як  верба,  а  багатий  як  земля.  ІІосл.  У 
його  на  вербГ  груші  ростуть.  Онъ  вретъ, 
онъ  говорить  небылицы.  Куди  не  підеш, 
то  золоті  верби  ростуть.  Везді  испортишь 
діло.  Рудч.  Ск.  II.  61.  Вербу  носити  по- 

чав. Занилъ.  Грин.  І.  233.  2)— дина=Де- 
реза.  Вх.  Пч.  І.  11.  Ум.  Вербна,  вербиця, 
верби чна,  вербйченьна,  вербочка. 

Вербина,  ни,  ж.  1)  Одно  вербовое  де- 
рево. КС.  1883.  XI.  510.  Не  стій,  вер- 
бино, роскидайся.  Мет.  159.  2)  Вербовое 

дерево.  Стіни  з  вільхи  та  вербини.  Щог. 
Сл.  99.  Ум.  Вербйнка.  Мнж.  ЗО. 

Вербйнець,  нця,  м.  Лоза.  Вх.  Лем.  396. 
Вербйнка,  ки,  ж.  1)  Ум.  отъ  вербина. 

2)  Раст.  Авіег  Атеїіиз  Ь    Вх.  Пч.  II.  29. 
Вербиця,  ці,  ж.  Ум.  отъ  верба 
Вербин,  ча,  лг.=Вербниця.  Чуб.  І.  237. 

Прийшов  вербнч,  <Ш  кожухи  тербич. 
Ном.  .V  426. 

Вербиченька,  вербичка,  ки,  ж.  Ум 
отъ  верба. 

Вёрбка,  ки.  ж.  Ум.  отъ  верба. 
Верблик,  ка,  м.  Принадлежность  уздеч- 
ки,— задвижки,  удерживающія  съ  обтшхъ 

сторонъ  уздцы,  вкладываемый  въ  ротъ  ло- 
шади. (К.  П.  Михальчукъ). 

Верблюд,  да,  м.  Верблюдъ.  Шевч.  437. 
Після  нього  і  верблюд  не  нитиме.  Драг. 
379. 

Верблюдка,  ки.  ж.  Раст.  ЕрііоЬішп 
Іеіга{гопига.  Вх.  Пч.  І.  10. 
Верблюжий,  а,  е.  Верблюжій.  Іоан  буи 

ооніненггії  у  верблюжий  волос.  Св.  Мт.  I.  6. 
Верблюжина,  ни,  ж.  Верблюжье  мясо. 
Вербляниця,  ці,  ж.  Время  въ  самомъ 

началъ  весны,  когда  вербы  цвітуть.  Вер- 
бляннця то  щс  не  весна:  і  сніг  принада, 

і  крупи  йіушь.  Вх.  Зн.  6. 
Вербний,  а,  е.  Вербный. — тиждень.  Верб- 

ная неділя. — неділя    Вербное  воскресенье. 
Вербник,  ка,  .V.  Вербовая  роща.  Кро- левец.  у 

Вербниця.  ці,  ж.  1)  Вербная  неділя. 
Прийде  вербниця,  назад  земля  вернеться. 
Ном.  Лі  426.  2)=Вер6ляниця.  Желех. 

Вербняк,  ка,   и.=Ворбннк.  Желех. 
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Вербовий,  а,  е.  Ивовый.  Козячий  ко- 
жух, вербові  дрова,  —  біда  ютова.  Ном. 

36  8110. 

Вербова,  в'*,  є.  соб.  Вербы.  Ой  ти 
вербо,  вербов'я,  похилилося  голля.  Грив. Ш.  429. 

Верболіз,  лбау,  л«.  Раст.  Заііх  саргаса. 
ЗЮЗО.  І.  134.  Верболіз  Єє  до  сліз.  Ном. 
Я  13639. 

Вербонька,  вербочка,  кн,  ж.  Ум.  огь 
верба. 

Вербуванець,  нця,  м,  Завербовавшійся 
въ  войско.  Вх.  Лем.  396. 

Вербування,  ня,  с  Вербовавіе. 
Вербувати,  бую,  еш,  іл.  Вербовать. 

Ой  цісарю,  цісарнчку,  чому  нас  вербуєш? 
ЕЗ.  V.  143.  Он  як  же  нас  вербували,  зло- 

ті юри  дарували;  а  як  же  нас  звербували, 
то  в  кайдани  закували.  Нп. 

Вербунка,  кн,  ж.  Вербовка.  Пристань, 
пристань  до  вербункп,  будеш  їсти  з  ма- 

слом курки.  Ном.  №  12511. 
Вербунковий,  а,  е.  Кь  вербованій)  от- 

носящейся. Желех 

Вербу нок,  нку,  м  —Вербунка.  При- 
стань, пристань  до  вербунку,  будеш  їсти 

з  маслом  курку,  будеш  їсти,  буОеги  пити 
і  в  хорошому  ходити.  Нп. 

Верба,  бл,  є,  соб.  Вербы.  Куди  не  повер- 
нется— золтое  вербуя  росте.  Ном.  Л»  3136. 

Вервечка,  кн,  ж.  1)  Веревочка,  на  ко- 
торой привішена  люлька,  колыбель  (вевхъ 

вервечок  четыре).  К.С.  1893.  VII.  80.  Шов- 
ковії вервечки,  колисочка  швабська,  дити- 

ночка панська.  Мет.  4.  2)  Рядъ,  толпа 
людей,  животныхъ.  А  он  Грицько  малу 
вервечку  за  собою  веде.  Мир.  Нов.  І.  129. 
Вервечка  курей.  Мнж.  177. 

Вврг,  гу,  м.  Слой.  Вх.  Зн.  6. 
Вергання,  ня,  с  Бросаніе,  швьіряніе. 

Г.  Барв.  425. 
Вергати,  гаю,  вві,  сов.  в.  вёрг(ну>тн, 

ну,  неш,  іл.  1)  Бросать,  оросить,  швырять, 
швырнуть  Такі  дуби  верха,  що  по  півтора 
обіймища.  Рудч.  Ск.  II.  106. 2)  Вергнути  очи- 

ма. Взглянуть.  Ой  шила  сорочку, — покоро- 
тила,  вергла  очима  на  побратима.  Гол. 
II.  226. 

Вёргатяоя,  гаюся,  ешся  сов.  в.  верг- 
(ну)тиоя.  нуея,  нешся,  іл.  Бросаться, 
броситься.  Шух.  І.  212.  Як  не  вермсеся 
усе  те  на  мене,  як  не  стане  кусати,  гриз- 

ти. Гн.  II.  64. 

Вёргянк,  ка,  м.  Инструменть  для  пле- 
тенія  лаятей.  Мав>...  верілик  той,  що 
лапті  плетуть.  Чуб.  II.  382. 

Вёрг(ну)тн,   ся.  См.  Вергати,  ся. 

Вергун,  на,  м.  Сладкое  печеніе:  хво- 
рость, хрусты.  Сим.  192.  Ум.  Вергунеи>, 

вергуцчик. 
Вере,  нар.  Въ  самомъ  діл*?  неужели? 

Вх.  Зн.  6. 

Веребёй,  б  я,  м  =Горобець.  Чуб.  II.  15. 
Ум.  Веребейио.  Веребейко  в  стрісі.  МУК. 
Ш.  126. 

Веребячкй,  а,  е.  =  Гороб'ячий.  Чуб. П.  16. 

Верев'яннй,  а,  е.  Веревочный.  Слов. 
Д.  Эварн. 

Вереди,  дів,  ян.  Капризы,  прихоти. 
Вередити,  джу,  диш,  гл.  Мішать,  пре- пятствовать, вредить.  Угор. 

Вереднтися,  джуся,  дншея,  іл.  Чва- 
ниться. Як  ся  вередит  боїанький  сип: 

убрався  як  пан.  Вх.  Зн.  6. 

Вередій,  дія,  к.    Капризникъ,  прихот- 
ливый, переборчивый.  Уман.  II.  8.   Вере 

дувала  б  тебе  лиха  година!  Чою  тобі  не 
стае  ще?  Ну,та   й    вередій    же!    Харьк. 

Вередійка,  кн,  ж.  Капризница,  при- 
хотливая, переборчивая. 

Вередливий,  а,  е.  Капризный,  прихот- 
ливый. Вередлива  коза  вовку  користь. 

Ном.  №  2630.  Вередливе  тілки  воду  ва- 
рить. Ном.  №  2727. 

Вередливо,  нар.  Капризно,  прихотливо. 
Вередник,  ка,  м.  1)=Вередій.  2)  Раст. 

ТЬІазрі  агуепзе  Ь.  ЗЮЗО.  I."  138. 
Вередниця,  ці,  ж.  —  Вередійка.  Не 

буде  їй  добра  у  свігпі,  коли  такою  в/ред- 
ннцею  зостанеться.  МВ.  I.  26. 

Вередбвннй,  а,  е.=Вередливнй.  Ну, 
та  й  вередовна  дитина.  Черниг.  у. 

Вереду,  меж.,  обозначающее  капризни- 
чанье. Встречено  въ  скороговоркі:  Вере- 

ду-вереду та  пасла  дівчина  череду.  Харьк. 

Вередування,  ия,  с  Капризы,  прихо- 
ти, привередничанье.  Хома  з  того  часу 

зарікся  коней  купуватгі  та  жінчине  вере- 
дування сповняти.  Рудч.  Ск.  II.  174. 

Вередувати,  дую,  еш,  и.  1)  Капризни- 
чать, прихотничать,  перебирать,  приверед- 

ничать. Тогдг  їм  (запорожцям )  таки  її  ті- 
сніше стало,  бо  вередувати  почали.  ЗОЮР. 

І.  77.  Тепер  ти  вередуєш:  будеш  їсти  пе- 
чену редьку.  Ном.  №  12228.  2)  Перебирать 

(польок.  АРегІохуас?).  Вередував  дерево:  чи 
більше  сухою,-  чи  більше  зеленою,  Чуб. 

Вередун,  на,  іі.  =  Вередій.  Левч.  56. 
Ум.  Вередунёць,  вередунчик.  Аф.  313. 
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Вередуха,  хн,  ж.=Вередійка.  Умав. 
II.  8.  Ум.  Вередушна    Аф.  313. 

Веревати,  агу,  жнш,  м.  Скрипіть.  Аби 
входовими  дверима  за  едно  не  верезати, 
не  рипати,  кладуть--  Шух.  І.  94. 

Веремій,  мія,  лі.,  веремія,  нії,  ж.  1) 
Кутерма,  суматоха,  смятевіе.  Всі  веремію 
підняли.  Котл.  Ен.  Ш.  8.  Не  краще  було 
а  товаришам  Ґонти:  і  їх  четвертували 
ио  городах  і  містечках,  і  їх  голови,  руки 
і  ноги  розвішували  по  перехрестях.  По- 

навел у  ею  веремію  і  наш  дідуган  Тара- 
<-ович.  Стор.  І.  252.  Пастухи  в  ту  ніч, 
нк  народився  Христос,  вздріли  й  велику 
веремію  па  небі.  Старод.  у  Крутити  вере- 

мія, веремґю.  ДЪлать  быстрыя  нападенья 
атаки,  нападать  то  здісь,  то  тамъ.  Иотебн. 
Ш.  67.  К.  ЧР.  423.  Ніхто  краще  ного 
не  ставав  до  бою,  піхто  не  крутив  ля- 

хам такого  веремія.  К.  ЧР.  13.  Крутять 
в  йолі  вс]н-мім  делібаші  кіньмгг.  К.  МБ. 
XI.  142.  Як  мчав  він  веремія  крутити: 
то  шарпне,  то  сіпне,  то  кусне  мене,  аж 
іірко  мені  стало.  Канев.  у.  Крутити  міз- 
иом  веремію.  Измышлять,  задумывать  хит- 

рости. Иотебен.  Ш.  67.  Я  вже  трохи  й 
догадуюсь,  яку  вій  крутить  мімом  вере- 

мію. Шеренеря,  купала  на  Йвана.  22. 
Сказати  веремію.  Сказать  нічто.  Сказав  би 

веремію,  та' здумав,  що  новію.  Ном.  №3583. 
Берем  я,  її,  с  Хорошая  погода.  Шух. 

І.  81.  189.  По  слоті  верем'я.  Фр.  Пр.  146- 
Веренва.  ви,  ж.  Рядъ  сноиовъ  вь  одонь- 

яхъ.  Чуб.  VII.  575. 
Верёня.  ні,  ж.  Маленькая  верета.  КоІЬ. 

І.  69.  Ум.  6ерёи(ь)вд.  У  нас  не  суть  ве- 
рейки, лем  тоненькі  плахоткн.  Гол.  IV. 

407. 

Верес,  су,  ч.  Раст.  =  Веріс.  Их.  Ііч. 
І.  9. 

Вересень,  сня,  і'.  Сентябрь  (МІСЯЦЬ). 
Желех. 

Вереск,  ку,  .».  Внзгь,  крикь.  Левч.  62. 
Вереск  у  хаті.  Фр.  Пр.  146. 

Вересклеп.  ну,  ».=Вересклет.  ЗЮЗО 
I.  123. 

Верескливий,  а,  е.  Крикливый.  Желех. 
Іевч.  62. 
Верескотня,  ні,  верескотнява,  вн, 

*=  Вереск. 
Верескун,  на,.».  Крикуні..  Умав.  II.  48- 
Верескуха,   хн,  ж.   Крикуньи.    Уман. 

II.  48. 

Вереснути,    ну,    неш,    гл.    Крякнуть 

різко.  Півень  на  призьбі  на  все  подвір'я як  вересне.  Драг.  76. 
Верета,  ти,  ж.  1)  Дерюга.  2)  Родъ 

шерстяныхъ  разноцветных!,  Еовриковъ,  ко- 
торыми застилають  лавки,  а  иногда  и 

столъ.  Чуб.  VII.  387.  КоІЬ.  I.  58.  Дайте 
ж  ним  і  постілку  та  її  писані  всретгі. 
Гол.  II.  111.  3)  Множество,  куча.  Верста 
горобців  у  просі.  Фр.  Пр.  147.  Ум.  Вв- 

рётиэ. 
Веретенечко,  ка,  с.   Ум.  отъ  веретено. 
Веретённтися,  нюея,  нншея,  гл.  Вер- 

тіться какъ  веретено. 

Веретенний,  а,  е.  Относящейся  къ  ве- 
ретену. Залізо  веретенне.  Стропильное  же- 

лізо.  двухвершковой   толщины.   Вас.  199. 
Веретёнввця,  ці,  ж.  =  Веретільннв. 

Вх.  Пч.  II.  16. 

Веретено,  на,  с.  1)  Веретено  для  нря- 
денія.  Чуб  VII.  410.  Вас.  201.  Позичггла 
веретено,  гребінь,  днище,  прийшла  додому 
і  давай  прясти.  Рудч.  Ск.  I.  178.  На  со- 

рочку не  напряла,  версті»  не  було.  Г. 
Барв.  45.  Названій  частей  веретева  въ 
Лебед.  у.:  острый  конеаъ — шпинь,  утолщен- 

ная средняя  часть — пуэцё,  зарубка  послі 
нея — шййна,  конецъ — п'ятна.  (Залюбовск.). 
Гуцульскія  вазванія:  острый  конецъ — 
спінь,  утолщенная  средняя  часть — черево, 
зарубка  послі  нея  —  затинка,  деревянный 
дискъ,  надіваемьій  на  конецъ  —  кбчальце, 
конецъ— гуска.  Шух.  I.  148.  2)  Веретено, 
стержень  какъ  часть  различныхъ  снаря- 
довъ  и  машинъ,  напр.  снаряда  для  пря- 

дені)! Шерсти  (назв.  тупого  конца:  гузка 

Вас.  153)  и  различныхъ  ткацкихъ  снаря- 
довъ:  ремісника  (Шух.  I.  257),  снувалки 
(МУК.  Ш.  15),  човника  (Шух.  I.  258), 
шпулера  (МУК.  Ш.  14),  прядки;  также 
какъ  часть  слідующихі.  машинъ:  жорен 
(Шух.  I.  146),  млина  ручнбго  (Шух.  I. 
103),  —  водянбго  н  вітряна  (КоІЬ.  І.  61; 
Мик.  481),  круга  гончарського  (Вас,  179, 
Шух.  I.  300—262)  и  пр.  Ум,  Вврете(і)нце, 
веретенечко. 

Веретёнце,  веретінце,  ця,  с.  1)  Ум. 
отъ  веретено.  2)  ми.  Раст.  Екцшеїшп  аг- \еп8е.  Вх.  Лем.  396. 

Веретяна,  ни.  ж.  Нитки  Для  тканьц 
верёти.  МУЕ.  Ш.  19. 

Веретнння,  ня,  с.  ?  Ні  з  того,  ні  з 
сього — веретиння.  Ном.  Л:  7003. 

Верётвще,  ща,  с.  Рубище.  Все  вере- 
тище Останове  держалось  тільки  лат- 
ками. Г.  Барв.  22. 
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Веретільник,  ка,  м.  1)  Змія  мідя ни- 
ца, Ап&иіз  Ста^Шв.  Вх.  Пч.  І.  16.  2)  Яще- 

рица. Вх.  Лем.  396. 

Веретільниця,  ці,  ж.  ̂ —Веретіль- 
ник. Вх.  Нч.  І.  16.  2)  Родъ  рыбы.  Шух. 

І.  24.  3)  Злая  женщина. 

Веретінник,  ка,  м.  1)  Часть  ручного 
млина.  ІПух.  І.  103.  2)  Снарядъ,  употреб- 

ляемый при  сматьіваніи  нитокъ  съ  вере- 
тена на  мотовило:  на  четырехугольной 

деревянной  подставісі— лавиці  стоятъ  вил- 
ки— розсбха,  который  своимъ  хвостбм  укре- 

плены въ  подставкі;  на  верхніе  концы 
розсбх  надета  дощечка — правило,  иміющая, 
кромі  двухъ  отверстій  для  концевъ  вн- 
локъ,  еще  и  третье  посредине;  веретено 
съ  напряденными  на  него  нитками  встав- 

ляется такъ,  что  тупой  его  конецъ  упи- 
рается въ  місто,  гді  выходятъ  вилки,  а 

острый — въ  среднее  отверстіе — правило; 
если  тянуть  за  конецъ  нитки,  то  веретено 
вращается  и  нитка  разматывается.  Шух. 
I.  149.    , 

Веретінце.  См.  Веретенце. 
Верётка,  ки,  ж.  Ум.  отъ  верёта. 
Верёто,  та,  и.=Шлка  3.  Вх.  Пч.  II.  21. 
Верёття,  тя,  с.  1)  Тряпье,  ̂ ламъ. 

2)  Кругъ  снсповъ  въ  стогв.  Александров,  у. 
Веретяний,  а,  е.  Дерюжный;  подобный 

дерюгв.  У  своїй  веретяній  свитині. 
Г.  Барв.  22. 

Верёчи,  вёржу,  жеш,  гл.  Бросить,  ки- 
нуть. Угор.  Волілась  мя  в  болото  веречи, 

ніж  мя  мали  вояки  стеречи.  Гол.  I.  137. 
Верещака,  кн,  м.    Крикунъ,    пискунъ. 
Верещання,  ня,  с.  Різкій  крикъ,  визгъ. 
Верещати,  щу,  щитл,  гл.  Різко,  прон- 

зительно кричать,  визжать,  пищать.  І  кри- 
чить, верещить,  против  діда  не  мовчить. 

Ни.  Жаба  кричить,  верещить,  а  кухарь 
на  рожні  до  кухні  її  тащить.  Ном. 
.V  1222. 

Верёя,  реї,  ж.  Ось,  на  которой  ходить 
дверь;  столбъ,  на  который  навешены  во- 

рота. КС.  1882.  ІУ.  171.  Поставивши  во- 
рота з  вереями.  К.  1ов.  85. 

Вержет,  ту,  -м.=Левержет.  Накру- 
тять оце  вержет,  аж  стирчить,  мов  у 

квока  чубик.  Сим.  230. 
Веряйця,  ці,  ж.  Пустомеля.  Верзи, 

верзи  її  є,    покуль  верзеться.  Ном.  X?  13013. 

Верзікати,  каю,  еш,    <\г.=Верзякати 

Верзіння,  ня,  с.  Болтовня,  пустые  раз- 
гогоры.  Л  що   як   справді    нападуть    на 

нас  розбійники?... — Не  бійсь,  моє  серце: 
то  усе  верзіння.  МВ.  III.  130. 

Верзти,  ву,  вёш,  гл.  Говорить  вздорь, 
болтать,  плести,  пустомелить.  Великий 
крик  всі  підняли  і  всяку  всячину  верзли. 
Котл.  Ен.  Стара  собако,  де  б  молиться, 
верзеш  тут  погань.  Шевч.  159.  Іван 
Уласович  і  не  слуха,  що  вона  йому  верзе: 
Стор.  І.  208. 

Верзтися,  зёться,  гл.  безл.  Грезиться. 
Як  снеться,  то  й  верзеться.  Ном.  №  1 1349. 
Ой  не  спала  я,  все  верзлась  мені  нічка 
темная.  Шевч.  295. 

Вервувати,  вую,  вш,  гл.  Издаваться. 
Исаорч.  коверзувати?  Слово  сомнительное; 
встречено  только  въ  одной  пісні,  помі- 
щенной  въ  соч.  В.  Шульгина:  „Юго-за- 

падный край"  (1864).  А  там  стали  шку- 
ри дерти,  як  і  спершу  дерли, — цілий 

тиждень  верзувати,  як  і  верзу  вали.  (106,). 

Верзун,  на,  м.  Кожаный  лапоть.  Стор. 
М.  Пр.  4.  І  так  злиденно  іскривився,  що 
став  похожим  на  верзун.  Котл.  Ен.  ТІ.  81. 

Верзякання,  ня,  с  Нескладная  бол- 
товня. Уже  йому  докучило  слухати  п'яне 

верзякання.  К.  ЧР.  67. 

Верзякати,  каю,  еш,  гл.  Болтать,  пле- 
сти, молоть  вздоръ.  Верзякали  вони  таку 

дурницю.  Ком.  І.  53. 

Вериауб,  ба,  м.  Рыба:  веризубъ,  Ьеп- 
сізсиз  Ггіезіі.  Браун.  28. 

Верівчаний,  а,  е.  Веревочный.  Волч.  у. 
(Лободовск.). 

Верінка,  кн,  ж.=Вереня.  Лягають 
спати,  а  вкриваються  сграками  чи  якою 
верткою.  Шух.  І.  216. 

Веріс,  су,  м.  Раст.  Верескъ,  Саііипа 
уиі£агіз  Заііз.  ЗЮЗО.  І.  115. 

Верія,  ріі,  ас. = Верея.  Желех. 
Веркдюг,  га,  м.  Снарядъ  для  подві- 

шиванія  котелка  надь  огнемъ  <въ  жилн- 
щахъ  гуцульск.  пастуховъ  и  пр.).  Стовп — 
столбъ  вращается,  стоя  у  стіньї,  въ  на- 

ган^ нижнимъ  концемъ;  вертикально  кг 
нему  вділань  въ  верхній  его  ьонецъ  (такъ 
что  выходнтъ  подобіе  буквы  Г)  четырех- 

гранный брусокъ  дерева,  назыв.  собствен- 
но верклюгом,  вдоль  котораго  двигается 

берфёна  (кужба)— пластинка  съ  крючкомъ 
на  конці:  одинъ  конецъ  берфёли  прохо- 

дить въ  отверстіе  верклюга  и  поддержи- 
вается въ  немъ  чопём — колышкомъ,  входя- 

щимъ  въ  отверстіе  берфёли,  а  на  крюкі 
другого  конца  висить  котелокъ;  благодаря 

ряду  отверстій  для   колышка   вдоль    бер- 
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фели,  ее  можво  поднимать  и  опускать,  так- 
же двигать  по  прорізу  верклюга  »  такимъ 

образомъ  переміщать  котелокъ.  Шух.  I. 
186,  187,  109.  См.  Вертлюг. 

Верлань,  на,  ;л.  Крикуяъ.  Горлань, 
верлань,  кулачник  страшний.  Котл.  Ен. 
V.  66. 

Верлатий,  а,  е.  Крикливый. 
Верлб,  ла,  с.  Рычагъ,  къ  которому 

припрягають  лошааей  для  приведеній  въ 
дійствіе  привода. 

Вериіян,  на,  м.  Армянинъ.  Мнж.    155. 
Вернёць,  нця,  -м.— Вочкарь.  Угор. 
Вернйвода,  дн,  ж.  1)  Водоворотъ. 

2)  м.  Сказочный  великанъ,  по  желанію. 
движешемъ  своихъ  усовъ  управляющій 
водою.  Вернивода  з  водою  грається:  на 

той  бік  усом  поверне — там  сухе  робить- 
ся, то  на  той — там  сухо  робиться. 

Чуб.  II.  266. 
Верннголова,  ви,  ж.  Родъ  детской 

игры. 
Верннгора,  рн,  м.  Сказочный  герой, 

переворачивающий  горы.  Мнж.  43.  Драг. 
256. 

Вернндуб,  ба,  м.  Сказочный  герой,  ру- 
ками ломаюпіій  огромные  дубы.  Мнж.   43. 

нн,     а*?.=Кол6твнця.    Вх. 
Зв.  27. 

ВерийсоЕце,  ця,  с.  Раст.  Іліріпиз  сае- 
гиіеиз.  Харьк.  у. 

Вернути,  ся.  См.  Вертати,  ся. 
Версадло,  л  а,  с.  Астролябія.  Мнж.  177. 

См.  Верцадло. 
Версовик,  ка,  м.  Лошонокъ,  родившійся 

поздней  осенью.  Вх.  Пч.  II.  6. 

Верста,  ти,  ж.— Верства. 
Верстак,  ка,  м.  Ровесникъ.  Шух.  I.  32. 
Верстат  и  варстат,  ту,  м.,  варстат ь, 

ті,  ж.  1)  Также  крбсна.  Ткапкій  станокъ. 

Чуб.  VII.  409.  Хто  пряде,  хто  за  вере- 
таттю.  Г.  Барв.  33.  Части  верстату 

видны  изъ  сл-Ьдующаго  рисунка  гуцуль- 
скихъ  кросен:  1  и  1.  Передні  кбники;  2  и 

2.  задні  кбники;  3  и  3.  ставни;  4  и  4.  по- 
бёдрини;  5  и  5.  поперечниці;  6.  с(давка= 
сідец;  7  и  7.  льбнки;  8.  маґоль;  9.  штак; 

10  спадній  навГй— воротило;  11.  сучна  з  зу- 
бами; 12.  песик;  13.  верхній  навій— воро- 

тило; 14.  сучка,  кегло;  16.  пёсик;  17.  чіп; 

18.  шнур;  19.  камінь;  20.  поперёчниця: 
21.  вуха;  22.  пбножі;  23.  енракнйк;  24.  екран 
пі  з  кГльцяии;  25.  ийчиниці;  26-  мотузи: 

27.  стріли;  28  и  28.  снизьнй;  29  и  29-  на- 
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бівка  (=ля'да),  а  в  ній  ЗО.  бердо;31.  оснб- 
ва;  32.  полотно:  33  човник;  34.  полотнб, 
навите  на  спідній  навій.  Шух.  І.  254— 256. 
Иныя  названій  тъхъ  же  частей:  а)  1.  кб- 
иики.  2.  слупни,  3.  сталїви.  4.  иеердии, 
5а.  жердки,  56.  шайда,  6.  сідак,  7.  льбнтки, 
8.  маґіль,  9.  штак,  10.  долішній  навій, 
11.  триб,  12.  песик,  13.  горГшній  навій, 
14.  триб,  15—16.  сука,  20.  ша^Іда,  21.  коч- 

ки, 22.  підніжки,  надътыя  на  свбрінь. 
25.  начине,  27.  жердка,  28.  лядобійці. 
29.  властива  ляда,  ЗО.  блят,  31.  оснбва, 
32.  полотне,  33.  чбвник.  34.  полотнб.  Во- 
сточн.  Галиція.  МУК.  III.  16—20.  б) її.  Пе- 

редні стоянй  (стояки),  2.  задні  стояни  (стоя- 
ки), 3.  кбні  (застряиини),  4  и  5а.  жёртки 

іжертки),  56.  шайда  (шійда).  6.  лавка, 
7.  ломки,  ед.  ч.  лбмок  ілбно),  8.  штак  (иа- 
гіаниця),  9.  штаи,  10.  спідній  навій,  11.  кб- 
лесо  (триббн),  12.  цуґа  ( жабка  К  13.  верх- 

ній навій.  14.  кблесо  (кбло),  15—16.  цуґа 
(дзуґа),  20.  шайда    (шайда),    21.    (жібка), 
22.  підніжки,  надътыя  на  шворінь    (то-же), 
23.  середня  жертна,  24.  жабки — ихь  дві 
(жидки),  25.  начиння  (начиння),  26.  моту- 
збчии,  27.  жёрточиа  (жёртка)— къ  ней  при- 

вязана ляда  своею  рбспинкою, — въ  гуцуль- 
скихъ  ироснах  жёрточиа  и  рбспннка,  какъ 
видно  изъ  рисунка,  сведены  въ  одно, 
28.  хвостй,  29.  самі  ляда  (то  же),  ЗО.  блят 

(блят),  31.  оснбва  (то-же).  Константнногр.  у., 
записалъ  Б.  Гринченко;  въ  скобкахъ  по- 

ставлены названій,  указанный  у  Вас. 
165 — 166.— См.  еще  отдвльныя  описанія: 
блят,  ляда,  навій,  начиння.  2)  Варстат  гон- 

чарський. См.  Круг  гончарьский.  Шух.  І. 
260.  3)  Варстат  трацький.  Подставки,  на 
который  кладуть  дерево  при  распилива- 
ніи  его  на  доски.  МУЕ.  Ш.  ЗО. 

Верстата,  таю,  вш,  гл. — дорбгу,  путь. 
Держать  путь.  По  морю  простий  путь 
верстають  судна.  К.  Псал.  237.  Конеіі 
на-взаводах  день  і  ніч  держали,  до  геть- 

мана Наливайка  дорогу  верстали.  Макс. 
Зібралися  повки  його  на  мене,  верстаю- 

чи далекую  дорогу.  К.  Іов.  41. 
Верства,  ви,  ж.  1 )  Верста.  Прибігають 

до  царевого  дому....  верстов  за  п'ять. 
Рудч.  Ск.  І.  105.  У  доброго  коня  не  довгі 
верстви.  Ном.  №  11Э65.  2)  Верстовой 
столбъ.  З  Береслава  до  Перекопу  все 
мальовані  верстви.  Рудч.  Чп.  155.  По- 

наставляли тут  верстів  що  й  розми- 
нуться трудно.  Ном.  №  6595.  3)  Слой 

земли,  сноповъ;  рядъ  вътвей  на  деревъ. 
находящихся  на  одной  высоте.  Мнж.  177. 

Шух.  I.  175.  Треба  ще  положити  одну 
верству,  а-  тоді  вже  вершити  сти. 
Харьк.  4)  Слой,  клаесъ,  кругъ  (общества). 
Це  люде  однієї  верстви  з  вами.  Левиц. 

5)  Возрасть.  Цей  дід  однієї  зо  мною  вер- 
стви. Рк.  Левиц.  1  з  менчої  верстви 

вчаться  всі.  Уманск.  у. 

Верствах,  ка,  м.  1'овесникъ.  Вх.  Лем. 
396. 

Верстовий,  а,  ё.  Верстовой.  —  шлях. 
Столбовая  дорога.  На  верстовім  шляху  в 
полі  корчма  під  вербою.  Шевч.  455. 

Верств,  тж,  лс.=Верства  3 — 5.  Вх. 
Зн.  6. 

Вертання,  ня,  с.Возврншеніе.  Ой  то  ж 
мені  не  гуляння, — за  ворота  та  й  вер- 

тання. Грив.  Ш.  686 
Вертати,  таю,  вш,  сов.  н.  вернути,  ну, 

неш,  гл.  1)  Возвращать,  возвратить,  вер- 
нуть. Щастя  розум  відбірае,  а  нещастя 

назад  вертає.  Ном.  .V  1715.  Верни  моє, 
візьми  своє.  Ном.  Лі  273.  Верни,  верни, 
милий  Боже,  моє  дівування.  Мет.  259. 
2)  Возвратиться.  Я  ждатиму,  доки  вони 
не  вернуть  з  міста.  Федьк.  3)  Повора- 

чивать, заворачивать.  Туди  мою  головонь- 
ку що  вечора  верне.  Мил.  79.  Гей,  верни, 

Касяне,  круто.  Ном.  Л;  11418.  Куди  .не 
верни,  наткнемся  на  тин.  4)  Вывора- 

чивать, выворотить,  воротить,  съ  силой 
двигаться  впередъ.  Де  ся  взялася  да  із 
моря  синя  хвиля:  верне  да  верне  всяку 
рибу  ізо  дна.  Мет.  101.  Правда  зі  дна 
моря  верне.  Ном.  Ла  6689.  Реве,  стогне 
хуртовина,  котить,  верне  полем.  Шевч. 
82.  Як  узяв  скот  вернути  із  того  яйця: 
верне  та  й  верне.  Рудч.  Ск.  І.  144.  5)  Сва- 

ливать, свалить,  сбрасывать,  сбросить.  Пше- 
нишне,  гречишне — верни  вміапо.  Ноя. 
№  12167. 

Вертатися,  таюся,  вшея,  сов.  в.  вер- 
нутися, яуся,  нешея,  гл.  1)  Возвращать- 

ся, возвратиться,  воротиться.  Вернітеся, 
літа  мої,  хоч.  до  мене  в  гості.  Не  верне- 

мось, не  вернснось,  не  знаєм  до  кого. 
Мет.  106.  Щоб  ти  туди  не  дійшов  і  на- 

зад не  вернувся.  Ном.  .V  3676.  2)  Вер- 
неться світ  кому.  Голова  у  кого  кружится. 

Лежить  наша  Тетяна,  вернеться  їй 
світ.  Г.  Барв.  537.  - 

Вертеп,  пу.  м.  1)  Пещера.  Благові- 
стив в  Назареті, — стала  слава  у  вер- 
тепі. Колядка.  Шевч.  291.  1  слово  прав- 

ди і  любови  в  степи,  вертепи  понееги. 

Шевч.  2)  Кукольный  театръ,  театръ  ма- 
ріонетокь,  на  которомъ  въ  старину   пред- 
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ставлялась  рождествевская  мистерія,  а  так- 
же  и  сцевы  взь  народвой  жизни. 

Вертепа,  пи,  ж.  Пропасть,  оврагъ, 
ущелье.  Вх.  Лем.  396. 

Вертепний,  а,  е.  Относящейся  къ  вер- 
тепу. Желех. 

Вертнголов,  ва,  .к.,  вертиголова,  вв, 
об.  'Тогь,  кто  иміеть  привычку  крутить 
головой.  Вх.  Зв.  6. 

Вертнгувка,  кв,  ж.  1)  Трясогузка. 
Учан.  IV.  127.    2)    Вертлявая    женщина. 

Вертилбрех,  ха,  м.  Вътренникъ,  вер- 
топрахъ.  Вх.  Зн.  6. 

Вертіж,  «а,  м.  Місто  сверленія.  Угор- 

Вертій,  тія,    і'.=Веретільняв    1.    Вх. 
Пч.   II.    16. 

Вертіння,  ня,  є.  1)  Вертініе.  2)  Свер- леніе. 

Вертітв,  чу,  тіш,  гл.  1)  Вертіть,  кру- 
тить. Вертить  хвостом.  Ном.  Кі  3004. 

До  Бога  далеко,  а  пани  вертять,  як 
хотять.  Ном.  .>£  1237.  У  такому  ділі 
як  не  верти,  треба  або  чорта,  або  жін- 

ки. Шевч.  284.  2)  Сверлить.  У  дошці 
вертіти,  дірку.  Дещо. 

Вертітеся,  чуся,  тншся,  гл.  Вертіть- 
ся, крутиться.  Вертиться,  мов  в'юн  в 

ополонці.  Ном.  №  3124.  Вертиться,  як 
муха  в  окропі.  Ном.  Л  10068. 

Верткий,  а,  в.  Вертлявый,  шустрый. 
Був  там  один,  що  його  прозвали  Ііал- 
пою,  швидкий  та  верткий,  що  й  з  під 
ступня  викрутиться.  Св.  Л.   131. 
Вертлявий,  а,  е.  Вертлявый.  Ном. 

.V    13618. 

Верглий,  на,  м.  Шарманка.  Грав  на 
верт.гику.  Вх.  Лем.  397. 

Вертлюг,  га,  м.  Неподвижный  винть, 
на  которомъ  что  нибудь  вращается.  Си. 
Вернлюг. 

Вертун,  на,  м.  Названіе  хитраго  вола. 
КС.   1898-   VII.  46. 

Вертунець,  идя,  м.  Летучая  мышь.-1 
(Вночі)  одні  тільки  вертунці  часом  лі- 

тали перед  його  очима.  Мир.  ХРВ.  306. 

Верть,  меж.,  означающее  поворотъ.  То- 
ді вона  верть,  та  за  двері.  Г.  Барв.  182. 

Підійшли  до  його,  а  він  тоді  верть,  та 
в  другий  бік,  та  й  сховавсь.  Павдогр.   у. 

Вертьог,  гу,  м.  Ухабь;  яма  въ  пескі, 
вибитая  вітромь.  Мнж.  177. 

Вертьога,  гн,  ж.  Родь  посуды.  Виїла 
з  одної  вертьоги.  Чуб.  II.  407. 

Вёртю,  нар.  Въ  вираженій  вертю  за- 
крутився- завертілся;  встрічево  только  ви 

одной  пісні,  невидимому  фальсифициро- 
ванной и  напечатанной  у  Макс.  (1834% 

130:  А  в  Панському  розі  явір  похилився, 
ой  татарин  тяжко-важко  вертю  за- 

крутився. АД.  І.   144. 
Вёртялка,  кл,  ж.  Метательное  орудіе Угор. 

Верх,  ху,  м.  1)  Верхъ.  Козел  сміли 
віший—ізліз  на  самий  верх.  Рудч.  Ск 
Вода  так  через  верх  ллється.  Рудч.  Ск 
З  верху  до  споду.  Съ  верху  до  низу.  На 
вереї.  Сверху.  Коровай  накривають  ран 
тухом  так,  щоб  різка  з  яблуками  стре 
міла  на  версі.  Г.  Барв.  IV.  ЗО.  Через 

верх  слухати.  Невнимательно  слушать,  про- 
пускать мимо  ушей.  Як  батько  казав: 

„кв  важся  за  його  йти",  то  я  слухала 
його  через  верх.  Г.  Барв.  277.  2)  Поверх- 

ность. Верх  землі.  3)  Крыша,  покрышка 

(шубы).  Кожух....  сіронімецький  верх. 
Сим.  ?27.  4)  Верхняя  часть,  верхвій  край 
чего  либо.  Верхи.  Въ  ,  палкі  верхній  ко- 
нецъ,  когда  на  ней  міряються,  чья  очередь. 
Ив.  14.-у  неводі.  Верхній  край  невода. 
Вас.  186,  Браун.  10.  о)  Верхушка  (де- 

рева, горы,  стога  и  пр.).  КоІЬ.  І.  63.  Ой 
у  горбді  конопельки — верхи  зелененькі. 
Мет.  61.  А  що  буря  верхи  позривала. 
Грин.  Ш.  418.  На  дуба  зліз,  на  самий 
вершечок.  Чуб.  6)  Крыша;  глава  церков- 

ная. Стоїть  церква  без  верха,  у  їй  лю- 
дей без  числа.  Ном.  стр.  296,  №  196. 

Стане  церковця  з  трома  верхами,  з  тро- 
ма  верхами,  з  трома  хрестами .  О.  1861. 
XI.  Св.  62.  Твоя  хата,  а  мій  верх.  Обря- 

довый слова  новобрачной,  нодьізжающей 
кь  хаті  мужа,  иьіражающія  пожеланіо 
властвовать  въ  домі  мужа.  Мил.  123. 
7)  Дымовая  труба,  отверстіе  для  выхода 
дыма  изъ  печи.  Мій  верх  і  заткало.  Ном. 
№  2575.  Ти  думаєш,  дурню,  я  тебе  ко- 

хаю, я  такими  дурнями  верхи  затикаю. 
Нн.  Верхи  трусити.  Трубы  чистить.  Сим. 
130.  8)  Верхами=Вёрхи.  А  москалі  їй 
назустріч,  як  один,  верхами.  Шевч.  85. 
Не  їдь  до  мене  трьома  верхами,  приїдь 
до  мене  трьома  возами.  Грин  Ш.  266. 

9)  Верхъ,  излишекъ.  Вас.  191  Ум.  Вер- 
шок, вершечок. 

Верхи,  нар.  Верхомь.  Наганяє  його 
верхи  на  коні  пан.  ЗОЮР.  II.  4  7.  Кли- 
мець  сів  верхи,  пробіг  скільки  там.  Рудч. 
Ск.  І.  69. 

Верхівець,  вня,  м.  Верховой,  всадникъ. 
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Приїхали  ті  верхівкі.  Драг.  305.  Учора 
два  верхівні  бігло  за  возом.  Лубен,  у. 

Верхівець,  вця,  м.  —  Верховинець. 
Шух.  І.  77. 

Верхівка,  ви,  ж.  Верхушка  (растенія). 
Шух.  І.  88.  Ум.  ВерхГвочна.  Маки,  маки, 
маковочки,  золотії  верховочки.  Маркев.  75. 

Верхів'я,  в'я,  с.  1)  Вершина;  верхушка 
дерева.  Бог  узяв....  рукою  того  дуба  за 

верхів'я.  О.  1862.  У.  83.  2)  Волоса  на 
голові,  хохолъ.  Мужик  попав  коваля  за 

верхів'я  і  давай  йому  метелиці  давати. 
Грив.  І.  109. 

Верхлїбк  и  верхляк,  ка,  м.  Дикій  по- 
росенокъ.  Вх.  Пч.  II.  7. 

Верхнйна,  нн,  ж.  Сливки.  Вх.  Зн.  6, 
37.  Ум.  Верхкйнна. 

Верхній,  я,  в.  Верхній.  А  зуб  як  ви- 
скочить та  в  верхню  гільку,  та  й  за- 

стряв там.  Рудч.  Се.  і.  130.  Верхня 
щелепа.  Міус.  окр. 

Верхняя,  ка,  м.  1)  Верхній  жерновъ 
въ  мельниці.  2)  Часть  гончарнаго  круга 
(см.).  Вас.  179.  Шух.  І.  260—262.  3)  Верх- 

ній слой  скирды.  4)  Дека  въ  струвномъ 
музыкальномъ  инструменте  (кобзі,  торба- 

ні). КС.  1882.  УШ.  282;  1892.  Ш.  382. 
5)  Металлическая  крышка  курительной 
трубки.  Чіпка  одкрив  верхняк,  потяг 
люльку,  —  огонь  осіяв  сіни.  Мир.  ХРВ. 
306.  6)  У  гребенщиковъ:  верхушка  рога. 
Вас.  163. 

Верхоблюд,  да,  м.—  Верблюд. 
Верхове,  вбго,  с.  Подимная  подать, 

взимаемая  отъ  трубъ.  Кремен,  у. 
Верховвць,  вця,  лі.=Верхівень.  Он 

по  полю  верхівцем  літає. 
Верховий,  а,  6.  1)  Верховой.  Да  сто 

коней  верхових,  а  сімдесят  возових.  Макс. 
2,  с.  м.  Верховой;  всадникъ.  Послали 
верхового,  щоб  подав  звістку.  Дали  про- 

їхати верховим  і  ридванові.  К.  ЧР.  74. 

3)  Верховий  вітер.  Сіверовосточньїй  ві- 
теръ.  О.  1862.  У.  Кух.  37.  4)  Верхов* 
вила.  Вилы,  которыми  подають  сіно  на 
вьісокіе  стоги  и  скирды.  Грин.  II.  86. 

5)  Верхова  хата.  Хата  съ  соломенной  кры- 
шей, въ  противоположность  землянкі.  Хере. 

6) — хвиля.  Гарасько  ж  на  талан  і  диво 
якось  до  берега  прибивсь.  Чи  з  ломом  він 
туди  заплив,  чи  хвиля  верхова  прибила? 
Мкр.  Г.  7. 

Верховик,  ка,  м.  1)  Северный  вътеръ. 
2)  Всадникъ,  верховой.  Миргор.  у.  Слов. 
Д.  Эварн. 

Верховина,  ни,  ж.  Вершина  (дерева, 
горы).  Він  на  те  дерево:  заліз  аж  на 
саму  верховину.  Рудч.  Ск.  I.  4.  Могйла- 
верховйна.  Курганъ  на  возвышенномъ  міст*, 
обыкновенно  сторожевой  постъ.  Ой  могило- 
верховина,  чомусь  рано  не  горіла.  Гол.  I. 
96.  Ум.  Верховинна.  Шух.  I  204. 
Верховинець,  нця,  м.  Горецъ.  Гол, 
Верховинний,  а,  е.  Вершинный,  отно- 

сящийся къ  вершині.  Верховинна  могйла= 
верховйна-могйла.  Горять  могили  верхо- 

винні в  полі.  К.  ЦН.  187. 

Верховіття,  тя,  с.  Верхній  вітви  деревь- 
евъ.  Верховіття  у  тернів  стинає,  мен- 

шому бриту  примішу  покидає.  Макс. 

Верховод,  да,  м.  1)  Вожакъ.  З  колле- 
гіума  виходили  всі  люде,  которі  були 

верховодами  українського  панського  то- 
вариства. К.  Гр.  Кв.  7.    2 1  ̂ Верховодка. 

Верховода,  ди,  ж.=  -Оклій,  Азрійз  1и- сіДиз.  Вх.  Пч.  II.  18. 

Верховодити,  д'жу,  диш,  гл.  Коман- довать, заправлять,  начальствовать.  Коли 
я  змій,  а  ти  прозмій,  так  -ти  над  нами 
будеш  верховадить.  Рудч.  Ск.  II.  188.  А 
над  усіма  був  найстарший  мармалка: 
він  уже  всіма  верховодив.  Рудч.  Ск.  II.  204. 

З  громади  кпили,  хлопців  били  та  вер- 
ховодили в  селі.  Шевч.  565. 

Верховбдиця,  ці,  ж.  —  Верховода= 
Оклій.  Вх.  Пч.  II.  18. 

Верховодка,  ки,  ж.  Рыба:  а)  Статі» 
сория.  б)  АІЬипшз  ІисИиз.  Браун.  27. 

Верховодний,  а,  є.  Желающій  властво- 
вать. Під  римські  верховодні  мрії  вовік 

чола  свого  не  нагнемо.  К.  ПС.  137. 

Верхоглядка,  ки,  ж.  Поверхностная 
женщина.  Як  почали  вчащати  якісь  прия- 

тельки, верхоглядки  та  верхоумки,  то  й 
звели  її  ні  на  що.  МВ.  І.  27. 

Верходуб,  ба,  ж  Раст.  Ьазегріглшп  1а- Шоііит.  Лв.  99. 

Верхолав,  на,  м.  Любжцій  лазить  по 
крышамъ,  деревьямъ.  Рк.  Левиц. 

Верхоляк,  ка,  м.  Лісной  жаворонокъ, 
АпіЬиз  агЬогеиз.  Вх.  Пч.  П.  8. 

Верхом,  кар.=Верхн.  Не  сідай  вер- 
хом (на  собаку).  Ном.  .V;  13396. 

Верхопасання,  ня,  с.  Въ  постройкі: 
верхняя  часть  сруба.  Шух.  І.  116. 

Верхостьбб,  бу,  м.  Особый  способъ вышивания. 

Верхоумка,  ки,  ж.  Умничающая,  но 
поверхностная  женщина.  На%{окотали  тії 
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верхоумки  скосирм,  а  ти    віри    поняла. 
МВ.  (0.  1862.  Ш.  45).  МВ.  І.  27. 
Верцадло,  ла,  с  1)  Зеркало.  Дочка 

Лавися  чепуруха  в  верцадло  очі  все  п'яла. 
Котл.  Ен.  IV.  27.  2)  Компасъ.  Кременя,  у. 
3)  Астролябія.  Манж.  177. 
Верч,  ча,  м.  1)  Свертокъ,  пучекъ. 

2)  Небольшая  булочка  съ  шишкой  посре- 
дине. Ее  дають  старости  на  свадьбе,  что- 

бы впустили  въ  дворъ.  Ум.  Верчик,  вер- 
чичок.  Що  за  той  верчичок  шпалер? 
Харьк.  у. 

Вёрчик,  ка,  м.  1)  Ум.  отъ  верч.  Хри- 
ста скрутила  верчик  •соломи.  Мир.  Гіов. 

І.  117.  2)  Сплетенный  бубликъ. 
Верша,  ші,  ж.  Рыболовный  снарядъ  ко- 

нусообразной формы,  сплетенный  изт>  пруть- 
евъ.  Раки,  лізьте  ввершу.  Ном. Л»  6897. Роз'- 

їхавсь як  верша.  Стор.  II".  27.  Насміялась 
верша  болоту,  коли  оглянеться,  аж  і  сама 
в  боло»іі.  Ном.  Лк  7999.  См.  Єтір  з  лрутя. 

Вершак,  ка,  м.  Верхушка  дерева,  верх- 
няя часть  дерева.  Смерека,  якій  утято 

замолоду  вершак.  Шух.  І.  185.  Шух.  І. 
176. 

Верше,  нар.  Выше.  Харьк. 
Вертень,  шня,  м.  — Верхівень.  Стор. 

М.  Пр.  120. 
Вершечок,  чка,  м.  Ум.  отъ  вершбк. 
Вершнльні  вила.  Вилы,  которыми  по- 

дають ст>но  при  вершеній  стога. 
Вершина,  ни,  ж.  1)  Верховье  ріки. 

Гей  з  устні  Дніпра  да  до  вершини  сім- 
сот річок  і  чотирі.  Макс.  2)  Начало 

( оврага).  Де  коні?- -В  вершині  балки. 
Стор.  II,  258.  3)= Вершок  2. 
Вершити,  шу,  шйш,  гл.  Завершать, 

заканчивать.  Вершіть  у  стозі,  бо  нема 
на  возі.  Ном.  2)  Насыпать  чего  дибо  въ 
сосудъ  выше  краевъ. 

Вершитися,  шуся,  шишея,  гл.  Завер- 
шаться, оканчиваться  на  верху.  Марму- 

рові комгнки  вершилися  великокняжими 
гербами.  Стор.  М.  Пр.  74. 

Вершій,  шія,  м.  Работникъ,  заканчи- 
вающей верхъ  стога.  Вершія  немає  на 

оцей  стіг.  Волч.  у. 
Вершка,  кн,  ж.  Рыболовный  снарядъ 

изъ  нрутьевъ  лозы, — родъ  корзины,  одна 
сторона  которой  открыта  и  бокъ  въэтомъ 
мъхтв  удлиненъ  и  лежить  горизонтально,— 
конець  его  называется  приладь,  средина — 
спадь,  сама  корзина — ґоґовник.  Снарядъ 
ставится  на  дно  открытой  стороной  про- 
тивъ  узкаго  и  быстраго  теченія,  ґоґовник 
накрывается  плитой;   гонимая   рыба   вхо- 

дить въ  корзину  и  не  можетъ  оттуда  вы- 
биться, благодаря  силі  теченія.  Шух.  I. 

227. 

Вершляг,  га,  м.  Молоть.  (Коваль)  * 
каже:  Ну,  я  нагрію  кліщі,  а  ти  бери 
вершляг.  Мнж.  124.  Вершляг  хоч  шклян- 
ку  розбиває,  та  штуку  з  криці  вигинає. 
Греб.  322. 
Вершник,  ка,  м.  Верховой,  всадникъ. 

Стор.  И.  57.  Аф.  315.  См.  Верхівець. 
Вершнюк,  ка,  к.=Верхоляк.  Вх.  Пч. 

II.  8. 
Вершня,  ні,  ж.  Поверхность. 
Вершняк,  ка,  м.  1)  Одинъ  изъ  пиль- 

щиков^ досокъ,  стоящій  при  работв  свер- 
ху. Борз,  у!  2)=^Верхняк  1.  Черниг.  у. 

Вершбк,   шка,   м.    1)    Ум.    отъ    верх. 
2)  Дно    шапки    съ    наружной    стороны. 
3)  Верхняя  часть  очГпка  КС.  1893.  XII. 
449.  Вас.  191.  4)  Та  часть  курительной 
трубки,  въ  которую  кладется  табакъ.  Шух. 
I.  276.  5)  Истокъ  ріки.  Де  річка  Лива 
взяла  свої  вершечки.  6)  Вершокъ.  Лисина 
у  шість  вершків.  Ном.  Л»  13942.  7)  Слив- 

ки; сметана.  Зо  всіх  гладишок  чисто  бу- 
ло вершечки  поз'їдаю,  наче  той  кіт. 

Г.  Барв.  356.  См.  Верхнина.  Ум.  Вершечок. 

Верштаб,  бу,  м.  У  Овчинниковы  сна- 
рядъ въ  виді  стоящаго  одного  или  двухъ 

параллельно  поставленныхъ  шестовъ  съ 
перекладинами,  употребляемый  для  навЬ- 
шинанія  овчины  при  ея  обработке.  Вас. 
153.  Сумск.  у. 

Веряйка,  ки,  ж.  Деревянный  замокъ. 
Вх.  Уг.  231. 

Весела,  лої,  ок.=Веселка.  Вх.  Зн.    6. 
Веселечко,  ка,  с.  Ум.  отъ  весло. 
Веселий,  а,  е.  1 )  Веселый.  В  погоду  і 

смутний  веселим  буває.  Ном.  №  602. 
Будь....  весела  як  весна.  Ном.  №  4562. 
Під  веселу  руч.  Въ  хорошемъ  настроєній. 
Як  от  під  веселу  руч,  то  й  пісень  спі- 

ваємо. Харьк,  2)  Пріятньїй,  производящей 
хорошее  впечатлите.  Веселі  здалека  па- 

лати. Шеяч.  Ум.  Веселенький,  веселе- 
сенький. 

Веселик,  ка,  м.  Названіе  журавля,  ко- 
торое нужно  употреблять  относительно  ихъ, 

когда  они  прилетають  весной,  вм.  жура- 
вель, иначе  будешь  журитися  весь  годъ 

Драг.  8. Веселити,  лю,  лиш,  гл.  1)  Веселить, 
увеселять.  Вона  було  ввесь  двір  веселить 
собою,  як  зорою.  МВ.  І.  70.  2)  Радовать. 
/  душу  веселить  одрадою  благою.  К. 
Псал.  54.  Жити  б,    жить    та  славить 
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Бога  і  добро  творити  та  Божою  кра- 
сотою людей  веселити.  Шевч.  327. 

Веселітеся,  люоя,  лншся,  гл.  1)  Ве- 
селиться. Загубиш,  та  не  смутись, — знай- 

деш, то  не  веселись.  Ном.  №  5851.  Ве- 
селіться ж,  люде  добрі,  гуляйте/  Шевч. 

306.  2)  Радоваться.  Я  тобою,  пташко, 
вееелюся.  Шевч.  193 

Веселиця,  ці,  ж.  =  Веселка  1.  Ой 
знати,  знати,  хто  господиня:  в  неї  в 

світлиці,  як  в  веселиці.  Гол.  IV.  545. 
Ум.  Весёличка.  Вх.  Зя.  6. 

Веселісінький,  а,  е.  Совершенно,  очень 
веселый.  Мил.  162. 

Веселісінько,  нар.  Совершенно,  очень 

весело.  Господи,  як  гарнісінько  та  весе- 
лісінько було.  0.  1862.  IX.  111 

Веселість,  лости,  ж.  Веселость,  весе- 

ліє. Наробили  там  крику  та  сміху, радос- 
ти та  веселости.  МВ.  1.  114.  Дай  вам, 

Боже,  в  стайниці  радість,  в  хижі  ве- селість. Гол.  Н.  2. 

Веселішати,  шаю,  вш,  гл.  Ділаться  ве- селіє. Желех. 

Веселка,  ки,  ж.  І)  Радуга.  Маркев.  16. 

2)—  вонюча.  Раст.  РпаИиа  ігаргисіісиз. 

ЗЮЗО.  І.  131.  3)-чбртова.  Раст.  РЬаІІиз, 
савіпиз  Ь.  ЗЮЗО.  І.  131.  Ум.  Веселонька, 

веселочка.  Роскажи,  як  за  горою  сонечко 

сідає,  як  у  Дніпра  веселочка  воду  пози- чає. Шепч.   324. 

Веселковий,    а,  е.    Радужный.    Уман. 
III.  231. 

Весело,  нар.  Весело.  Тоді  чоловік  ве- 

село співає,  як  п'ятериком  поганяє. 
Ном.  №  1408.  Весело  не  засміється,  не 

гляне.  МИ.  II.  20.  Ум.  Веселенько.  Як  мій 

милий  біля  мене, — гулять  веселенько  Нп. 

Веселонька  и  веселочка,  кн,  ж.  Ум. 
оть  веселка. 

Веселувати,  лую,  вш,  гл.  Играть  свадь- 

бу, гулять  на  свадьбі.  'Аж  тиждень  ве- 

селували,  як  Марка  женили.  Алексан- 
дров, у.  Слов.  Д.  Эварн. 

Веселуха,  хи,  ж.  1)  Веселая  женщина. 

2)  Шутливое  названіе  спиртного  напитка. 

Варенухи,  веселухи  довелось  до  зволу. 

Мир.  Н.  38.  3)  Лягушка.  Вх.  Пч.   І.    16. 

Весельце,  ця,  с  Ум.  оть  веслб. 
Веселих,    ха,    .м.=-Веселуха   8.    Вх. 

Пч   '-і 16-  ^  » 
Вееіика,  ки,  зс.=Веселка  1.  Вх.  За.  6. 

Вееіленьке,  на,  с.  Ум.  ось  весіллі. 

ія,  ля,  с.  Свадьба.  Дай,    Боже, 

знати,  з  ким  весілля  грати.  Ном.  №  262. 
Загоїться,  поки  весілля  скоїться.  Посл. 

Відбути,  відгуляти  весілля.  Сыграть,  от- 
праздновать свадьбу.  Весіллям  называются 

и  вообще  всі  участники  свадьбы:  весілля 
йде  до  молодої.  О.  1862.  IV.  30.  Ум.  Ве- 

селенько, весіллячко.  Вінець  сплете  дівчи- нонька та  на  весіленько.  Млак.  93.  Яке  ж 
твоє  весіллячко  смутне-невеселе.  Г.  Барв. 

208. 
Весідчаннн,  на,  м.  Употр.  боліє  во 

ын.  ч.:  весілчане.  Участники  свадебныхь 
торжествъ.  К.  ВС.  38. 

Весільний,  а,  е.  Свадебный,  брачный. 
Так  мені  вподобалась,  як  вовкові  весільні 
пісні.  Ном.  №  5019.  Весільна  хустка. 

Шевч.  318.  Чи  можуть  синове  весільні 
постити?  Св.  Мр.  II.  19.  Весільний  дім. 
хата.  Домт,  невесты.  Мет.  МУЕ.  Ш.  82. 
Весільна  корогва.  Красный  флагь  во  время 
свадебныхъ  обрядовъ.  О.  1862.  IV.  27. 

Весінннй,  а,  е.— Весняний.  Гол. 
Веслб,  ла,  с.  I)  Весло.  На  човничку 

пару  бочок  веслами  крае.  Мет.  77.2)  Родъ 
лопатки,  которой  горшечвикъ  размягчаегь 
глину.  Шух.  I.  260,  261.  3)  Коромысло. 

Шух.  I.  97.  Ум.  Весельце,  веселечко.  Бі- 
гнуть,  пливуть  човенцями,  поблискують 
весельцями.  Раиїі. 

Веслувати,  луіо,  вш,  гл.  Грести  вес- ломъ.  Був  човен  серед  моря,  а  він  один 
на  землі  і  бачив,  як  еони  силкувались, 
веслуючи.  Св.  Мр.   VI.  47,  48. 

Веслюга,  ги,  м.  Большого  роста  чоло- 
віка Рк.  К.  Ой  взяли  Попенка  його  вір- 

ні слуги,  а  Сотниченка  з  ратуші  ве- слюги.  Нп. 

Весна,  нй,  ж  Весна.  Встала  й  весна, 

чорну  землю  сонну  розбудила,  уквітчала 

її  рястом,  барвінком  покрила.  Шевч. 
195.  Вес  нею,  на  весні.  Весной. 

Веснівка,  ки,  аг.  1)=Веснянка.  2)  Пт. 

луговой  жаворонокъ,  Аіаисіа  агуепзіз.  Вх. Пч.  II.  8. 

Веснування,  ня,  с.  Встречено  вч>  фор- мі веснбванє.  Весенняя  пастьба  скота  въ 
полонинах.  Шух.  І.  190. 

Веснувати,  ну»,  вш,  гл.  Ділать  ве- сеннія  работы;  проводить  весну.  Желех. 
Дай,  Боже,  веснувати!  Фр.  Пр.  152. 

Весняний,  а,  в.  Весенній.  Весняна  по- 
года. Макс  Зійшло  сонце  веснянее— ста- 

ло пригрівать.  Рудч.  Чп.  195. 
Веснянка,  ки,  ж.  1)  Весенняя  пісня. 
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Веснянки  поется  исключительно  ранней 
весной  и  исключительно  молодежью.  2)  Ве- 

сенняя нимфа.  Весняночка-паняночка  десь 
у  садочку  тис  сорочку.  Мет  300.  3)  мн. 
Веснушки.  Ластівко,  ластівко!  на  тобі 
веснянки,  дай  мені  білянки.  Ном.  №  266. 

Веснянкуватий,  а,  е.  Покрытый  вес- 
нушками, веснущатый.  Уман.  I.  71 

Вести,  веду,  деш.  гл.  1)  Вести.  Взяла 
коня  за  гнуздечку,  веде  коня  у  стаднії  цю. 
Мет.  74.  Ти  вів  народ  свій,  як  отару, 
жезлом  Моисея  та  Арона.  К.  Псал. 
2) — голос.  Піть,  тянуть  голосомъ.  Лугом 
іду,  голос  веду  —луже,  розвивайся!  Мет. 
Як  же  він  високо  веде.  3) — мбву.  Разго- 

варивать, вести  р'Ьчь.  Вони  тоді  саме 
вели  про  його  мову  між  собою.  Рудч.  Ск. 

II.  20.  4) — нитку.  Выводить  нитку.  5)— пе- 
ред. Предводительствовать,  командовать; 

быть  впереди,  во  глав*.  Господарює  Хве- 
еиха,  у  всьому  перед  веде,  а  Хвесько  слу- 

ха її  й  поважа.  Стор.  I.  26.  На  вечорни- 
цях.... у  колядці,  ніхто  як  н  перед  вела. 

Стор.  I.  133.  6) — порядок.  Распоряжаться. 
Тобі,  мати,  порядок  вести.  Мил.  160. 
7) — танбк.  См.  Танок. 

Вестися,  ведуся,  дёшся,  гл.  1  Быть 
ведомымъ,  вестися.  Веди  гивидче  коня! — 
Еге,  веди!  коли  ж  не  ведеться!  2)  Быть 
въ  обычае.  У  нас  так  не  ведеться.  На 
світі  вже  давно  ведеться,  що  нижчий 

перед  вищим  гнеться.  Гліб.  3)  Размно- 
жаться, плодиться,  родить  (о  растеніяхь). 

У  нас  гарно  ведуться  кури.  У  наиіім 
ставку  не  ведуться  карасі.  Оця  пшени- 

ця велася  сім  років,  а  на  восьмий  пере- 
велася. Лебед.  у.  4)  Везти,  удаваться, 

счастливиться.  Коли  не  ведеться,  то  її 
курка  не  несеться.  Ном.  Л;  1701.  Уже 
на.и  ся  сього  року  люби  пік  и  не  веде.  Гол. 
IV.  508. 

Весь,  сні,  м.  Раст.  Рііеііапйгіит  а^иа- 
тісит.  Вх.  1]ч.  І.  12.  Оепапіііе  рпеїіяп- 
агіїїт.  Лв.  100. 

Ветлина,  ни,  ж.  Раст.  Заііх  УІЦеїіна. 
Вх.  Пч.  1.  12. 

Ветуля,  лі,  лс.=Ватуйва.  Вх.  Уг.  230. 

Ветхий,  а,  є.  Ветхій.  В  ветхе  рям'с я  одігся.  К.  Пеал.  82. 

Вех,  .«.  1)— ху.  Раст.  8іит  ІаІіГоІіит 
Б  Анн.  332.  2) — ха.  Пономарь.  Лотоць- 
кий!  не  думай,  що  ти  граф.Потоцький, 
бо  ти  вех  села  Бебех.  Ном.  X  5509. 

Веха,  хн,  ж.  См.  Віха 

Ведь!  меж.  Прнзывъ  свиней,  то-же, 
«то  и  мць. 

Вечеренька,  ки,  ж.  Ум.  отъ  вечеря. 

Вечерітн,  рів,  гл.  безл.  Вечерять.  Бі- 
гай, коню,  бігай,  коню,  бо  вже  вечеріе. 

Мет.  98.  Вечір  вечерГє.  Начинается  вечері.. 
А  вже  вечір  вечеріе,  вже  сонечко  зайшло. 
Грин.  ІП.  129. 
Вечерішний,  а,  є.  =  Вечірній.  Вече- 

рішне  молоко.  Вх.  Лем.  397. 

Вечерянні,  ць,  ж.  мн.  1)  Вечернія  со- 
бранія  молодежи.  Ей,  стережися  тих 
вечерниць,  як  мати  тебе  від  вогню  сте- 

регла. Ном.  №  12560.  2) — душисті.  Раст. 
Неярегі»  піаігопаїіз  Б.  ЗЮЗО.  І.  125. 
Ум.  Вечернйчки,  вечерийчеиьии. 
Вечерниця,  ці,  ж.  Вечерняя  звіада, 

Венера.  Вх.  Лем.  397. 
Вечерянченькн,  ньок,  ж.  мн.  Ум. 

отъ  вечерниці. 

Вечернйчитн,  чу,  чнш,  гл.  Устраивать 
вечерниці,  бывать  на  нихъ.  Вх.  Зн.  6. 

Вечернйчки,  чок,  а*?,  мн.  Ум.  отъ  ве- 
черниці. 
Вечоровий,  а.  є.  Вечерній.  Зійшла 

зоря  вечеровая.  Чуб    І.  161. 

Вечеря,  рі,  ж.  Ужинъ.  Надіявся  дід 
на  обід,  та  без  вечері  ліг  спати.  Ном. 
&  5638.  Вечерю  вечеряти.  Ъсть  ужинъ, 
ужинать.  Ой  годі,  годі  сивим  конем  гра- 

ти; ходи  до  мене  вечерю  вечеряти.  Макс. 
Вечерю  посилати,  носити.  Въ  канунъ  Рож- 

дества, поел*  обрядоваго  ужина,  носылаютъ 
вечерю  (кутю,  озварь  и  пр.)  родителямъ, 
кумаиъ,  крестному  отцу  или  матери,  свя- 

щеннику и  пр.;  носять  ее,  обыкновенно 
діти,  завязанную  въ  платокг  или  полотен- 

це; тъ,  кому  ее  приносять,  лишь  отво- 
да Ю1ъ  ее  и  возвращаютъ  (для  дальней- 

ших ь  носьщеній),  подаривъ  что  либо  при- 
несшему. О.  1861.  XI.  Св.  61.  Ум.  Вече- 

ре(о)нька.  Нам  вечеронька  не  мила:  ши- 
рокая нивонька  втомила.  Грин.  Ш.  671. 

Вечеряти,  ряю,  еш,  гл.  Ужинать.  Трей- 
чі  на  день  попас  маю:  а  снідаю  й  обідаю, 
полудную  й  вечеряю.  Нп. 

Вечір,  че(о)ра,  м.  Вечерь.  Дснь-цень. 
аби  день,  аби  вечір  близько.  Ном.  >4  10915. 
Вечір  зайшбв.  Вечерь  начался.  Рудч.  Ск. 
Над  вечір.  Около  вечера,  подъ  вечеръ. 
Над  вечір  приїхав  Кобза  у  велику  сло- 

боду. Стор.  М.  Пр.  57.  Що  вечора.  Каж- 
дый вечеръ.  До  дівчини  з  старостами 

що  вечора  шлешся.  Мет.  У  вечері.  Вече- 
ромъ.  У  вечері  пГзно,  вечір  пЬн».  Поздно 
вечеромъ.  Драг.  56.  Одногб  вечора.  Однажды 
вечеромъ.  Ріне  й  вечір.    Утромъ    я 
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роыъ.  Проти  вечора.  Къ  вечеру.  Свяяій  ве- 
чір. Канунъ  Рождества.  Сим.  174.  ДІвйч 

вечір.  ДЬвичникъ.  Згадала  баба  дівич  ве- 
чір. Ном.  №  13086.  Добри  вечір.  Добрый 

вечеръ.  Приввтствіе.  Ум.  Вечірбк,  вечірб- 
чок.  Зійшла  зірка  з-під  вечірка.  Мил.  82. 
Ой  жаль  мені  векірочка,  що  не  був  я 
вчора.  Лис.  Ш.  №  20. 

Вечірки,  рок,  ж.  >т.=Вечерннці.  У 
діда  дочка  і  в  баби  дочка.  Так  вони  хо- 

дили на  вечірки.  Рудч.  Ск.  II.  51.  Грин. 
II.  174.  Ш.  275. 

Вечірній,  я,  в.  Вечерній.  Ой  зійди, 
зійди,  ти,  зіронько  та  вечірняя.  Мет.  80. 

Вечірня,  ні,  ж.  Вечерня.  Він  на  ве- 
чірні був  і  в  кадило  дув.  Ном.  №  13184. 

Вечірок,  рка,  вечірбчок,  чка,  м.  Ум. 
оть  вечір. 

Вечорйна,  ни,  ж.  1)=Вечір.  Борз.  у. 
Хоч  не  вранці, — в  вечорині.  Мил.  195. 
2)=Вечеря.  Да  спасибі,  сину,  за  сю  ве- 
чорину.  Лукаш.  91.  3)  ми.  Совместный 

ужинъ  нев-всты  съ  дружками,  а  жениха 
съ  боярами  и  со  всей  свитой — ьь  субботу. 
ХС.  VII.  427.  Ум.  Вечорйнка.  Коли  б  ме- 

ні не  тини  то,  не  перетинки,  Ходив  би 
я  до  дівчини  та  що  вечоринки.  Мет. 

Вечеряти,  ряю,  еш,  гл.  —  Вечоріти. 
У  оке  вечор  вечоряе.  Мил.  71. 
Вешняк,  ка,  м.  Водяная  мельница, 

действующая  только  въ  половодье.  Левч.  70. 
Вештання,  ня,  с.  Хожденіе  туда  и 

сюда,  шатаніе.  Котл.  Ен.  V.  67. 
Вештатися,  таюся,  ешея.  гл.  Ходить 

вездв,  шататься,  шляться.  Він  усюди  веш- 
тається та  на  кобзі  грає.  Шевч.  7. 

Обридло  мені  вештаться  по  осоружному 
світу  з  нудьгою.  Стор.  М.  Пр.  40. 

Вж  ...  См.  Уж.... 
Вв....  См.  Ув.... 
Ви,  міьст.  Вы.  Як  ви  нам,  так  і  ми 

вам.  Ном.  Лі  7220. 
Вйбабити,  блю,  биш,  гл.  1)  Принять 

(дітей  о  повитухв).  Я  в  тебе  усіх  дітей 
вибабила.  2)  Заработать  акушерствомъ. 

Вибава,  ви,  ж.  Уничтоженіе,  истребле- 
ніе.  Уман.  І.  317. 

Вибавити,  ся,  См.  Вибавляти,  ся. 
Вибавлення,  ня,  с.=Внбава.  Левч.  55. 

Вибавляти,  ляю,  еш,  сов.  в.  вибави- 
ти, влю,  виш,  гл.  1)  Избавлять,  изба- 

вить, спасать,  спасти.  Ти  мене  вибавив  од 

смерти,  а  я  тебе.  Рудч.  Ск.  І.  73.  2)  Вы- 
водить, вывести,  уничтожать,  уничтожить. 

Вибав  плямки.  Кропива   заклюнулась   у 

вишняку,  так  треба  вибавити.  Ном. 
№  1313.  Він  вибавляв  кукіль  з  жита. 

Борз.  у.  Як  вітрець  повіє,  росоньку  ви- 
сушить; а  з  мого  серденька  жалю  не  ви- 

бавить. Грин.  Ш.  408. 
Вибавлятися,  ляюся.  ешея,  сов.  в. 

вибавитися,  влюся,  вился,  гл.  1)  Из- 
бавляться, избавиться,  спасаться,  спастись. 

2)  Выводиться,  вывестись,  уничтожаться, 

уничтожиться. 
Внбайкуватнся,  куюся,  ешея,  гл.  Вы- 

плыть изъ  воды.  Плив  бистрою  рікою, 

захльоскувавсь,  тонув,  вибайкувавсь  і  знов- 
знов-знов,  попи  аж  на  березі  став.  МВ. 
Ш.  50. 

Внбалакати,  каю,  еш,  гл.  Добиться 
чего  разговоромъ,  бесвдой.  Та  що!  Будем 
балакати,  може  що  й  вибалакаємо. 

Вибалакатися,  каюся,  ешся,  гл.  На- 
говориться, сказавъ  все,  что  хотълъ.  Та 

не  перепиняй, — хай  уже  вибалакається 
Харьк. 

Вибалок,  лку,  м.  Отроги  оврага,  степ- 
ной балки. 

Вйбанднлитн.  лго,  лиш,  гл. — кишки. 
Выпотрошить,  вынуть  кишки. 

Вйбандуритн,  рю,  риш,  гл.  Выпотро- шить. 0.   1862.  II.  63. 

Вйбанити,  ню,  ниш,  гл.  Вымыть  те- 
плой водой  (посуду,  утварь).  Вивернулгс 

вони  той  шаплик,  вибанили.  Мнж.    138. 

Вйбанітувати,  тую,  еш,  гл.  Выбра- 
нить. Вибанітував  на  всі  боки.  Ном. 

36  3804. 

Вибатожити,  жу,  жиш,  гл.  Отстегать 

кнутомъ. 
Вибатькувати,  кую,  еш,  гл.  Выругать 

въ  отца.  Суча  дочка,  коли  не  вибатькую. 
Ном.  Да  3604. 

Вибачати,  чаю,  еш,  сов.  в.  вибачити, 

чу,  чиш,  гл.  Извинять,  извинить.  Подо- 
рожньому і  Бог  вибачає.  Ном.  Лі  11374. 

їжте,  умочайте,  на  друге  вибачахіте. 
Ном.  Л°  12022.  Хто  дурневі  вибачить, 
має  сто  днів  відпусту.  Ном.  №  6212. 
Вибачайте  на  сім  слові.  Извините  за  вы- 
раженіе,  съ  позволенія  сказать. 

Вибачення,  ня,  с  Извиневіе.  Левин.  І. 
335. 

Вибачити.  См.  Вибачати. 

Вибачний,  а,  є.  Извиняющій,  прощаю- 
щій.  Будьте  вибачні.  Извините,  простите. 
Вх.  Лем.  397. 

Вйбаяти,  баю,  еш,  гл.  Выболтать,  раз- 
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сказать.  Що  бають,  то  вибають.  Ном. 
№  7810. 

Вибевкати,  ввю,  еш,  гл.  Проболтаться. 
Внбейкатнся,  каюся,  вшся,  гл.  Вы- 

браться изъ  грязи,  болота. 
Внбекати,  ваю,  вш,  м.  Вылокать.  Со- 

бака вибекала  миску  води. 
Вибель,  бля,  м.  Круглое  бревно.  См. 

Віблян,  віблий. 
Ввбештатв,  таю,  вш  и  ввбештуватн. 

тую,  вш,  гл.  Выбранить.  Вибештував, 
буде  з  його.  Ном.  №  3804. 

Вибиванка,  кн,  ле.=Ввбійка.  Желех. 
Вибивати,  ваю,  вш,  сов.  в.  вибити, 

б'ю,  вш,  гл.  1)  Выбивать,  выбить,  вышибать, вышибить.  Ялик  клином  вибивають.  Ном. 
№  5848.  Чого  стоїш,  моя  доненько,  чому  не 
йдеш  та  додомоньку?  Чи  травиця  ноги 
спутала,  або  роса  очі  вибила?  Мет.  289. 
Вибивати  очі.  Колоть  глаза.  Зараз  і  поч- 

не їй  очі  хлопцями  вибивати.  Мир.  Пов. 
І.  119.  Ой  годі,  мати,  сим  очі  вибивати. 
Мет.  265.  2)  Выбивать,  выбить,  изрывать, 
нарить.  Копитами  землю  вибиває.  Рудч. 
Ск.  II.  112.  3)  Выбивать,  выбить,  побить. 
Господи  милостивий,  вибиймо  її  (пшени- 

цю )градом.  Грин.  II.  147.  Де  не  взявся  ві- 
тер—вибив те  просо.  Рудч.  Ск.  II.  136. 

4)  Выколачивать,  выколотить.  Вибий  же 
добре  килима  дубцем.  5)  Выжимать,  вы- 

жать, выдавить.  Нехай  б'ють,  —  олії  не 
виб'ють.  Ном.  Л:  3913.  6)  Вытеснять,  вы- 
тісннть.  Б'ються  (шаблями).  Наливайко 
вибиває  Жовковського  з  хати.  К.  ЦН. 
245. —  у  потилицю.  Выгонять,  выгнать,  вы- 

толкать въ  шею.  Іди,  каже,  брате,  та 
й  більше  не  приходь,  бо  як  прийдеш,  то 

в  потилицю  виб'ю.  Рудч.  Ск.  II.  135. 
Козака  нетягу  за  чуб  брала,  в  потилицю 
з  хати  вибивала.  ЗОЮР.  І.  202.  7)  Толь- 

ко сов.  в.  Побить,  поколотить.  Батько 

його  вибив  добре.  Рудч.  Ск.  II.  107.  На- 
гаем  вибив.  ЗОЮР.  І.  161.  8)  Избивать, 
избить.  Вибивали  народ  тисячами.  Стор. 
І.  181.  9)  Оттискивать,  оттиснуть,  выти- 

снуть, отпечатывать,  отпечатать.  Оце  ви 
напишите,  а  другому  дасте,  щоб  вибив 
книжку?  (Залюбовск.).  10)  Выбивать,  вы- 

бить, набить  (выбойку).  (Полотно)  виб'є — 
спідницю  пошт;  юпку...  У  вибійчано- 

му й  у  свято  ходила.  Мир.  ХРВ.  25. 
11)  Только  несов.  в.  Выбивать,  бить,  сту- 

чать, хлопать.  Барабани  вибивали.  Рудч. 
Чп.  91.  Танцюють,  „ричать,  у  долоні 
вибивають.  Грин.  І.  184.  12)  Вибивати 
тропами.  Откалывать  трепака.  Стор.  М.  11р. 

52.  13)  О  перепелі:  піть.  Перепел  вибй- 
ва.  Мнж.  172.  14)  —  з  сили.  Приводить, 
привести  въ  изнеможеніе.  І  навприсядки 
пускався  й  колесом  крутився,  поки  друж- 

ку вибив  з  сили,  а  сам  не  втомився. 

Мкр.  Н.  ЗО. 
Вибиватися,  ваюся,  вшся,  сов.  в.  ви- 

битися, б'юся,  вшся,  гл.  Выбиваться,  вы- 
биться, пробиваться,  пробиться.  Звіри  вже 

вибились,  прибігли.  Рудч.  Ск.  II.  70.  Я 

тобою  з  війська  виб'юсь,  з  мурів  — силою 
твоєю.  К.  Псал.  39.  Молода,  зелена  та 

пахуча  травиця  з-під  землі  вибивалася. 
0.  1862.  X.  Ш.-з  сили,  ибчі.  Выбиться 
изъ  силъ.  Коняка  вибилась  із  мочі.  Грин. 
11.   114. 

Вибирати,  ся,  раю,  ся,  вш,  ся,  гл.= 
Вябіратв,  оя. 

Вибити,  ся.  См.  Вибивати,  оя. 

Вибичуватися,  чуюся,  вшся,  гл.  Вы- 
ехать на  гору,  помогая  лошадямъ,  воламъ. 

Вже  як  вибичувалися  на  рівне,  так 
трошки  оддихали.  Стор.  І.  146.  Вибичу- 

вався з  хурою  на  гору.  Зміев.  у. 
I.  Вибігати,  гаю,  вш,  гл.  1)  Исходить, 

бігая.  Наймичка  вибігала  (шукаючи) 
увесь  куток.  V.  Барв.  502.  Довелось  скрізь 
вибігать  по  хатах,  шукаючи.  Гриа.  І. 
109.  2)  Пробігать  извістное  время.  Не 
багато  він  бігав,  а  рік  вибігав  вовком. 
Грин.  II.  1.26. 

II.  Вибігати,  гаю,  вш,  сов.  в.  вибіг- 
ти, біжу,  жвш,  гл.  1)  Вьібігать,  вибі- 

жать. Ой  вибіг  татарин  старий  боро- 
датий... Вибіг  того  козаченька  доганяти. 

Макс.  2)  Уходить,  уйти,  вилиться  (о  жид- 
кости). Що  з  горшка  вибіжить,  то  не 

позбіраєш.  Ном.  №  1913. 

Вибідувати,  дую,  вш,  гл.  1)  Иробід- 
ствовать.  Вибідував  тиждень.  2)  Выстра- 

дать. Ввбіжка,  кв,  ж.  Раст.  Мятликь,  Роа. 
Вх.  Уг.  230.— лугова.  Раст.  Роа  ргаїепзі». 
Шух.  І.  20. 

Вибій,  бою,  м.  1)  Ухабъ.  Кіев  у.  См. 

вибоїна.  2)  Ямка  въ  землявомь  полу.  По- 
серед хати  вибої,  повні  сміття.  Мир. 

ХРВ.  178 

Вибійка,  ки,  ж.  Набивная  ткань.  Котл. 
Ен.  І.  21.  Вас.  192. 

Вибійчаний,  а,  е.  Изъ  набивной  тка- 
ни. Сорочка  на  йому  чорна,  штани  ви- 

бійчані. Мир.  ХРВ.  11. 
Вибілити.  См.  Вибіляти. 
Вибіліти,  дію,  вш,  сон.  в.  ввбілктв, 

вю,  лвш,  гл.  Ділать  більїмь,  білить,  вы- 
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білить.  Не  ти  личко  вибіляла.  Мил.  89. 

1  напряла,  і  виткала,  і  вибілила  по- 
лотно. Чуб. 

Вибір,  бору,  м.  1)  Выборг.  На  вибір 
дають,  на  людськую  волю:  хоч  утопись, 

хоч  так  загинь.  МИ.  '(,0.  1862.  Ш.  74). 
А  в  лиски — лиски  новий  двір,  чотирі 
дочки  на  вибір.  Рудч.  Ск.  II.  5.  2)  мн. 
Выбори.  Выборы. 

Вибірання,  вя.  с  1)  Сборы.  Попівське 
вибірання,  а  жидівське  зараз,  —  то  все 
їдно.  Ном.  Л:  8066.  2)  Вьібираніе,  выборь, 
избираніе.  Уи.  Вибіраннячко.  Грин.  Ш. 
549. 

Вибірати,  рею,  вга,  сов.  в.  вибрати, 
беру,  реш,  гл.  1)  Избирать,  избрать,  вы- 

бирать, выбрать.  Не  мені  бути  вашим 
ватажком,  вибірайте  собі  иншого.  Стор. 
М.  Пр.  117.  Вибірає  злу  дорогу.  К.  Псал. 
84.  Вибірай,  голубко,  котрий  милий  тобі. 
Мет.  108.  2)  Выбирать,  выбрать,  исчерпы- 

вать, исчерпать.  Ой  у  броду  беру  воду,  не  ви- 
беру до  дна.  Мет.  50.  Виправки  та  по- 
ходи силу  з  його  усю  вибрали.  МВ.  II.  15. 

3)  Выбирать,  выбрать,  отделять,  отделить, 
вывимать,  вынуть.  Кукіль  з  пшениці  ви- 
бірати.  Нои.  №  906.  Пора  вже  її  (кар- 

топлю) вибірати  з  землі.  Рудч.  Ск.  1  52. 
Пиріжечки  вибіраю  з  печі.  Рудч.  Ск.  II. 
6.  Бодай  дідько  очі  вибрав.  Ном.  №13171. 
Хоч  йому  зуби  вибери.  Ном.  №11757. — 
невода.  Вытягивать,  вытянуть,  вынимать, 
вынуть  неводъ  изъ  волы.  Вас.  186.  4)— жи- 
вГт.  Давить,  мять  животъ  съ  цілью  ліче- 

ні». Ворожка  вибірає  живіт. 

Вябіратнся,  раюся,  вшоя,  сов.  в.  ви- 
братися, беруся,  регася,  гл.  1 )  Собирать- 

ся, собраться  (въ  дорогу),  вьіізжать,  вы- 
ехать, выбраться,  отправиться.  Вибіраєть- 

ся,  як  за  море  стріляти.  Ном.  №  10963. 
Не  мила  й  гоапина,  коли  з  дому  з  свар- 

кою вибіраеться.  Ном.  №  11949.  На  пре- 
велику силу  вибрались  із  Київа.  Стор. 

І.  156.  Треба  нам  зарання  вибраться, 
щоб  ще  загоді  доплить  до  Капулівки. 
Стор.  II.  115.  2)  Взбираться,,  взобраться, 
взлізть.  Вибрався  на  уступ.  Стор.  І.  1 20. 
Вибравшись  на  середину  сухого  гілля, 
примостився  як  раз  над  кобзою.  Стор. 
М.  II р.  107.  3)  Выходить,  выйти,  случать- 

ся, случиться,  попадаться,  попасться,  най- 
тися. Господи,  що  за  красива  дівчина  з  неї 

вибралася.  Федьк.  Як  вибереться  літом 
день  гарячий,  душний,  то  й  згадаю  собі 
те  прощання  наше.  МВ.  II.  14.  Як  тіль- 

ки було  вибереться  у  його  слободна  го- 
дина. Сим.  199. 

Вибірки,  мн.  1)  Остатки,  бракъ.  Нема 
чого  й  купувать,  там  самі  вибірки. 
2)  Переборчииость,  привередливость.  За 
вибірки  дасть  Бог  витрибки.  Ном.  36  4619. 

Вйбіснуватися,  нуюоя,  ешся.  гл.  11е- 
ребісноваться. 

Виблагати,  гаю,  еш,  гл.  Вымолить,  вы- 
просить. Виблагала  тую  копійчину. 

Шевч.  479. 

Виблискувати,  кую,  еш  її  виблиску- 
ватися,  куюся,  ешся,  гл.  Сверкать,  сві- 

тить. Ясні  зорі  виблискували  на  темно- 
му небі.  Мир.  ХРВ.  50.  Викосив  птичку 

таку  гарну,  що  аж  виблискується.  Рудч. 
Ск.  І.   163. 

Виблудитися,  джуся,  дишся,  гл.  За- 
блудившись, найти  потом  ь  дорогу.  Насилу 

виблудивсь  таки  з  лісу.  Гран.  І    92. 

Вибльовувати,  вую,  еш,  сов.  в.  ви- 
блювати, люю,  еш,  гл.  Рвать,  вырвать 

(о  рвоті).  Аф.  323. 
Вибовтати,  ся.  См.  Вибовтувати,  ся. 
Вибовтування,  ня,   с    Вмплескпваніе. 
Виббвтувати,  тую,  еш,  сов.  в.  вибов- 

тати, таю,  еш,  гл.  Выплескивать,  выпле- 
скать, разболтать,  расплескать. 

Виббвтуватися,  туюся,  ешся,  сов.  в. 
вибовтатися,  таюся,  ешся,  гл.  1)  Вы- 

плескиваться, выплескаться,  разболтаться. 
2)  Выплывать,  выплыть  съ  трудомъ. 

Вибоїна,  ни,  ж.  Ухабь,  углубленіе  на 
дорогі.  Желех.  См.  Вибій  1. 

Вибоїстий,  а,  е.  Ухабистый.  Вибоїста 
дорога.  Желех. 

Виболіти,  лю,  лиш,  гл.  Переболіть, 
отболіть.  Колиб  вихорів,  виболів,  що  у 
мене  вихилив.  Ном.  №  11643. 

Виборний,  а,  є.  1)  Отмінньїй,  отбор- 
ный. Там  то  личко  рум'янеє,  ще  й  слова 

виборні.  Грин.  Ш.  163.  Збірае  женців 
та  все  виборна,  хлопці,  дівчата  та  все 
молодії.  АД.  І  81.  2)  н  виборний.  =  Вибо- 

ровий. 
Внборбвнй,  а,  е.  Выборный.  Башт.  91. 

Виборсатися,  саюся,  ешся,  гл.  Вы- 
путаться, выбраться.  У  таке  вскочив,  що 

насилу  виборсався.  0.  1862.  VI.  95. 
Внбр&недь,  вця,  м.  1)  Пзбранникъ. 

2)  Рекругь.  Гол.  А  шо  були  годні  хлоп- 
щ,  -пішли  у  вибранці.  Шух.  1.201.  Ум. 
Вибранчин.  Вибранчиків  до  війська  зму- 

сила. Гол.  І.  134. 

Вибрати,  ся.  См.  Вибірати,  ся. 
Вибрехати,  оя.   См.  Вибріхувати,  ©я- 
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Вибріхувати,  жую,  вш,  сов.  в.  внбре- 
хатн,  шу,  швш.  гл.  1)  Ложь»,  обыаномъ 
приобретать,  пріобрЄсть.  (Цнгав)  що  ви- 

бреше, що  вимота,  то  те  й  його.  Рудч. 
Ск.  II.  190.  2)  Выдумывать,  видумать  не- 

былицы. Глузує  над  людьми,  базіка,  ви- 
бріхує таке,  що  на,  неначе  пані  преве- 

лика. Гліб.  47. 

Вибріхуватися,  хуюся,  «вся,  сов.  в. 
вибрехатвся,  шуся,  шешся,  гл.  Извора- 

чиваться, извернуться,  выйти  ил.  нелов- 
каго  положенія  при  помощи  лжи,  оправ- 

дываться, оправдаться  ложью.  Брехнею  не 
вибрешешся.  Ном.  №  6797. 

Вибрик,  «у,  м.  1)  Скачокъ,  прыжокъ  (о 
жнвотныхъ).  Вибриком.  Въ  припрыжку,  от- 

брасывая заднія  йоги.  Як  підемо  було 
вибриком  на  гору.  Сим.  200.  2)  Каприз- 

ная выходка 

Вибрикувати,  кую,  вш,  гл.  1)  Под- 
прыгивать, подскакивать,  лягаясь.  Скоти- 

на виб]шкує,  йдучи  до  води.  Грин.  1.  253. 
2)  Резвиться,  шалить  (о  двтяхъ).  Щоб 
наші  діти  так  вибрикували.  Нои.  №  1 1 620. 

Вибродити,  джу,  дів,  гл.  Исходить, 
бродя.  Все  море  вибродив.  ЗОЮР.  П.  69. 

Внброститв,  рощу,  став,  гл.  Дать  от- 
ростогь.  Вх.  Лем.  397. 

Внбрудок,  дка, .«.  I)  Грязный  осадосъ 
Желех.  2)  Очень  ранній  выкидышъ,  егаЬгіо. 

Вибрявкувати,  кую,  ев,  гл.  Бряцать. 
Желех. 

Вибувати,  ваю,  «в,  сов.  в.  ввбутв. 
буду,  дев,  гл.  Пробивать,  пробыть,  про- 

жить определенное  время.  В  його  ніхто 
не  вибуде.  Не  то  добрий,  що  в  доброго 
год  вибуде,  але  то  добрий,  що  в  злого. 
Нои.  №  10361. 

Вибудбауватв,  вую,  «в,  сов.  в.  внбу- 
дуватв,  дую,  «в,  гл.  Выстраивать,  вы- 

строить (зданіе).  Світлицю  навпроти  ста- 
рої хати  я  собі  вибудував.  О.  1861.  IV. 

ЇМ. 
Вявудеяумтчкя.  вуюея,  свея,  сов.  в. 

ввюудуватиея,  дуюся,  «вея,  гл.  Вы- 
страиваться, выстроиться  (о  зданій).  За 

•дну  ніч  вибудувався  такий  дім.  Грив. 
11    247. 

Ввбуауватн,  вую,  ев,  гл.  Выкопать. 
Ллє  ми  й  яму  виіузували!  Як  полетить 
ямо,  то  й  шию  терне. 

Вві уринути,  агу,  веж,  гл.  Пробормо- тать. 

лШуркуват*,  вую,  вив,  гл.  Ви  вимітять 

Ввбуртатв,  таю,  вш,  гл.  —  Вибурту ва- ти. Вх.  Уг.  230. 

Вябуртуватв,  тую,  ев,  гл.  Вырыть. 
Собака  гребеться,  гребеться...  Там  таку 
яму  вибуртував!  Пират,  у. 

Внбурхатв,  хаю,  ев,  гл.  Выплеснуть, 
ст.  шумомъ  выбросить. 

Вябутв.  См.  Ввбуватв. 
Ввбутнлят»,  яяю,  ев,  гл.  Дать  тол- 

стый трубчатый  стебель  (о  луїгв).  Цибуля 
вибутиляла.  Мнж.   177. 

Вибух,  ху,  м.  Взрык-ь;  извержевіе.  За 
вибухом  сліпого  фанатизму  я  чую  спів. 
К.   Бай.   137. 

Вибухати,  хаю,  ев,  сов.  в.  внбухиу- 
тв,  ву,  неш,  гл.  1)  Неожиданно  проры- 

ваться, прорваться,  вспыхивать,  вспыхнуть. 
Дим  з  коміка  вибухає.  Вибухла  война. 
Гя.  II.  245.    2)    Взрываться,    взорваться. 
3)  Только  сов.  в.  Выпалить,  выстрелить. 
Вибухнуло  з  рушниці. 
Внбухатнся,  хаюся,  евея,  гл.  Сильно 

вырости .  Дивись,  яка  вибуталась:  уже 
й  батька  переросла.  Харьк.  у.  Слов.  Д. 
Звав*. 

Вибуяти,  буяю,  ев,  гл.  О  растеяіяхь: 
вырасти,  развиться  слишконъ  роскошно. 
Жито  вибуяло.  Анавьевск.  у.  Переносно 
о  человЬ»Є:  Вибуяв  як  верба.  Фр.  Нр  157. 

Внвагв,  гя,  ж.  Взвішивавіе. 
Вявагоя,  нар.  1)  —  яідівяаси.  Подни- 

мать при  помощи  положеннаго  подг  тя- 
жесть рычага.  Черк.  у.  2)-граав*ти.  Мед- 
ленно, протяжно  выговаривать.  Шух.  1.  28. 

Вяведятя,  джу,  дів.  гл.  Выпречь. 
Мусів  коні  виводити.  Вх.  Леи.  397. 
Вввхжатя,  жав.  ев,  гл.  =  Ввважу- 

ватя.  Довго  пані  виважила,  поки  зважи- 
лась. МВ.  II.  34. 

Виважити    Св.  Ввважувати. 

Виважуватв,  жую,  ав,  сов.  в.  вкве- 
жнтв,  жу,  жвж,  гл.  1)  Взввшнвать,  взвЄ- 
емть,  вывешивать,  вывеенть;  разечнты- 
вать,  разечнтать.  Виважують,  щоб  і  Би 
ласкав,  і  батіг  ляскав.  Нои.  №  1276.  Твори 
ж  мою  вже  виважену  волю.  К.  ЦН.  257. 
2)  Выверять,  выверить  (весы).  3)  Поднимать 
подвить  при  помощи  поддоженваго  водь 
тяжесть  рычага.  Виважив  пенька.  Черк. 
у.— дієві.  Выставлять,  выставить  дверь, 
поднягь  се  <гь  петель  рычагомъ.  А  як 
наважу,  двері  виважу.  Гол.  I.  147. — мів. 
Поднимать,    поднять    якорь.    Мвж.     180. 
4)  Размахиваться,  размахнуться.  Як  ви- 

важить руку,  як  ударе  його  я  усього  мі- 
ху т  пиці.  Мир.  ХРВ.  53.    э)  Раздувы- 
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вать  такъ  и  этакъ,  взвешивать,  взвоешь 
въ  мысляхъ. 

Виваксувати,  сую,  еш,  гл.  Вычистить 
ваксой.  Він  виваксував  чоботи.  Св.  Л  169. 
Вивалашати,  шаю,  вш,   гл.    Оскопить. 
Вивалити,  си.  См.  Вивалювати,  си. 
Вивалювати,  люю,  еш,  сов.  в.  вива- 

лити, лю,  лиш,  гл.  1)  Вываливать,  вы- 
валить, выкидывать,  выкидать  изь  чего 

либо.  2)  Выбивать,  выбить.  Вивалив  двері. 
См.  Виваляти.  3)  Вываливать,  вывалить, 
высовывать,  высунуть.  Язик  вивалив  мов 
та  собака.  Маркев.  59.  —  бчі  Вытаращить, 
выкатить  глаза.  Вивалив  очі  як  баран. 
Ном.  №  6599. 
Вивалюватися,  лююси,  вшей,  сов.  в. 

вивалитися,  люоя,  лишея,  гл.  1)  Выва- 
ливаться, вывалиться.  Не  міг  би  ти  так 

ізробить,  щоб  оця  стіна  вивалилась,  то 
ми  б  укупі  жили.  Рудч.  Ск.  II.  88. 
2)  Высовываться,  высунуться.  Язик  ви- 

валився з  рота. 
Виваляти,  ляю,  еш,  гл.  1)  Повалить 

все  или  многое.  Сунулись  тії  тури  в 

пущу,  —  так  і  виваляли  дерево.  ЗОН)!'. 
Н.  204.  2)  Вывалять,  обвалать  во  что,  ис- 

пачкать каким  ь-либо  сынучимъ  веществомъ. 
Упустив  хліб,  виваляв  у  пісок, — ян  же 
його  тепер  їсти? 

Вивалити,  ляю,  еш,  гл.— Вивалюва- 
ти.  Пусти,  суко,  враз  до  хати,  щоб  две- 

рі не  виваляти.  Лукаш.   114. 
Вйвапити.  Ом.  Ви  наплювати. 

Виваплювати,  люю,  вш,  сов.  в.  вй- 
вапити, плю,  пиш,  гл.  Білить,  выбелить 

известью. 
Виварити,  ся.  См.  Виварювати,  ся 
Виварювати,  рюю,  вш,  сов.  в.  вива- 

рити, рю,  риш,  гл.  Вываривать,  выварить. 
Виварив  з  ньбге  веду.  Измучилъ  его,  исто- 
милъ.  Ном.  №  2727. 

Виварюватися,  рююся,  вшея,  сов.  в. 
виваритися,  рюся,  ришея,  гл.  Вывари- 
ваться,  вывариться.  Аф.  324. 

Виват?  меж.  Виватъ.  да  здравствуетъ! 

У  Кулиша  употребляется  какъ  существа-, 
тельное.  Гукають  гармати  під  панські 
вивати.  К.  Доев.  21. 

Вивезти,  ся.  См.  Вивозити,  ся. 

Вйвернеииця,  ці, ж.  Валежвикъ,  вітро- 
ломі,. Вх.  Зн.  6.  См.  Вивертень. 

Вйверні,  вів,  м.  =  Иворень.  В  городі 
дуба  рубають,  за  город  вйверні  летять. 
(Загадка). 

Вивернути,  ся,  См.  Вивертати,  ся. 
Вивертіти,  таю,  вш,  сов.  в.  виверну- 

ти, ну,  неш,  гл.  1)  Выворачивать,  выво- 
ротить (на  другую  сторону).  Покіль  ко- 

жух не  вивернеш,  він  все  здається  чор- 
ним. Лом.  №  11148.  2)  Опрокидывать, 

опрокинуть,  переворачивать,  переворотить: 
выворачивать,  ныворотить.  З  відер  воду 
вивертає.  Лукаш.  74.  Щоб  тебе  буря  на- 

вернула. Ном  Л»  3068.  Вивернем  горщик 
з  борщем.  Ном.  ЛІ'  14168.  Аж  коріння 
вивертає.  Рудч  Ск.  І.  66.  Він  вивернув 
дуба.  Миле.  37.  Усіх  батьнґв  з  тогб  світу  ви- 

вертає. Сильно  ругается  по  отцу.  О  1861. 
Ш.  95.  3)  Вываливать,  вывали  п..  Ра- 

ненько взяли  знов  хліб  святий,  півня  з 
куркою  і  страшенну  щуку.  Пішли  до 
попа.  Щуку  на  ослінеці  так  і  виверну- 

ли.- положили  хліб  на  столі.  Г.  Барв. 
184  —  185. 
Вивертатися,  таюся,  ешся,  сов.  в. 

вивернутися,  нуся,  нешся,  гл.  1 )  Вывора- 
чиваться, вывернуться.  2)  Выворачиваться, 

выворотиться,  опрокидываться,  опроки- 
нуться, переворачиваться,  перевернуться. 

Вивернувся  з  човна.  Сим.  220.  Через  го- 
лови вивертались  Левиц.  I.  358.  Вивер- 
нувся до-гори  черева  на  ліжку.  3)  Изво- 

рачиваться, извернуться.  Не  той  козак, 
що  поборов,  а  той,  що  вивернувся.  Ном. 
.№  4197.  4)  Разваливаться,  развалиться. 
Вивернувся  як  кабан,  вередує.  Мир.  Нов. 
II.  78.  їхав  напишившись,  а  то  ще  як 
здибався  з  ким,  то  вивернеться  на  брич- 

ці і  гука:  „торкай!"'  Св.  Л.  169.  5)  Пре- 
нмуїц.  вь  сов.  в.  Растянуться,  упасть  мерт- 
вымь,  безь  чувствь.  Як  плигне  йому  під 
ноги  кішка, — він  схопив  рукавицю  та  й 
ударив  и  на-оддаль, — ти  так  і  виверну- 

лась. Грин.  І.  66.  Ото  кожна  до  корита, 
та  ухватить  та  й  вивернеться.  І  так 
усі  чисто  попеклись.  Рудч.-  Ск.  II.  69. 

Вивертачка.  ви,  ж.  Инструмент!,  для 
вмворачиванія  саногь. 

Вивертень,  тня,  м.  1)  Половина  тол- 
стаго  ствола,  распилевнаго  на-двое  Сумск. 
у.  2)    В'Ьтро.лом'ь,  валежникъ.    Же  л  ех.    3) 
Родъ  датской  игры  съ  бросавіемь  па- 

локъ.  Ив.  21. 

Виверти,  рну,  неш,  /■<.  Выбросить. 
Ници  такі,  же  аж  си  виверла  на  плечі. 
МУК.    Ш.  34. 

Вивертіти,  оя.  См.  Вивірчувати,    ся. 
Вивертом,  нар.  Ломанно.  Отой  якось 

кумедно  вивертом  говоре. 
Вивершити.  См.  Вивершувати. 

Вивершувати,  шую,  вш,  сов  в.  вивер- 
шити, шу,  шиш,   гл.    1)  Ділать,  слілать 
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верхъ.  Вивершити  стіг.  2)  Насыпать, 
насыпать  выше  краевъ.  3)  Завершать,  за- 

вершить, исполнить. 
Вивести,  ся  См.  Виводити,  ся. 

Вививати,  ваю,  еш,  сов.  в.  вивину- 
ти, ну,  неш,  гл.  І)  Вынимать,  выну  1 1, 

что-либо,  развернувъ  то,  во  что  предметі. 
былъ  завернуть.  З  платка  вивинув.  Ном. 
№  10817.  Вивини  рубочок  з  паперу,  з  бі- 

ленького шовку.  Грин.  Ш.  52.2.  2)  сов.  в. 
Вывихнуть.  Хто  кого  мине,  най  ногу  ви- 

вине. Ном.  .V   11568. 
Вивівати,  ваю,  еш,  сов.  в.  вивіяти, 

вію,  еш,  гл.  1)  Вывевать,  вьівілть.  Аф. 
324.  2)  Провівать,  провіять.  Желех. 
(Пшеницю)  помолотити,  вивіяти.  Гн. 
II.   165. 

Вивід,  воду, м.  1)  Выводъ.  2)  Выводъ, 
выводка,  рожденіе  (о  птицахь);  выводокъ: 
роді..  Він  кидас  на  землю  свої  яйця, 
щоб  грілися  в  піску  на  вывод.  К.  Іов.  89. 
Торік  вивід  був  лучний.  Увесь  вивід  вов- 

чий. Сучого  виводу.  Ном.  .V  3548.  3)  Нер- 
вое  носіщеніе  церкви  женщиною  черезь 
шесть  неділь  послі  рожденія  ею  ребенка 
для  полученія  очистительной  молитвы. 
Такі,  называется  также  и  самая  молитва. 
На  вікні  требник  лежав  з  хрестом,  в 
патрахіль  замотаний.  О.  Гервасій  в 
йому,  було,  з  кропилом  ходить,  вивід  чи- 

тає, ходить  сповідати.  Сл.  Л.  1 10.  4)  По- 
сіщеніе  новобрачного  церкви  въ  понеділь- 
ник'ь  послі  брачной  ночи  для  полученія 
молитвы.  О.  1862.  IV,  37;  1862.  IX.  52; 

1861.  X.  Св.  48.  5)  Печная  труба  въ  сі- 
вяхъ  и  на  крьіші.  Чуб.  VII.  381.  Біжи  в 
сіни  до  верха  під  вивід.  Грин.  II.  323. 
Дим  стелеться  з  виводи.  Грин.  І.  254. 
6)  Полоса  узора,  вышитая  вдоль  рукава 
или  пазухи  рубахи.  На  сорочці  у  його 
гарний  вивід,  — наче  змальовано  з  чого. 
Екат.  у.  Пошила  рукава  з  виводами. 
Славян,  у. 

Вивідати.  См.  Вивідувати. 
Вйвідець,  дця,  м.  Въ   орнаменті    при 

раскрашиваніи  нисокь:  кривая  лчнія.  иду- 
щая вдоль  краевъ  миски.  Вас.  184. 

Внвідка,  ки,  ж.  Раавід&и,  разелросъ, 

разелідованіе.  Чаще  во  мн.  ч.  Це  він  хо- 
див на^ивгдки.  Новомоск    у. 

Вивідувати,  дую,  еш,  сов.  в.  вивіда- 
ти, даю,  еш,  гл.  Разузнавать,  разузнать, 

вьівідьівать,  вьівідать.  Стали  ся  в  нього 
вивідувати:  ой  брате,  брате,  що  там 
слнхати?  Гол.  Также  и  когб  вив(дуваги. 
Разспрашивать   у  кого    Сталися  його  ви- 

відувати: „Що  там  доброго  в  Уграх 
спихати?"  АД.  І.  43.  —  ума.  Стараться 
узнать  образь  мыслей.  О,  се  такий  пан, 
що  мабуть  ума  вивідує. 

Вивіз,  вояу,  л.=УзвІ8.  Вх.  Зя.  72. 
Вивільга,  ги,  ж.  Иволга.  Кричить 

жовта  вивільга.  (>.   1862.  IV.   72. 

Вивірити.  См.  Вивіряти. 

Вивірка,  кн,  ж.  Білка.  Вх.  Пч.  II.  7. 

Вивірчувати,  чую,  еш,  сов.  в.  вивер- 
тіти, рчу.  тиш,  гл.  1 )  Высверливать,  вы- 

сверлить, вмвертіть.  2)  Разматывать,  раз- 
мотать изъ  чего-либо.  Приїхали,  він  ви- 
вертів із  рядна  і  поклав  на  столі  (хліб). 

Рудч.  Ск.  І.  180. 
Вивірчуватися,  чуюся,  ешся,  сов.  в. 

вивертітися,  чуся,  тишся,  гл.  1)  Вы- 
сверливаться, высверлиться.  2)  Разматы- 

ваться, размотаться  изъ  чего.  Кв.  (Желех.). 

Вивірити,  ряю,  вш,  сов.  к.  вивірити, 
рю,  риш,  гл.  1)  Провірять,  провірить. 
Зміев.  у.  Вивіряймо,  чи  багато  чарок  у 
пляшці.  ( тароб.  у.  2)  Испытывать,  испы- 

тать, язвірить.  Ти  думаєш,  козаченьку, 
що  я  уміраю,  а  я  з  тебе,  молодого,  ума 
вивіряю.  Мил.  75.  Вивірив  ти  моє  серце 
вдень  і  нічною-  добою.  К.  Псал.  32. 

Вивітрювати,  рюю,  еш,  сов.  в.  вивіт- 
рити, рю,  риш,  гл.  Вьівітривать,  вьівіт- 

рить;  переносно:  искоренять,  искоренить, 
уничтожать,  уничтожить.  Така  вже  за- 

порозька натура,  ні  літа  її  не  вивіт- 
рять, ні  під  сивим  волосом  не  сховаєть- 

ся. Стор.  І.  132.  2)  Только  сов.  в.  Отко- 
лотить. Батько  взяв  хлопця  за  руку  та 

добре  його  нагаєм  вивітрив. 

Вивітрюватися,  рююоя,  ешся,  сов.  в. 
вивітритися,  рюся,  рншоя,  гл.  Вьівіт- 
риваться,  выверяться.  Аф.  325. 

Вивішати,  шею,  еш,  гл.  Перевішать. 

Вивішали  гайдамаки)  в  П'ятигорах  много. Макс. 

Вивішвик,  ка,  м.  Раст.  Оеит  игЬа- 
ішш  Ь.  ЗЮЗО.  І.  124. 

Вйвіщувати,  щую,  еш,  гл.  Напроро- 
чить. Щоб  воно  на  свою  голову  вміщу- 
вало. Ном.  М»  3661.  Лучче  ти  мені 

смерти  попроси,  її  вивіщуй.  МВ.  (О. 
1862.  І.  88). 

Вивіяти.  Си.  Вивівати. 

Внвбдини,  дни,  ж.  хк.=Вив1д  3.  Вх. 
Лем.  397. 

Виводити,  джу,   диш,    гл.    Выводить. 
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Виводила  по  всіх  київських  горах.  Ле- 
виц.   І.  3)6. 

Виводити,  джу.  диш,  сов.  в.  вивести, 
веду,  деш,  гл.  1)  Выводить,  вывести. 
Вивів  босу  на  морозець.  Мет.  237.  Сірко 
вивів  вовка  аж  на  поле.  Рудч.  Ск.  І.   12. 
2)  Выводить,  вьівєсїи.  Ой  біда,  біда  чай- 

ці небозі,  що  вивела  діток  при  битій 
дорозі.  Рудч.  Чи.  88.  Вивела  перепели- 
ченька  діти.  Нп.  3)  Выстраивать,  вы- 

строить, сооружать,  соорудить  Виведем 
таку-елку  оселю  та  й  будемо  жить. 
Рудч.  Ск.  І.  13.  Верх  вивели  і  у  головах 
поставили  хрест.  Кв.  I.  116.  4)  Дока- 

зывать, доказать,  обосновать,  оправдать. 
Бо  ти  став  на  прю  за  мене,  вивів  мое 
право.  К.  Псал.  17.  Тоді  б  йому  все  діло 
мое  вивів,  уста  б  мої  я  сповнив  оправ- 

данням. К.  Іон.  51. — спрёву.  Добиться 
своего.  З  ним  не  виведе  справи  і  той, 

що  у  болоті.  Ном.  №  2666.  5)— на  світ. 
Обнаруживать,  обнаружить,  раскрывать, 
раскрыть,  выводить,  вывести  на  чистую 
воду.  Яке  б  темне  діло  не  було,  та  за- 

раз його  на  світ  виведе.  Стор.  I.  32. 
6)  —нитку  (въ  пряжі).  Выпрядать,  выпрясть 
нитку.  То  мати  наумисльне  такі  товсті 
нитки  виводили,  бо  у  нас  сього  року  ду- 

же коноплі  були  народили.  Ном.,  стр.  287, 
#  6418.  7) — танчик.  Танцовать,  нротанцо- 
вать.  Виведи  танчик  по-німецькій.  Иом. 
А;  670.  8)—  гблос,  пісню.  Выводить,  выве- 

сти голосомъ.  Зачав  мій  шпак  пісні  ви- 
водить. Гліб.  66.  Виводить  голос,  як 

лляну  тонку  нитку.  Левиц.  І.  112. 

9)  'Очі  вивело.  Выкатились  глаза.  Очі  ви- вело із  лоба  од  страшної  муки.  Шевч.  24. 
Вмвбднтисч,  джуся,  дишоя,  сов.  в. 

вивестися,  ведуся,  дешся,  гл.  1)  Выво- 
диться, вывесться.  2)  Выводиться,  вы- 

весться,  рождаться,  родиться.  Нехай  тута 
виводяться  круки  та  ворони.  Нп.  В  ка- 

мінні там  виводяться  сахвири  і  золото 
лежить  піском  блискучим.    К.    Іов.    59. 
3)  Выводиться,  вывестись,  исчезнуть,  выйти 
изь  унотребленія,  изсякать,  изсякнуть,  исто- 

щиться. Тепер  такі  пояси  вивелися.... 
хиба  рідко  де  побачиш.  Грин.  І.  5.  Си- 

дить циган  і  сніда....  хліба  багато,  а 
сала  мало.  От  він,  щоб  сало  з  рук  не 
виводилось,  хліба  вкусить,  а  сала  поню- 

ха. Нои.  №  14  320.  Я  вивелася  з  чбго.  У 
неня  вышло  что.  Я  вивелася  з  малих 

горшків, ̂ нема  ні  одного.  Лебед.у.  ̂ Оправ- 
дываться, оправдаться.  Я  прийду  до  вас 

вивестись,  бо  на  мене    набрехано!— Ні- 

чого виводитись.  Лебед.  у.  5)  О  родившей 
женщин*;  идти  ні,  церковь  за  молитвой 
черезъ  шесть  неділь  поел*  родовъ.  Харьк.  г. 

Вивождати,  ж  даю,  еш,  гл. —Виводити. 
Дуків  ерсбраників  за  лоб  брали,  із-за 
стола,  наче  волів,  вивождали.  Мет.  382. 

I.  Вивозити,  вожу,  8иш,  гл.  Перево- 
зить все,  вывезти  все.  Хоч  вивози  цілий 

ліс,  то  все  буде  один  біс.  Ном.  №    3220. 
II.  Вивозити,  вожу,  виш,  сов.  в.  вй- 

вевти,  ву,  зеш,  гл.  Вывозить,  нывезть. 
Не  то  кінь,  що  в  болото  увезе,  а  то, 
що  з  болота  вивезе.  Ном.  №  7225.  Ви- 

мету разком  та  вивезу  возком.  Ном. 
№  10791. 

Вивозитися,  вбжуся,  8ИШ0Я,  сов.  в. 
вивезтися,  ауся,  зешоя,  гл.  Вывозиться, 
вывезтнсь.  Аф.  325. 

Виволанка,  ки,  ж.  1)  Избраніє.  По- 
відають люде,  же  дієта  буде,  я  на  ви- 

воланку  заспівам  співанку.  Гол.  Ш.  257. 
2)  Виволанка.  Изгнанница,  выгнанная. 
Бранное  слово  у  гуцулові».  Шух.  І.  34. 

Виволікати,  каю,  еш,  сов.  в.  виво- 
локти, лочу,  чеш,  ел.  Выволакивать,  вы- 
волочь, вытаскивать,  вытащить.  Насилу 

вправилась  із  вовком,  виволікати  помо- 
жи! Алв.  86.  Що  написан/'1  пером,  того 

не  виволочеш  волом.  Ном.  Лї  7383. 

Вйворот,  ту,  м.  1)  Изнанка.  На  виво- 
рот.  На  изнанку.  2)  Выворотъ.  Санна 
їзда — ангельська  їзда,  але  дідчий  вйворот. 
Ном.  Лі  11433. 

Внворотнйй,  а,  є.  Виворотні  чоботи, 
черевики.  Сапоги,  въ  которыхъ  подошва 
къ  головні;  пришита,  а  послі  подшивки 
подошвы  съ  лівой  стороны  голенище  сь 
головкой  выворачивается  на  лицевую  сто- 

рону и  загвиь  подшивается  задникъ.  Вас. 
161,  162. 

Вйвороть,  ті,  ж.  Поваленное  ві.тромі» 
дерево.  Шух.  I.  176. 

Вйворочатн,  чаю,  еш,  гл.  Исходить. 
Де  вже  він  не  виворочав, — як  було  почне 
казати  покійник:  бував  і  в  Чорногорії,  і 
в  Чорноморіг,  і  за  Дунаєм.  Борз.  у. 

Вивчати,  чаю,  еш,  сов.  в.  вивчити, 
чу,  чиш,  гл.  1 )  Выучивать,  выучить. 
2)  Научать,  научить.  Вивчив  дітей,  як 
сказать.  3)  Изучать,  изучить. 

Вивчатися,  чаюся,  вшея,  сов.  в.  вив- 
читися, чуоя,  чкшоя,  гл.  Выучиваться, 

выучиться,  научиться.  Ото  ж  і  вивчився 
я,  виріс.  Шевч.  417.  2  став  усього  вчи- 

тися, і  яа  рік  усього  вивчився.  Рудч. 
Ск    II.  115. 



ВИВЧЕНИЙ— ВИГАШУВАТИ 

ив 

Внвчёння,  ня,  с.  Изученіе.  Праця  д. 
Огоновського  є  здобуток  широкого  вивчен- 

ня джерел.  Башт.  59. 
Вивчати,  ся.  См.  Вивчати,  ся. 

Вив'язати,  ся.    Си.   Вив'яэувятн,    си. 
Вив'язувати,  вую,  вш,  сов  в.  виви- 

вати, ясу,  жеш,  гл.  1)  Развязавъ  мішокг, 
узелъ  и  т.  и.,  вынуть  оттуда.  Почали  з 

рушників  усячину  вив'язувати.  Г.  Барв. 
65.  2)  Связывать,  связать.  Червону  ка- 

лину в  пучки  вив'язують.  Вив'язати  невід. 
Связать  нсводъ.  Мнж.  24. 

Вив'язуватися,  ауюся,  вшей,  сов.  в. 
вив'язатися,  жуся,  жешен,  гл.  Повя- 

зываться, повязаться.  Вив'яжеться  шов- 
ковою хусткою.  Г.  Барв.  364. 

Вив'ялити,  ди>,  лиш,  гл.  1)  Провялить. 
2)  Истощить,  изнурить,  обезеилить.  Желех. 

Вив'ялитися,  люся,  лишен,  гл.  (Збез- силіть до  вялости,  изнуриться.  Мужик  у 

роЬоті  вив'ялиться,  виробиться  та  й  не 
довго  живе.  Волч.  у. 

Внгавкатн, каю, вш,  гл.  Выгнатьлаемъ. 
Собака  не  зробе  урону,  гиоб  то  перепо- 

лох виливати.  Вона  хоч  і  зляка,  так 
потім  сама  усе  вигавка.  Мнж.  155. 

Вигадати.  См.  Вигадувати. 
Вигадка  ки,  ж.  1 1  Выдумка.  Пішла 

голота  на  вигадки.  Ном.  ?«  14265.  2)  Вы- 
думка, капризь,  прихоть.  Коли  скінчиш 

ти  вигадки  химерні  і  нам  даси  до  тебе 
говорити.  К.  Іов.  39.  Ум.  Вигадочка.  А 
за  молодого  віку,  славлють,  вигадочки 
були  чималі  і  в  неї.  МВ.  (О.  1862.  Ш.  34). 

Вигадливий,  а,  є.  1)  Изобретательный- 
2>  Прихотливый.  А  жінка  вередлива  та 
вигадлива.  Рудч.  Ск.  II.  174. 

Вигадливість,  иостн,  ж.  Изобрета- 
тельность. До  краси  натури  прийшла 

на  поміч  людська  вигадливість.  Леииц. 
І.  221. 

Вигадочка,  ки,  ж.    Уи.    огь    вигадка. 
Вигадування,  ни,  с.  Выдунываше. 

Вигадувати,  дую,  вш,  сов.  в.  вигада- 
ти, даю,  вш,  гл.  1)  Выдумывать,  выду- 

иать,  придумать.  Дідона  вигадала  грище. 
Котл.  Ен.  І.  23.  Глухий  не  почує,  то 
вигада.  Носл.  Учені  люде  вигадали  та- 

кий струмент,  що  виміря  кожну  висо- 
кість. Ком.  І.  14.  2)  Только  несов.  в. 

Прихотничать,  привередничать.  Як  почала 
вигадувати:  і  те  не  добре,  і  се  не  га- 

разд,— дайте  такого,  що  й  не  знаю  якого, 
Внгадяйци,  ці,  ж.  Выдунщица.  Желех. 
Вигадниця,  ні,  ас. = Вигадниця.  Доч- 

ка була  вже  така  вигадниця,  що  нехай 
Господь  боронить.  МВ.  І.  26. 

Вигадько,  иа,  м.  Выдумшякъ.  Нои. 
№  12623. 

Виганьбити,  блю,  бит,  гл.  Изругать. 
Семен  було  мене  і  полає,  і  виганьбить. 
Федьк. 

Виганяти,  нию,  вш,  гл.  Вибігать.  Ви- 
ганяв по  всьому  городу.  Аф.  325. 

Виганяти,  няю,  вш,  сов.  в.  вигнати, 

жену,  неш,  гл.  1)  Выгонять,  выгиать, 
изгонять,  изгнать.  Вигнав  Бог  людей  з 
раю.  Ном.  №  11415.  Син  виганя  з  хати. 
Нои.  №  9413.  Вигнала  свиню  з  огорода. 

Левиц.  1.  196.  2)  Гнать,  выговять,  вы- 
гнать. Молотить  виганяє  людей  недоби- 

тих.  Шевч.  333.  Виганяє  чумак  сірі  во- 
ли та  на  раннюю  росу.  Рудч.  Чи.  87. 

3)  Вышибать,  вышибить.  Клин  клином 
виганяй.  Ном.  №  3686.  4)  Вигнало  що, 

ного.  Вырось  очень  в'ь  вышину.  Вигнало 
того  дуба  так,  що  за  всіх  вищий.  До- 

ріс Павлусь  до  парубка.  Так  його  ви- 
гнало. Стор.  І.  60. 

Виганятися,  няюся,  втея,  гл.  Набі- 
гаться. Виганявся  за  день,  аж  ніг  не  чую. 

Виганятися,  няюся,  вися,  сов.  в. 
вигнатися,  женуся,  нешси,  гл.  1)  Изго- 

няться, быть  изгнанвынг.  2)  Выгоняться, 
быть  выгнанныыъ.  Вівці  виганяються  ра- 

но вранці  до  ватаги.  3)  Выталкиваться, 
вытолкиуться.  Смок  витягає  воздух  з  ців- 

ки, а  через  те  вода  піднімається  й  ви- 
ганяється геть.  Ком.  И  9.  4)  Вырастать 

вырости  въ  вышину.  Григор  вигнався  та- 
кий, як  тополя.  Каменец,  у.  Два  дуди 

вигнались  вище  лип.  Левиц.  Пов.  179. 

Вигаптовувати,  вую,  вш,  сов.  в  ви- 
гаптувати, тую,  вш,  гл.  Вышивать,  вы- 

шить золотомь,  серебромъ.  Я  вишию-ви- 
гаптую  чумаку  рукавця.  Рудч.    Чн.    26. 

Ви  герма  в  у  вати,  вую,  вш,  гл.  Вымо- 
лотить, смолотить  гариаиои.  Відколи  гар- 

миную,  тіаьки  копу  вигарманував. 
Вигасати,  саю,  вш,  гл.  Выбегать. 
Вигасити.  См.  Вигашувати. 

Вигаснути,  ну,  неш,  гл.  Угаснуть,  по- 
тухнуть. Да  вигаснуть  зарані  и  і»рі. К,  Іон.  8. 

Вигатити.  См.  Вигачувати. 

Вигачувати,  чую,  вш,  сов.  в.  вигати- 
ти, гачу,  тиш,  гл.  Запруживать,  запру- дить, сделать  запруду. 

-  Вигашувати,  шую,  вш,  сов.  в.  віта* 
сити,  шу,  свш,  гл.  Гасить,  тушать,  по- 
тушить. 



194 ВВГКЖВІЮВАТИ— ВЯГИОЮВАТИ. 

Вигемблювати,  люю,  вш,  гл.  Выстро- 
гать рубанкомъ. 

Вжгибтн,   єну,    наш,    гл— Вигинути. 
Внгикнутж,  ну,  неш,  гл.  Икнуть.  Дай, 

Боже,  легенько  вигикнути.  Ном.  X  865. 
Вигинати,  наю,  вш,  сов.  в.  вигнути, 

ну,  неш,  гл.  Изгибать,  выгибать,  выгнуть. 
Бока  вигинала  стан,  шию.  Лввиц.  I.  294. 

Вигинатися,  наюся,  вгася,  гл.  Изги- 
баться, выгибаться. 

Вигинистий,  а,  е.  1)  Выгнутый.  Уко- 
торог  дитини  прості  ніжки,  то  скоріш 
почне  ходить,  а  в  которбг  вигинисті, 
то  не  так-то.  2)  Гибкій.  Вх.  Зн.  6. 
Дубець  вигинистий.  Черниг.  у. 

Внг.чнути,  ну,  непі,  гл.  Погибнуть, 
пропасть  (всёмъ).  Як  би  Бог  слухав  па- 

стуха, то  б  уся  череда  вигинула.  Нои. 
36  4124.  Од  лиця  твого  святого  вигинуть 
прокляті.  К.  ІІсал.  16. 

Ввгівщжнв,  нж,  ж.  Время  гетманства 
Ивана  Выговскаго  (1657—1659).  Мушу 
видати  книжку  про  порядки,  які  заве- 

лись на  Вкраїні  за  гетьмана  Виговського: 
ту  книжку  оглащу  Бигівщиною.  К.  Хм.  5. 

Вжгіддя,  дя,  с.  Удобство;  раздолье. 
Цілий  піст  рибу  їли,  таке  то  вже  нам 

було  тоді  в-игіддя. 
Вигідна,  хн.  ж.  1)  Уж.  оть  вигода. 

2)=Вигіддя.  Ка'  він,  що  бідою  погано  їзди- 
ти, а  мені  здається,  що  така  вигідка, 

що  куди  на  світі.  Канев.  у.  3)  Теліжка 
яа  двухь  колеса»,  оіноколка.  Приїздив 
вигідкою.  Верхнедніпр.  у.  (Залюбовск.). 

Ввгідлявнй,  а,  е.  Удобный. 

Вигідний,  а,  е.  Удобный.  Желех. 

Вигідно,  нар.  Удобно. 
Вигін,  гону,  м.  Выгонъ,  пастбище  за 

селомъ.  Край  великого  зеленого  вигону 
стояла  корчма.  Левяц.  Г.  14. 

Внгінщнна,  нж,  ж.  Дань  пастуху  въ 
виді  паляниці  и  щепотки  соли,  даваемая 
оть  каждаго  двора  при  иервомъ  выгони 
скота  на  пастбище.  Екатер.  у.  Слов.  Д. 
Эварн. 

Вигладжувати,  джую,  вш,  сов.  в.  ви- 
гладити, джу,  дню,  гл.  Выглаживать,  вы- 
гладить, рмглалшвать,  разгладить.  Він 

мені  дивиться  в  вічі-  вшлажуе  мені  бро- 
ви, цілує.  Г.  Барв.  76. 

Вигладжуватися,  датуюся,  ежей,  сов.  в. 
вигладитися,  джуоя,  джшож,  гл.  Сде- 

латься полвымъ,  жирнымъ,  пополнить.  Ви- 
гладилися бики.  Вх.  Леи.  397. 

Вигляд,  ду,  м.  1)  Видь.  Драг.  94. 

2)  Окно.  Вх.  Зн.  6. 
Виглядання,  ни,  с  1)  Выглядывая!», 

вьісматриваніе  изъ  чего.  Желех.  2)  Вьі- 
сматриваніе въ  ожиданіи  прибытия.  Ся. 

виглядиш*. 

Виглядати,  даю,  вш»  сов.  в.  вигля- 

нути, ну,  ивш,  гл.  1)  Выглядывать,  вы- 
глянуть, высматривать.  Сонечко,  сонечко^ 

виглянь  у  віконечко.  Ном.  №  337.  Не  ви- 
глядай, не  визирай,  а  дальше  ховайся. 

Ном.  2)  Только  несов.  в.  Высматривать, 

глядіть,  ожидая  кого.  Відкіля  тебе  ви- 
глядати, із  якої  сторононьки  у  гостину 

сподіватись.  Мет.  Потоптала  черевички, 

на  дорогу  вибігаючи,  виплакала  карі  очі, 

чумаченька  виглядаючи.  Рудч.  Чп.  73. 

Виглядітися,  даюся,  вшоя,  сов.  в. 

вйглянутиоя,  нуся,  нешея,  гл.  Смо- 

тръть,  посмотріть,  засматриваться,  засмо- 
треться. Ой  не  ходи  коло  води  та  не 

виглядайся.  Грин.  Ш.  172.  Любо  місяцю 

з  зорями  в  воду  виглядатись.  К.  Досв.  90. 

Увесь  день  він  чистився,  мився,  вигля- 

дався  в  дзеркало.  Левид.  І.  262.  Вода.... 
пливе  тиха  та  чиста,  хоч  виглянь»  як 

у  зеркало.  ЗОЮР.  II.  204. 

Виглядини,  днн,  ж.  мн.  Внглядыва- 
ніе,  вьісматриваніе  къ  ожиданіи  прнбьітія. 

Виглядіти,  жу,  диш/»гл.  1 )  Испортить 
глаза  долгимъ  смотрініемг.  Не  прийшло 

до  Ганни  щастя  тим  великим  битим 

шляхом,  тільки  вигляділа  свої  очі.  Лв- 
виц. І.  72.  2)  Воспитать,  виняньчить. 

Вона  вигляділа  всіх  дітей  о.  Хведора  і 

молоду  Ганю.  Левиц.  1.  173. 

Виглядин,  дои,  ж.  мн.  Вьісматриваніе. 
На  вмглядки.  Чтобы  высмотреть.  Прибігла на  виглядки. 

Виглянути,  ви.   См.   Виглядати,   ви. 

Вигнанець,   идя,  м.    Иагнаяиикъ.    К. Бай.  69. 

Вигнання,  ня,  с.  Изгнаніе.  Лввч.    60. 
Вигнати,  ся.  См.  Виганяти,  ся. 

Вигнивати,  вію,  вш,  сов.  в.  вигнити 

и  вигнисти,  нию,  вш,  гл.  1)  Изгнивать, 

изгнить,  перегнивать,   перегнить.    2)    Вы- 
гнивать, выгнить.  Уман.  І.  115. 

Вигнітити-  См.  Вигнічувати. 

Вигнічувати,  чую,  вш,  сов.  в.  вигні- 
тити, чу  тнш,  гл.  Выжимать,  выжать. 

Вигноїти.  См.  Вягисюнати. 

Внгнойяа,    ки,   ж.    Удобреній   (поля). 
Рк.  Левиц. 

Вжгнбюватж,  наш»,  вш,  соя»   в.    ви- 
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196 гвоїтв,  ною,  Тш,  гл.  Унаваживать,  уна- 
возить. Звенигор.  у.  У  добре  вигноєнім 

городі  копають  підмети  — грядки.  Шух.  І. 
164.  Вигноїла  наша  якономія  цей  год 
25  десятин..  Константиногр.  у. 

Вигнути,  ся.  См.  Вигинати,  оя. 
Внговор,  ру,   4/.=Ввиова  2. 
Виговорити,  оя.  Си.  Внговорвэ вати  ся. 
Виговорювати,  ргою,  вш.  сов.  в.  ви- 

говорити, рю,  раш,  гл.  1)  Выговаривать, 
выговорить,  упрекать,  упрекнуть.  Шка- 
дронний  і  давай  йому  виговорювать:  за 
що  ее,  діду,  ти  мене  цураєшся?  Стор.  1. 
238.  Звісно,  я  йому  виговорю,  що  вони 
голі,  на  відданню,  а  ти  їм  нічого  не 
придбав.  Г.  Барв.  292.  2)  Высказывать, 
высказать.  Що  говорять,  то  й  виговорять. 
Нон.  №  7810.  3)  Заговаривать,  загово- 

рить (о  знахарскомь  заговор!»).  КС.  1883. 
VII.  587.  Виговорити....  рабу  Божому 
(уроки).  Мнж.  152.  4)  Выговаривать,  вы- 

говорить, включить  вт,  договорь,  въ  усло- 
вие. Си.  виговорити. 

Виговорюватися,  рююся,  вшея,  сов.  в. 
виговоритися,  ргося,  ришся,  гл.  1)  На- 

говариваться, наговориться,  все  высказать, 
все  сказать.  Нехай  уже,  думаю  собі,  Гор- 
боносиха  трохи  виговориться  (говірка 
була  несказанно).  Г.  Барв.  429.  2)  Отго- 

вариваться, отговориться,  оправдываться, 
оправдаться.  Не  бійсь  слави,  не  бійсь 
слави,  не  бійсь  поговору,  я  за  славу  са- 

ма стану,  ще  й  виговорюся.   Мет.  105. 

Виговорити,  раю,  вш,  »л=  Виговорю- 
вати. Буде  твоя  мати  мені  виговорять: 

вставай,  нсвіхно,  ти  вставай  молодая. 
Мет,  49.  Як  би  достаток,  то  не  схотів 
би  цього  і  вшово})яти,  а  то  по  неволі 
уже  треба  (що  лає  дати  на  весілля  мо- 

лодий). ХС.   VII.  421. 
Вигода,  ди,  ж.  1)  Удобство;  нрінтность. 

Викопали  собі  криницю  у  дворі -добру 
вигоду  зробили.  Канев.  у.  Чужі  жінки 
кохаю  а  для  своєї  вигоди.  Грнн.  III.  282. 
Не  їж  хліба,  не  пий  води,  візьму  тебе 
для  вигоди.  Мет.  Ум.  Вигідна. 

Вигодинитися.  См.  Вигодинюватися. 
Вигодинюватися,  нювться,  сов.  в.  ви- 

годинитися, виться,  гл.  безл.  Прояснять- 
ся, проясниться  (о  погодв).  Перейде  дощ, 

вигодиниться,  протряхне,  то  й  поїдемо. 
Канев    у. 

Вигодити,  джу,  диш,  гл.  Угодить.  Як 
встану  раненько,  кождому  вигоджу.  Гол. 

Ш.  348.— годину.  Выбрать    время.    Вию- 

дили  таку  годину,  що  нікого  дома  не 
було.  Черк.  у. 

Енгоднтнся,  днться,  гл.  безл.^Шкто- 
дивитися.  Як  би  Бог  дав,  щоб  вигади- 
лось,  яю  можна  б  і  сіно  скласти  в  ко- 

пиці. Черк.  у. 

Вигодованець,  нця,  м.  Воомітавникт., 
литовець.  Желех. 

Вигодбванка,  кн,  ж.  'Воспитанница, питомица. 

Вигодбвувати,  вую,  вш,  сов.  в.  виго- 
дувати, дую,  вш,  гл.  Вскармливать,  вскор- 

мить. Вигодував  сина  Саву  козакам  на 
славу.  Макс.  Ой  мала  вдова  сина  сокола, 
вигодувала,  в  військо  оддала.  Макс.  2)  Вы- 

кормить, откормить.  Вигодувала  аж  двад- 
цять четверо  свиней,  та  й  рахуби  їм 

не  дам.  Харьк.  3)  Израсходовать  въ  ни- 
щу, на  кормъ.  Попереду  треба  те  сіно 

вигодувати,  а  тоді  вже  й  друге  давати. 
Вигодовуватися,  вуюоя,  вшея,  сов  в. 

вигодуватися,  дуюся,  вшея.гл. Вскармли- 
ваться, вскорыиться,  быть  вскормленным!.. 

З  нею  вигодувався  і  зріс  укупі.  Котл. 
НП.  356. 

Вигоїти,  ся.  См.  Вигоювати,  ся. 
Внгойкувати,  вую,  вш,  гл.  Весело 

выкрикивать.  А  нсвіста  (м'лна)  іде  з  міс- 
та та  вигойкуючп.  Гол.  II.  477. 

Виголити,  ся.  См.  Виголювати,  ся. 
Виголодатися.  См.  Виголоджуватися. 
Виголоджуватися,  джуюся,  вшея,  сов. 

в.  виголодатися,  даюся,  вшея,  гл.  До- 
латься голоднымт.,  проголодаться.  Виголо- 

жуйся  ще,— тоді  їсти  дай.  Константи- 
ногр. у.  Він  і  ті  поїв,  бо,  звісно,  виго- 

лодавсь до-їри.  Рудч.  Ск.  II.  19. 
Виголос,  су,  м.  Произношеніе;  ныра- женіс.  Желех. 

Виголосити.  См.  Виголошувати. 
Виголошувати,  тую,  вш,  сов.  в.  ви- 

голосити, шу,  сиш,  гл.  Объявлять,  объ- 
явить, громко    произнести,    провозгласить. 

Виголювати,  люю,  вш.  сов.  в.  виго- 
лити, лю,  лиш,  гл..  Обривать,  обрить, 

выбривать,  выбрить.  Виголили  йому  лоб. 
Стор.  II.  81. 

Виголюватися,  лююоя,  вшея,  сов.  в. 

виголитися,  люся,  лншея,  гл  Выбри- 
ваться, выбриться,  побриться.  Достав.... 

бритву,  виголивсь.  Стор.  I.  112. 
Вигонити,  ню,  виш,  гл  —Виганяти. 

Спитавсь  його:  чи  не  схоче  він  грошей 
багато  взять,  аби  тільки  він  їх  не  ви- 

гонив. Руді.  Ск.  І.  62.  Скот  вигонила  и 
города.  Рудч.  Св.  І.  194. 
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Внгончастий,  в,  е.  Рослый  и  тонкій. 
Увіан.  Ш.  276. 

Вигорілій,  а,  є.  Вьігорввшій. 
Вигоріти.  См.  Вигоряти. 
Вигорнути,  ся.  См.  Вигортати,  ся. 
Вигортати,  таю,  еш,  сой.  в.  вигорну 

ти,  ну,  нош,  гл.  1)  Выгробить,  выгресть. 
Ми  його  кочергою    вигорнули.    Рудч.    Ск. 
II.   14  1.  З  мишиних  нір  достає  було  їх 

(горіхи)....  З  иншої  нори....  иноді  було  з 
доброї  пгвкоробки  вигорне.  Сим.  200.   Пе- 

реносно: выбирать,  выбрать,   забрать.  Ця 
хата,   попи    її    зробите,    вшорне    з  вас 
більш  як  на  сто    карбованців.    Зміев.    у. 

2)  Освобождать,  освободить.    Він   (народ) 
своє  народне  слово  зчгід  польської  руїни 
вигортає.  К.  Дз.   110. 

Вигортатися,  таюся,  вшея,  сов.  в.  ви- 
горнутися, иуся,  иешся,  гл.  1)  Выгре- 

баться, выгресться.  2)  Вигорнутися  з  біди. 
Вывернуться. 

Вигорювати,  рюю,  еш,  гл.= Вигоряти. 
Ля  заході  небо  червоніло  жаром,  неначе 
в  печі  вигорювало.  Левиц.  І.  17. 

Вигоряти,  ряю,  еш,  сон.  в.  вигоріти, 

рю,  риш,  г/і.  1)  Выгорать,  выгорать.  Ка- 
ганець вигорів.  Вигорів  увесь  Батурин. 

2)  Выгорать,  выгорать;  жслгЬть  и  сохнуть 
оті.  сонца.  Городи  такі  високі,  що  все 
вигоряє.  Кіев.  у.  Паша  вигоріла  до  корі- 
ня.  Стор.  І.  50. 

Вигострювати,  трюю,  еш,  сов.  в.  ви- 

гострити, рю,  риш,  гл.  Оттачивать,  от- 
точить, наострить.  Ой  вигостри,  сину, 

гострую  сокиру,  да  поїдь  у  поле—ізру- бай  тополю.  Мет.  286. 

Вигострюватися,  трююся,  епизя,  сов.  в. 

вигостритися,  рюся,    ришся.    гл.    Выта- 
чиваться, выточиться,  выветриться.  Аф  326. 

Виготовити.  См.  Виготовляти. 

Виготовляти,  ляю,  еш,  сов.  в.    виго- 
товити, илю,   виш,   гл.=Внготоиуватн, 

виготувати.  Мнж.  177.-  ниву.  Як  ріллю 
виготовив,  Богу  помоливсь— і  все.  Кіев.  у. 

Виготбвувати,  вую,  еш,  сов.  в.  виго- 

тувати, тую,  еш,  гл.    Изготовлять,    изго- 
товить, приготовлять,  приготовить.  Кадов- 

би набиває,  клепки  сама  було  виготивус. 
Г.  Барв.  423. 

Вигоювати,  гоюю.  еш,  сов.  в.  вигоїти, 

гою,  їш,  гл.  і)  Залечивать,  зилт.чнть  (ра- 
ну). Болячки  на  людях  вигоював  Стор. 

II.  61. 
Вигоюватися,  гбююся,  ешся,  сов.  в. 

вигоїтися,  гоюся,  їшся,  гл.  Вылечивать- 
ся, вылечиться  (отъ  рань).  Аф.  326. 

Вйгра,  ри,  ж.  Выигрышъ.   Ровней,   у. 
Вйграбки,  ків,  ж.,   мн.  Мелкія    час*ч 

соломы    и    колосьевь,    остающіяся    іюслв 
молотьбы.  Вх.  У  г.  230. 

Вигравати,  ваю  раю,  и  еш,  сов.  в.  ви- 
грати, раю,  еш,  гл.  1)  Выигрывать,  вы- 
играть. Виграв  у  карти.  Виграв  мужик 

з  паном  справу.  2)  Переливать  св'втоыъ, 
блестеть,  заблестеть,  переливаться  цв-в- 
томть,  засіять.  Сонечко  з-за  хмари  вигра- 

ло. МВ.  (О.  1862.  Ш.  42).  Світло  виграє 
у  кришталю  усякими  цвітами.  Ком.  І. 
21.  Въ  нижесл'Ьдующихъ  звачевіяхі.  толь- 

ко вь  нссов.  в.:  3)  Играть.  Як  та  водяна 
русалка  вигравав  хлопець  у  воді.  Левиц. 
I.  63.  Оттоді  то  по  городах  на  музики 
вигравали.  Макс.  Ой  там  козак  похожае, 
у  бандурку  виграває.  Мет.  73.  I)  О  мор*: 
нолноваться.  Синіє  море,  виграває.  Шевч. 

91.  6)  Гарцовать  (на).  Вигравали  наші 
хлопці  вороними  кіньми.  Мил.  78.  Попе- 

ред війська  да  конем  виграє.  АД.  І.  25. 

6)  Бродить.  Пиво  виграє. 
Виграватися,  ваюоя  и  р&юся,    ешся, 

сов.  в.  вигратися,  раюся,  ешся,  гл.  Вы- 
бражнвать,  выбродить.  Як  виграет&я  си- 
2)івсць  добре,  то  гарний.  Ьолч.  у. 

Виграти,  ся.  См.  Вні  ревіти,  ся. 
Виграшка,   ки,   ж.    Игрушка;    забава. 

Вона  й  бере  мене  в  покої  синкам  на  ви- 
грахику.  Шевч.  416. 

Вигребти.  См.  Вигрібати. 
Вигризати,  ваю,  еш,  сов.  в.  вигризти, 

ву,    8ЄШ,    гл.    1)    Выгрызать,    выгрызть. 
2)    Изгрызть.    Вигризла    всі    молоденькі 
дубки.  Рудч.  Ск.  II.  І 78.  3)  Иостоянными 
придирками    заставлять,    заставить    уйти. 
Хто  ж,  як  не  ви,  і  вигризли  її  з  двору. 
Мир    Иев.  Н.  95 

Вигрібати,  баю,  еш,  сов.  в.  вигребти, 

бу,  беш,  гл.  Выгребать,  выгресть.  Вигреб- ла рукою....  ямку.  Грин.  II.  143.  Нащо 
курка  гребе?  На  тс,  щоб  вигребти.  Ном. 
№  9843.  Вигребе  із  печі  жару.  Стор.  І. 

207. 
Вигрівати,  ваю,  еш,  сов.  в.  вигріти, 

грію,  еш,  гл.  Гр-Ьть,  пригравать,  иригртЧгь, 
согртт..  Вигрів  гадину  за  пазухою.  Ном. 
№  4606.  Волики,  щтоя  біля  тину,  знай 
вигрівають  свої  боки.  Греб.  400.  Після 

дощу,  "коли  хмара  за  гору  засувається, 
і  сонечко  от-от  мас  вигріти.  Св.  Л.  26. 

Вигріватися,  маюся,  ешся,  гл.  Грать- ся. З  води  біжить  на  пісок  вигріватися, 

з  піску— в  воду.  Левиц.  І.  63. 
Вмгріия,  вів,  мн.  Вреьа,  когда  гріють 
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сонце.   Як    почнуться    вигріви,    то    сніг 
пропаде.  Міус.  окр. 

Вигріиляти,  ляю,  еш,  гл.  Греміть, 
грохотать.  То  не  хмари  по  небу  громом 
святим  внгрімляюшь.  Мякс.  Здалека  грім 
внгрімляв  закотом.  МП.  (0.   1862.  І.  85). 

Вигріти.  Си.  Вигрівати. 
Вигромаджувати,  джую,  еш,  сон.  в. 

внгромаднти,  джу,  диш,  гл.  Ви  гробить, 
выгрести.  З  убит  увесь  огонь  віиромадила 
ни  припічок.   Кв.   II.   128. 

Вигубити.  См.  Вигублювати. 
Вигублювати,  люю,  еш,  сов.  в.  вигу- 

бити, блю,  биш,  гл.  Истреблять,  истре- 
бить, уничтожать,  уничтожить.  Сипав  гряд 

буйний,  вигублював  скотину.  К.  Псал. 
181.  Прогнівивсь  ти  на  народи,  вигубив 
жорстоких.  К.  Псал.  17. 

Вигубляти,  ляю,  еш,  гл.— Вигублю- 
вати. КС.  1882.  ЇХ.  588. 

Вигук,  ку,  .«.  Крикъ,  выкрикъ.  Коза-' 
ків  угледено....  вигук  роскотився,  і  поле- 

тів турчин  легкими  кіньми  на  козаків. 
МВ.  Ш.  50,   130. 
Вйгувати,  каю,  еш,  гл.  Выкриками 

добиться  чего,  вызвать  кого.  Писаренко 
грае  в  дубову  сопілку,  висвистав,  ви  гукав 
у  Самсона  дівку.  Мил.  98. 

Вигукнути.  Си.  Вигукувати. 
Вигукування,  ня,  с.  Выкрики.  Христя 

мерщій  тікає  в  двір,  а  за  нею  слідом  по- 
гукування та  вигукування.  Мир.  Нон.  II  57. 

Вигукувати,  кую,  еш,  сов.  в.  вигук- 
нути, ну,  неш,  гл.  Выкрикивать,  выкри- 
кнуть, вскрикнуть.  Ідуть  вози  із-за  гори 

вискрипуючи,  а  за  ними  чумаченьки  ви- 
гукуючи. Рудч.  Чи.  48. 

Вигулькнути,  ну,  неш,  гл.  Выныр- 
нуть, впезапно  появиться,  внезапно  выско- 
чить. Вигулькнув  із  моря.  0.  1801.  VI. 

59.  Синій  поломінь  червонястий  біга, 
хлипи,  никає  по  грубці;  то  підскочить, 
то  присяде,  то  знов  вигулькне.  Св.  Л.  259. 
Вигулюватися,  лююея,  вшся,  сов.  в. 

вигулятися,  ляюся.  вшся,  гл.  1Іц,гули- 
ваті.сЦ)  нагуляться.  Гості  добре  вигуля- 

лись і  виголодались.  Лепнц.  І.  450.  По- 
рано  ще,  каже,  небого,  ще  вигуляйся  (оо 
молода).  Г.  Вари.  65. 
Вигуляти,  ляю,  еш,  гл.  Прогулять. 

истратить  на  гульбу,  удовольстніи.  Заграй 
мені  сяку -таку  за  коробку  пастернаку! 
Як  я  тую  вигуляю,  піду  другу  накопаю. 
Грин.  Ш.  648. 

Вйґвввтити,  чу,  тиш,  гл.  Вывинтить. 

Виґулярн,    рів,    м.    мн.  —  Окуляри. 

Добре,  очі  мої,  я  вам  ви/уляри  куплю. 
Рудч.  Ск.  І.   18. 

Вид,  ду,  м.  1)  Лицо.  Поганому  виду 
нема  стиду.  Ном.  №  3107.  Глянь  на 
вид  та  й  кажи,  що  Свирид.  Ном.  №  0314. 
Увесь  вид  кропивою  пожалив.  МП.  І.  63. 

2)  Зр'вніе.  Видом  видати,  слихом  слиха- 
ти.  Шевч.  4  97.  Уи.  Видок,  видбчон. 

Видавання,  ня,  с  1)  Выдача.  У  .чан. 
І.  110.  2)  Изданіс  (книгь).  Желех. 

Видавати,  даю,  ёш,  сов.,  в.  видати, 

дам,  даси,  гл.  1)  Выдавать,  выдать;  от- 
пускать, отпустить.  Мусила  йти  з  клю- 

чами до  комори  видавати  провизію  на 
обід.  Левиц.  І.  303.  2)  Давать,  подавать, 
подать  (о  кушаньях  ь).  Уміла  готі/вати, 
та  не  вміла  видавати.  Рудч.  Ск.  11.  192. 
3)  Отдавать,  отдать  замуж  ь.  Видає  мене 
мати  за  старого  заміж.  Шевч.  15.  Чет- 

верту доньку  видала  вже  за  дударчика. 
Гол.  Ш.  463.  4)  Давать,  дать,  родить. 
Копа  видає  по  четверті  зерна.  5)  Изда- 

вать, издать  (книгу).  б)=Видаватися  ♦. 
Воно  так  само  видає  все  ясніїиим  та 

більшим.  Ком.  II.  89.  7 1  Говорить,  ска- 
зать, представить.  Смішне  що  небудь  ви- 
дать, мов  у  школі  вчилась.  Мкр.  Ц.  35. 

8)— муштри.  Производить  ружейные  пріеїш. 
Чемеричка  наряжалась  в  руії'я  як  ци- 

ганка, а  усатим  гармизою  Крициха 
Улянка;  та  халяндри,  чмутовиха,  для 
сміху  скакала,—  ся.  копрстку  взявши  в  ру- 

ки, муштри  видавала.  Мкр.  Н.  40. 
Видаватися,  даюся,  ёшся,  соп.  п.  ви- 

датися, дамся,  дасися,  гл.  1)  Выдавать- 
ся, выдаться,  отпускаться.  2)  Выходить, 

выйти  замужъ.  Нещаслива  та  година, 
шо  видалася  дівчина,  такого  мужа  ді- 

стала, ■  то  всю  волю  свою  мала.  Гол.  I. 
250.  3)  Издаваться,  издаться.  4)  Казаться, 
показаться,  представляться,  представиться. 
Оддалеки  все  видається  меншим.  Ком.  I. 

17.  Він  їй  тріску  дав,  а  їй  вже  так 
видалося,  що  шо  ніж.  Рудч.  Ск.  І.  73. 

Видавець,  вця,  м.  Издатель.  Ном.  І. 
Можна  буде  сказать  видавцям  наських 
граматок.  О.  1862.  І.  67. 

Видавити.  См.  Видавлювати. 

Видавлювати,  люю,  еш,  сон.  в.  ви- 
давити, влю,  виш,  гл.  1)  Выдавливать, 

выдавить,  выжимать,  выжать.  Він  вида- 
вить з  тебе  олію.  Котл.  Ен.  І.  29.  2)  Да- 

вить, передавить.  Сучаго-^сина  звірюка  по- ловину кролів  видавив.  Рудч.  Цк.  II.  12. 
3)  Оттискивать,  оттиснуть. 
Вндавнйх,  ка.  .«.  Издатель.  Желех. 
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Видавництво,  ва,  с.  Издательство.  К. 
XII.  136. 

Видавничий,  а,  є.  Издательскій.  Наш 
видавничий  захід.  К.  XII.   135. 

Видавцем,  нар.  По  счету,  мірою.  Хліб 
видавцем  дали,  все  подавалось  ніби  ви- 

давцем. Лсинц.  І.  4.    . 
Вйдайкати,  квн>,  бш,  гл.  Выклянчить 

(оті.  слот.:  дай,  даіі!)  Запис.  А.  Крьімскій. 
Видання*  ня,  с  Изданіс.  Повістки 

(народні  оповідання)  Марка  Вовчка.  Дру- 
гим виданням  коштом  Н.  Тиблена.  Снб. 

1801. 
Вйданськвй,  а,  є.  Виданими.  Чи  то 

виданське  діло,  щоб  так  робити? 

Видане  ысо,  на]).  Видано.  А  за  гор<'>д 
знову  102—*тж  видансько?  О.  1862.  IV. 
108. 

Видати,  ся.  Си.  Видавати,  ся. 
Видати,  даю.  еш,  гл.  Видінь.  А  ні 

елгіхом  елихити,  а  ні  видом  видати. 
Ном.  №  1939.  Хто  в  світі  не  бував,  той 
і  дива  не  видав.  Нон.  Лі  385.  Нерва  сот- 

ня виступає,  вдова  сина  не  видиє.  Мот. 
Хто  видав  так  говорити?  Разві  такь  можно 
говорить?  Левнц.  І.  242.  Видано.  Чи  то  ви- 

дано, щоб  живе  мнясо  само  в  рот  уско- 
чило? 1'удч.  Ск.  І.  2.  Видано-невидано, 

якого  накидано.  Ном.  наг.  №  48. 

Видатий,  а,  є.  Имї.клцій  большое  лицо. 
Видатися,  даюся,  втпся,  гл.  Видеться. 

Перепався,  що  не  видався.  Ном.  ,№  8750. 
Стрічається,  видасться  та  із  рибалками. 

І'удч.  Чи.   125. 
Видаток,  тку,  м.  Умолоть.  Гречка 

стеблом  була  путяща,  а  не  було  доброго 
впдашьу.  Вол  ми,  г. 

Вндвнгатн,  гаю,  еш,  сон.  в.  вйдвиг- 
нути,  гву,  неш,  гл.  Выдвигать,  выдви- 

нуть. ВиОвигнуїии  свою  націю  з  темряви. 
К.  XII.  7. 

Виделка,  ків,  ли.-- Вилка.  Подайте 
виделка.  іМнж.    170. 

Виделка,  ки,  ж.  Вилка.  Дяки  посту- 
пили заграничними  виделками  по  німець- 

ких та])ілочках.  Ленин.  І.  398.  А  щоб 
■тих  тарілок  білих  або  виделок  і  ножів  - 
того  й  заводу  в  неї  не   було.    Сим.    232. 

Видельце,  ця,  с—  Виделка.  Ленин.  І. 
495.  Также  и  но  ян.  ч.:  видёльця.  Той 
тільки  ії  остався,  в  кого  або  ча]п;а  в  ру- 

ці були,  або  закуска  на  виделщях.  Св. 
Л.  203. 

Видержати.  См.  Видержувати. 
Видержувати,  жую,  сш,  сок.  в.  ви- 

держати,    *у,    кит,    гл.    Выдерживать, 

выдержать,  выйосить,  вывести,  вытерпеть. 
Видержуйте,  небожата,  і  йдіть  до  са- 

мого кінця.  Хат.  XXII.  Чи  гріх,  чи  дза, 
а  вже  не  видержу.  Ном.  №  118. 

Видерти,  ся.  См.  Видирати,  ся. 
Видзвонити.  См.  Видзвонювати. 

Видзвонювати,  вюю.  еш,  сон.  в.  ви- 
дзвонити, ню,  ниш,  гл.  1)  Знонить,  по- 
званивать, позвонить,  перезвонить.  Наче 

хто  у  дзвіночки  срібні  видзвонює.  МВ. 
(0.  1862.  НІ.  43).  2)  Выбивать,  выбить, 
выколотить.  Дзвонитимуть  киями  по 
плечах,  поки  й  дуиіу  з  тіла  видзвонять. 

К,  ЦН.  236. 
Видзвонити,  нию,  еш,  гл.  —  Видиво  - 

вюватн.  Ой  і  сказав  пан  Кантівський 
рублі  поміняти,  аби  його  Бондарівні  три 
дні  видзвоняти.  Гол.  І.  65. 

Видзьобати.  См.  Видзьобувати. 

Внд8ь6буватн,  бую,  еш,  сов.  в.  вид- 
зьобати, баю,  еш,  гл.  Выклевывать,  вы- 

клевать. Уман.  І.  120. 
Вяднбатн,  баю,  еш,  сон.  в.  видибати, 

баю,  еш,  гл.  Выходить,  выйти,  всходить, 
взойти, съ  трудомъ  передвигая  ноги.  Мнж. 
177.  Я  насилу  видибала  з  хати.  Зміев.  у. 
Чи  ви  ж  видибаєте  на  гору? 

Вйдибулятн,  ляю,  еш,  гл.— Видиба- 
ти. На  вгород  хиба  було  видибуля,  а  то 

все  в.  хаті.  Сим.  236. 

Видивити,  вдю,  виш,  гл. — бчі.  Испор- 
тить глаза  огь  наиряжекваго  смотрівія. 

Поки  сина  ожениш— очі  видивиш.  Сумок,  у. 
Видивитися.  См.  Видивлятися. 
Видивлятися,  ляюся,  ешся,  сов.  в. 

видивитися,  нлюся,  вишся,  гл.  Рассма- 
тривать, разсмотрЬть.  Буде  цілий  день 

видивляться  на  коня.  Харыс.  г.  Скрізь 
ми  там  видивилися.  Зміев.  у.  2)  Впе- 

рить, вперить  глаза.  Чого  ви  отце  так 
видивились  на  мене?  Федьк.  Тика  (гарна), 
хоч  видивись.  Ном.  Л:  844  7. 

Видимання,  ни,  є.  Вьідуианіе. 
Видимати,  нею,  еш,  сон.  в.  видути, 

дну,  неш,  гл.  Выдувать,  выдуть.  Лф.  328. 
Тії  дудочки  видимають  із  скла  буль- 

башку. Дещо. 

Видимий,  а,  е.  Явный;  очевидный. 
Шкода  з  того  видима  була.  МВ.  І.  9 — 10. 
Видима  смерть  страшна.  Ном    №  8296. 

Видимо,  нар.  1)  Явно;  очевидно.  Ви- 
дамо смерть  зближалась.  Св.  Л.  97. 

2)  Конечно,  разумеется.  Видимо,—  він 
узяв,-  хто  ж  іще?  Зміев.  у. 

Видирати,  раю,  еш,  сон.  н.  видерти, 

деру,  реш,  гл.  І)  Вырывать,  вирвать,  от- 
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199 дирать,  отодрать.  Червону  китайку  з-під 
жупана  видирає.  Макс.  2)  Отнимать,  от- 

нять силою.  Або  дай,  або  видеру.  Ном. 
№  1078.  Вовкові  барана  з  горла  не  ви- 

дмеш. Ном.  №  4852.  3)  Врать,  взять  изъ 
нтпчьнго  гнізда  или  звірниой  поры  яйца 
яли  детенышей.  Чуб.  I.  59.  Не  видирай 
ластівок — гріх.  Харьк.  г.  Видрали  лисе- 

нят. О.  1861.  V.  70.  То-же  о  доставаній 
ракові,  изт.  их!,  норі».  А  що  ви  робите, 
хлопці? — Раків  видираємо  з-під  круч.   О. 
1861.  XI.  114. 

Видиратися,  раюся,  ешся,  сов.  в.  ви- 
дертися, руся,  решся,  гл.  1)  Вскараб- 
киваться, вскарабкаться.  2)  Выкарабки- 

ваться, выкарабкаться.  Як  вже  надрубав 
дуже,  дуб  похилився  та  й  пригнітив 
Лого....  не  видереться  з  під  того  дуба.  О. 
1862.  V.  82. 

Видихання,  ня,  <*.  Видиханіе.  Унотр. 
также  въ  смысл*:  перенесете  болезни,  но- 
боевь.  Та  ми  йому  дали  доброго  иосу, — 
хай  Бог  йому  дасть  легке  видихання. 
Новомоск.  у. 

Видихати,  хаю,  вш,  сов  в  вйдиха- 
тя,  хаю,  вш,  одн.  в.  видихнута,  ну, 
яеш,  гл.  Выдыхать,  выдохиуть.  Види- 

хнути воздух  з  себе.  Видихати  употреб- 
ляется въ  смысле:  оправиться  послі  6о- 

лізни,  побоевь.  Дав  йому  доброї  кладі, — 
як  то  видихає. 

Видихнути.  Си.  Вндмхатя. 

Видихувати,  хую,  №.-,  гл.=Вяднхатн. 
Виділ,  лу,  м.  і )  Вьіділь,  удіть.  2)  От- 

ділг,  разділь.  Желех.  8)  Коиитеть,  бюро, 
.нравленіе  общества  и  нр.  Желех. 

Виділити  См.  Виділяти. 
Виділовий,  я,  в.  1)  Относящійся  къ 

комитету,  бюро,  нравленію.  2)  Членъ  ко- 
митета, бюро,  правленій.  Желсіх. 

Виділяти,  .іяю,  вш,  сов.  в.  виділити, 
лю,  лиш,  гл.  Виділять,  отді.їить,  отділііть. 

Вйдіти,  джу,  диш,  гл.  В  йдіть.  Желех. 
Вйдітнся,  дяться,  гл.  безл.  Казаться, 

грезиться.  Снилось  мені,  братіку,  і  ви- 
ді лось.  Рудч.  Ск.  І.  121.  Що  видишься  на 

отцевському  дворі,  на  моєму  три  гори 
кам'янії  процвітали.  Макс  Видиться  пені. Кажется  мні. 

Видко,  нар.  1)  Видно.  Ой  погляну  в 
кватирочку  —  старенького  видко.  Мет. 
Ніч  була  темна,  нічого  не  видко.  Стор. 
1.  34.  2)  Ясно,  світло.  Ти,  місяцю,  світи 
видко.  Мет.  74. 

Видлубати,  баю,  вш,  гл.  Выковырять. 
Види»,  ни,   ас.    Песчаное    вісто,    изь 

котораго  въ  вітренвую  погоду  засыиаетъ 
нескоыъ  ближайшін  ноля.  Кролеиец.  у. 

Видмухнути,  ву,  неш,  гл.  1)  Выдуть. 
Аф.  327.  2)  Быстро  вибіжать,  вилетіть. 
3)  Выпивать,  выпить  сразу.  Аїр.  327. 
Видненький,  виднесенький,  а,  є.  Уи. 

огь  видний. 
Вйдвечко,  нар.  Ум.  огь  видно. 
Видний,  а,  є.  1)  Ясный,  видный.  Ніч 

була  славна,  тепла,  видна.  Пират,  у.  По 
видному.  Когда  світло.  2)  Видимый.  Щоб 
лани  широкополі  і  Дніпро,  і  кручі  були 
видні.  Шенч.  С66.  Уи.  Видненький,  видие- 
сеньний. 

Вйдннти,  ню,  ниш,  гл.  Вынуть  дно. 
Гол.  I    90. 

Внднйхя,  хи,  <*?.=  Зндра.  Стор.  II.  165. 

Видні  вид,  кв,  ж.  Бочка,  въ  которой 
было  вино.  Вх.  Леи.  397. 

Виднісінький,  а,  е.  Совершенно  видный. 

Виднісінько,  нар.  Совершенно  видно, 
везді  видно.  Посадіте,  рибалоньки,  чер- 

вону калину,  ой  щоб  було  виднісінько  на 
всю  Україну.  Рудч.  Чи.  125. 

Видніти,  вів,  гл.  безл.  Світать;  про- 
ясняться. 

Видно,  нар. =Вндко.  1 )  Ой  не  видно  його 
дому,  тілько  видно  грушу.  Мет.  6.  2)  Вид' 
но,  хоч  голки  збірай.  Ноы.  Лі  592.  У». 
Виднёньно,  виднесенько,  виднечно.  3)  Также: 
видно.  Вовидимону,  віроятио.  Нехай  дур- 

ні собі  пустують;  у  них  зидно  жухи  у 
голові.  Гліб. 

Виднота,  ти,  ж.  Сніть,  освіщеніе, 
ясность.  Нехай  одчинені  двері, —  тепла 
найде  в  нашу  хату. — А  од  вас  видноти 
в  мою,  бо  в  мене  темно.  Пират,  у.  На 
видноті.  На  „свіщеннонь  місіі.  Ясної 
ночі  ставляють  на  виднопМ,  супроти 
зірок,  дійницю  з  водою.  Грнн.  II.  46. 

Вйдобрити,  рю,  риш,  гл.  Удобрить. 
Землю  гарно  видобрили  гноєм.    Вояч,    у. 

Видовбати.  См.  Видовбувати. 

Видовбувати,  бую,  еш,  сов.  в.  видов- 
бати, баю,  еш,  гл.  1)  Выдалбливать,  вы- 

долбить. 2)  Выковыривать,  выковырять. 

3')  Выклевывать,  выклевать.  Ворон  ворону ока  не  видовбає.  Ном.  №  7958. 
Видовжити.  Си.  Видовжувати. 

Видовжувати,  жую,  вш,  сов.  и,  ви- 
довжити, ясу,  жнш.  гл.  Удлинять,  удли- 

нить. Желех. 
Видовище,  ща,  с.  Зріли  ще.  Желех, 
Видоїти.  Си.  Видаюват*. 
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Видов,  дка,  м.  1)  Ун.  огь  вид.  2)  На 
видбн.  На  ноказъ,  на  видное  мъсто.  Вх. 
Лем.  397. 

Видолати,  лаю,  вш,  гл:  =  Здолати. 
Уман.  IV.  46. 
Видолинок,  в  ви,  м.  Отрогь  оврага? 

ложбина?  Но  дорозі  від  Тепліша  до  Кам'я- 
нок есть  поперечний  яр  і  поздовжний 

видолинок.  Св.  Л.  306.  Як  минеш  Ви- 
щий Ташлик  та  Серебрію,  та  спустиш- 

ся в  видолинок,  а  там  виберешся  на  не- 
величку гору....  Св.  Л.  73. 

Вйдоліти,  лію,  вш,  гл.  я=  Видолати. 
Де  видолію,  бо  не  станс  грешей.  Рк.  Ле- 
виц. 

Вйдоптатн,  пчу,  чвш,  гл.=Внтоптати. 
Що  то  мі  за  дорога  од  столу  до  поро- 

га? Родина  видоптала,—Мариню  дару- 
вала. 0.  1862.  IV.  23. 

Вйдох(ну)ти,  хну,  неш,  гл.  Переди- 
хнуть. Гей!  шоб  ти  йому  видохла,  сучого 

сина  худобо!  Рудч.  Ск.  1.  194. 
Видочок,  чва,  м.  Ум.  оті,  вид. 
Видоювати,  доюю,  вш,  сов.  в.  видо- 

їти, дою,  їш,  гл.  Выдаивать,  выдоить. 
Ні  води  не  принесе,  ні  корови  не  видоїть. 
Стор.  1.  9. 

Видра,  ри,  ж.  Выдра  річная,  Биьга 
УиІ£ап8.  Вх.  Ич.  II.  6.  Вь  нижеследую- 

щей нословицЬ  вь  томт,-же  зааченіи,  что 
и  вирва.  Хотіла  баба  видри,  та  насилу 
сама  видралась.  Ном.  №   1784. 

Видрати,  деру,  реш.  гл.— Видерти. 
Видратися,  деруся,  решся,  гл. ^Ви- 

дертися. 
Вйдристатнся,  таюся,  вшея  и  щуся, 

щншся,  гл.  Испражниться  ноносомъ. 
Видрібцем,  нар.  Мелкими  шажками. 

Видрібцем  виступати. 

Видроокий,  а,. е.  0  челов-вк-в:  съ  гла- 
зами, вімсн  которых-ь  вывернуты  ний  ра- 

стянуты иъ  стороны.  Рк.  Ленин,. 

Вндрочнтнся,  чуся,  чишея,  гл.  Про- 
пасть, издохнуть,  метаясь  отъ  укусовъ  ово- 

довъ,  взбътиться.  А  проклятий  рід,  щоб 
ти  видрочивсь!  Г.  Барв.  33. 

Видрукувати,  кую,  вш,  гл.  Отпеча- 
тать. Иногда  неправильно:  вйдрюкувати. 

Вудене  читати,  як  пан  Гребінка  ви- 
дрюкує.  0.   1861.  VII.  6. 

Вйдрюкувати,  вую,  вш,  гл.  Побить 
палкой  (дрючком).  Ой  видрюкую  дуже 
добре  за  жінку.  Канев.  у. 

Вйдрянати,  ся.  См.  Видряпувати,  ся. 
Видряпувати,  вую,  вш^сов.  в.  видря- 

пати, паю,  вш,  гл.  Выцарапывать,  выца- 

рапать. Видряпуватися,  пуюся,  вшея,  сов.  в. 
видряпатися,  паюся,  вшея,  гл.  Вскараб- 

киваться, вскарабкаться.  Надряпавсь  я  на 
башту.  Стор.  І.  25. 

Видудлити,  лю,  лиш,  гл.  Выпить  съ 
жадностью.  Поки  я  прийшла  в  хату,  а 
він  тоді  чисто  всю  горілку  видудлив. Кобол,  у. 

Видужати.  См.  Видужувати. 

Видужувати,  жую,  вш,  сов.  в.  виду- 
жати, жаю,  вш,  гл.  Выздоравливать,  вы- 

здороветь. Рудч.  Ск.  І.  166. 
Видумати.  См.  Видумувати. 
Вйдумва,  ви,  ж.  Выдумка.  У  химер- 

ному кохатись,  видумки4  сплітати.  1С. Псал.  6. 

Видумувати,  мую,  вш,  сов.  в.  виду- 
мати, маю,  вш,  гл.  Выдумывать,  выду- 

мать. Сліпий  не  побачить,  так  видума. 
Ном.  .V  6844. 

Вйдупватв,  каю,  вш,  гл.  Вытоптать. 
Попід  бором,  попід  лісом  зродилося  про- 
со;  наїхали  коровайниці  і  видупкали  босо. 

Чуб.  IV.  225. 
Вйдурвти.  См.  Видурювати. 
Видурювати,  рюю,  вш,  сов.  в.  виду- 

рити, рю,  рнш,  гл.  Выманивать,  выма- 
нить. 

Видути.  См.  Видимати. 
Видушити.  См.  Видушувати. 
Видушувати,  шую,  вш,  сов.  в.  виду- 

шити, шу,  шиш,  гл.  1)  Выдавливать, 
выдавить.  Не  видушиш  із.  мене  речі.  V. 
Барв.  397.  2)  Душить,  передушить  невхь. 
К.  ,Кр.  25. 
Вйдхлий,  а,  в.  Вьідохшійся.  Си.  Вит- 

хлий. 

Видюв,  ка,  м.  Макъ — самос-вйка,  Ра- 
рауег  Кіюеаз. 

Видюх,  ха,  м.,  вндюха,  хи,  ж.— мак.— 
Видюв.  Чуб.  Ш.  225.  Желех. 

Видючий,  видющий,  а,  є.  1)— Види- 
мий. Видюща  сме}ппь .  страшна.  Ном. 

№  8295.  2)  Виднщій.  Коли  мені  сліпоМу 
курка,  то  тобі  видющому  й  дві.  Ном. 
Лі  984. 

Вйвднати,  наю,  вш,  ?л.--ног6.  Догово- 
рить кого,  условиться  съ  къмь.— цех.  До- 

говориться" съ  цехомъ  •  на  счетъ  вступле- нііі  вь  число  его  членовъ.  Козелец,  у. 
Вйёмно,  нар.  Исключительно.  Левиц. 

Вйжалітн,  лію,  вш,  гл.  Достигнуть  жа- 
лобами. Вона  вже  раз  жалілася  йому, 

а  що  вижаліла?  Мир.  ІІов.  І.  133. 
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»1 
I.  Вйжатн.  Си.  Вижинати. 

П.  Вйжатн.  Си.  Виживати.  ' 
Вйжати.  См.  Вижинати. 

Виживати,  хаю,  вш,  гл.  Прогнать  стра- 
тл»мъ.  Віл  усе  лягав,  то  ми  як  підсипали 
пш  його  жару,  то  вижахали — тепер  уже 
годі  лягати    Павлогр.  у. 

Виживати,  ваю,  вш,  сов.  и.  вйжити, 
живу,  ввш,  гл.  1)  Проживать  известной 
вромн.  Сяк -так,  аби  вижити.  Ном. 
2)  Ніхжить.  Шила  я  батька  не  рік,  не 
два,  не  вижила  добра.  Мет.  50. 
Виживатися,  ваюся,  вшея,  сов.  и. 

вижитися,  жявуся,  вешоя,  гл.  Истра- 
чивать, истратить  все,  израсходовать.  Нема 

за  що  й  соли  купити,  —  так  вижився. 
Левиц.  Нов.  185 

Вижидати,  даю,  вш,  гл.  Поджидать. 
Вижидай  з  поля  чистого  твого  коза- 

ченька. Мет.  13. 
Вижимати,  маю,  вш,  сов.  в.  вйжати, 

ЖМУ.  меш,  гл.  Як  треба,  то  хоч  у  щим- 

*"«  голову  положи,  то  нічого  не  вижмеш. Ном.  7*  10019. 

Вижив,  яу,  .к.  Жатва.  Пішов  на  ви- 
жин.  Вх.  Зя.  6. 

Виживати,  наю,  вш,  сов  в.  вижати, 
шву,  неш,  гл.  Сжинать,  сжать.  Ой  тоді 

м  снопи  зв'яжу,  як  житечко  вижну. 
Гут.  III.  198. 
Вяжируватн,  рую,  вш,  гл.  Украсить 

інкрустаціями  (металлическими).  ІІІух.  І. 
306. 

Вйжити,  ся.  См.  Виживати,  ся. 
Вижленя,  няти,  с  ІДенокь  лигавой 

собаки. 
Вижлиця,  ці,  ж.  Лягавая  собака. 
Вйжлонтатя  її  вйжлувтатв.  таю,  вш, 

гл.  Выпить.  (Зеисс)  вижлоктав  підпінка 
чару.  Котл.  Кв.  VI.  37.  Що  було  останнє 
у  пляшці,  ви  жлуктав  без  чарки,  нахиль- 

цем. ДІВ.  (КС.   1902,  X.  1161 
Вижовтити,  вчу,  тнш,  гл.  Пожелтить. 
Вйжуритися,  рюся,  ришся,  гл.  До- 

статочно напечалиться.  Я,  добродійко,  ви- 
журився  за  себе,  як  сватався.  Г.  Варв. 
811. 

Вия,  ви,  м.  Рыба  Асі-репяог  вспура. 
Враун.  31.  • 
Визадкувати,  вую,  вш,  гл.  Выйти, 

пятясь.  Визадкував  з  хати.  Констан- 
тнногр.  у. 

Вйвавонити,  вю,  виш,  гл.  Истребить, 
искоренить.  Що  завелось,  те  трудно  ви- 
закйнитн., 

Вивантівць,  тійця,  м.  1)  Житель  Ви- 

вантіи.  2)  Православный.  Я  -круглий  си- 
рота між  лютеран,  латкнців,  визаншій- 

ців-християн.  К.  ПС.  59. 

Внзантійськнй,  а,  є.  Византійскій. Желех. 

Визянтія.  тії,  ж.  Визавтія,  Констан- 
тинополь. Босфор  клекотить,  неначе  ска- 

жений; то  стогне,  то  виє:  йому  Впзан- 
тію  хочеться  збудить.  Шевч.  58. 

Внзантійство,  ва,  с.  Образъ  мыслей  и 
поступков!.,  подобный  византійскому.  А 
панство  буде  панувать...  та  византій- 
ство  прославлять.  Шевч.  II.  211. 

Вйябіратя,  раю,  вш,  гл.  Подобрать,  со- 
брать. Так  збірае,  так  збірае...  Визбірав 

і  рушили  далі.  Св.  Л.  112.  На  дворі  ясно, 
хоч  голки  визбірай.  Левиц.  І.  96. 

Внзбірвн,  ров,  ж.  мн.  Выборки. 
Левч.  18. 

Визвати.  См.  Вививати, 
Визвіл,  волу,  м.  Освобожденіе.  Щеня 

припне  на  мотузочці...  Воно  вищить, 
задравши  голову,  визволу  просить.  Г. 

Варв.  279. 
Визвіритися,  рюои,  ришся,  гл.  Звер- 

ски, сердито  посмотреть.  Як  визвірилась 
на  мене — аж  білки  їй  ходором  заходили. 
Харьк.  Лайдак!— грімнув  Кондратович, 
визвірившись  на  Потоцького.   Стор.  1.  188. 

Визволений,  а.  е.  Освободительный. 
Науки  визволені.  К.  ПС.  46. — лист.  Осво- 

бодительная грамота.  Которий  би  мог  бід- 
ний невольник  одгадати,  мог  би  йому 

листи  визволені  писати,  щоб  не  мог  ні- 
хто нігде  зачеплятн.  ЛД.  І.  209. 

Визволення,  ня,  с  Освобожденіе,  пз- 
бавленіе.  Визволення  народу  з  крепацтва. 
К.  ХП.  8. 

Визволити,  си.  См.  Визволяти,  ся. 

Вйзволва.  ви,  ж.  Выручка.  І  на  внз- 
во.іку  нема  і  дітей  прохарчити.  Кіев.  у. 

Вивволяти,  лаю,  вш.  сов.  в.  визво- 
лити, лю,  лвш,  гл  Освобождать,  освобо- 

дить; выручать,  выручить.  Визволь.  Боже, 
нас,  бідних  нсвольників,  з  тяжкої  неволі. 
ЗОЮР.  І.  214.  Зрозумієте  правду,  і  прав- 

да визволить  вас.  Ов.  І.   VIII.  32. 

Визволятися,  ляюся,  вшея,  сов.  в. 
визволитися,  люся,  ляшея,  гл.  Освобож- 

даться, освободиться;  выручаться,  выру- 
читься. Га  лілей  визволився  з  темниці. 

Ком.  І.  56.  Огцжами  тіки  й  визволився. Лебед.  у. 

Вввганяти,  няю,  «ш,   гл.    1)  Изгнать 
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вскхъ.    2)   Смести.    Ганчіркою   визганяю 
цей  пісок. 

Вйвдих,  ху,  м-  Падежъ  (жинотпыхъ). 
У  мав.  Ш.  1. 

Виздихати,  хаю,  еш,  гл.  Подохнуть, 
издохвуть.  Як  би  Бог  слухав  пастуха, 
то  б  уся  череда  виздихала.  Ном.  №  4124. 

Визеленити,  ню,  ниш,  гл.  Испачкать 

о  траву.  Визеленив  сорочку.  Констаи- 
тпвогр.  у. 

Вязяваввя,  вя,  с.  1)  Вьгзьіваніе.  2) 
Брань,  ругня.  Вх.  Лем.  397. 

Визивати,  вію,  еш,  сов.  в.  визвати, 
вву,  веш,  гл.  Вызывать,  вызвать. 

Визиватяся,    вагося,   вшея,    гл.    Бра- 
ниться. Зачали  ся  визивати.  Вх.  Лем.  397. 

Вйзявка,  кя,    ж.    Брань,  ругательный 
слона.  Вх.  Лем    397. 

Визирати,  раю,  еш,  сов.  в.  визирну - 
*я,  ву,  веш,  гл.  =  Ввглядатя,  вигля- 
■утя.  Не  виглядай,  не  визирай,  а  дальше 
ховайся.  Ном.  Л?  8508.  Вибірай,  визирай, 
молода  дівчино.  Мет.  14.  Коником  граєш, 
царя  визираєш.  АД.  I.  25. 

Визнратнся,  раюся,  ешея,  гл.  Смо- 
треться. На  ж  зсрікало  всесвітнє,  втирай- 

ся. К.  ХП.   74. 
Вйзнркати,  ваю,  еш,  гл.  Высмотреть, 

уловить.  Я  визиркала  таку  годину,  що 
люд  поховавсь  трохи,  та  й  у  гай.  Г. 
Барв.  94. 

Визирцем,  нар.  Высматривая 
Визичати,  чйю,  еш,  сов.  в.  визичити, 

чу,  чяш,  гл.    Одолжать,    одолжить,   зани- 
мать, занять,  давать  въ  долгь.  Аф.  329. 

Вйвіввутв,  ву,  веш,  гл. — духа.  Испу- 
стить духъ.  Бито  коло  стовпа  киями 

поти,  поки  й  духа  визівнув.  К.  Ції- 2 1С. 
Вивішувати,  кую,  еш,  гл.  Продержан., 

прокормить  вії  течете  зимы.  Насилу  ви- 
зімували  свою  худобу. 

Вйзінуватнся,  муюся,  ешся,  гл.  Пере- 
зимовать, прокормиться  зимою.  Бонн  ви- 

їхали, а  кішка  зосталася;  так  вона  собі 
по  клунях  і  визімується,  і  вилішується. 
Цирят.  у. 

I.  Вивір,  ру,  м.  1)  Виді,;  взгляд*.  Вх. 
Уг.  230.  У  потреб,  ігь  вираженій:  на  вйзір — 
на  нзглядъ,  для  виду,  видимости.  Аби  був 
на  вйзір.  Мнж.  186.  2)  Окно.  Острожек. 
у.  Слов,  Д.  Энарн. 

II.  Вйзір,  ра,  м.  Визирь.  Іде  султан, 
покинувши  в  дивані  башів  »ш  визІ2>ів 
широкомовних.  К.  МБ.  XII.  269. 

Вйзірннтнся,  ввться,  гл.  безл.  Вы- 
авізднть.  Визірнилося  як.  Хере.  у. 

Визнавати  вваю,  ёт,  сов.  в.  вйвва- 
тв,  8наю,  еш,  гл.  1)  Узнавать,  узнать, 

разузнать,  разведывать,  разведать.  Знай- 
шли  у  його  замок,  та  по  тому  й  виз- 

нали, що  він  украв  гроші  у  скрині.  Волч. 
у.  Оце  недавно  дитину  вбила  молодиця, 
то  другої  неділі  й  визнали.  Харьк.  2)  За- 

являть, заявить,  признавать,  исновт>дыиать. 
Коли  визнаватимеш  устами  твоїми  Го- 

спода Ісуса.  Первое  поел,  а  и.  Павла  Римл. 
X.  9.  Не  так  було  б  мені  свою  праву 
руку  одру  бати  важко,  як  тую  правду 
визнати,  вимовити.  МВ.  (О.  1862.1.80). 
3)  Признаваться,  признаться,  сознаваться, 
сознаться,  свидетельствовать,  давать  иока- 
заніе.  Хто  такий  дурний  буде,  щоб  сам 
на  себе  визнавав  таке  (що  вбив).  МВ. 

(О.  1862.  1. 103).  4)  Предсказывать,  пред- 
сказать, предназначать,  предназначить. 

Уже  ся  все  те  збуло,  що  визнано  було. 
Чуб.  Ш.  327. 

Визнаватися,  внакся,  ешся,  сов.  в. 

визнатися,  знаюся, 'ешся,  гл.  Обнару- 
живаться,  обнаружиться,  сделаться  извЄст- 
пымь.  Зняла  ж  бучу  Пилнпнха,  як  ви- 

зналась батькова  подіні  МВ.  II.  118.^- 

Визнання,  вя,  с.  1)  Открьітіе,  дозна- 
нії). 2)  Исиоит.дьіваніе,  иризнаніе;  вЄро- 

исиовіданіе.  Зачали  ружни  віри  при- 
ставати /рецам  до  їх  визнаня  право- 

славного. Гн.  І.  181.  3)  Сознапіе. 
Вйзватв,  ся.  См.  Визнавяти,  ся. 
Визнаття,  тя,  і.  =  Ви  знання  Уростав 

з  того  визнаття  гнів  його  на  Галю.  МВ. 

(О.  1 802.  І.  8 1).  По  його  визнаттю  ста- 
ла громада  родитись,  що  робити.  МВ. 

(0    1862.   І.  102). 
Визначати,  чаю,  еш,  сон  в.  визначи- 

ти, чу.  чнш,  гл.  1)  Обозначать,  обозна- 
чить, назначать,  назначить,  предъявлять, 

предъявить.  Меридіан  по  нашому  визна- 
ча  південнпк.  Дещо.  Границю  визначив. 
К.  Піал.  236.  2)  Обнаруживать,  обнару- 

жить. Нарізуваться  на  черкес  тепер  не- 
прпходиться,  треба  умкнуть,  бо  плас- 

тини себе  визначили,  що  мало  їх.  0. 
1862.  II.  61. 

Визначатися,  чаюся,  ешся,  сов.  в. 

визначитися,  чуся,  чишся,  гл.  Обозна- 
чаться, обозначиться,  определяться,  опре- 

делиться, отличаться,  выделиться,  выда- ваться. 

Визначити,  ся.  См.  Визначати,  ся. 

Визначувати,  чую,  еш,  /'.  =  Визна- 
чити. Визначує  дорогу  блискавицям.  1С. 

Іов.  60. 
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Вйвол,  лу,  м.  Осадокъ  золы  послі  бу- 
ченій. Уыан.  II.  246. 

Вн80лятн,  лю,  лнш,  гл.  Выбучить. 
Аф.  328. 

Вйвол атноя,  люся,  лншся,  гл.  Выбу- 
читься.  Нате  й  мої  штани, — нехай  ви- 

золяться. Ном.  Л»  6432. 
Вйвол отити    Си.  Визолочувати. 
Визолочувати,  чую,  вш,  сов.  в.  визо- 

лотити, чу,  тнш,  гл.  Позлащать,  позоло- 
тить, вызолотить.  Як  би  в  мене  була  зо- 

лота  солома,  я  б  вас,  камсе,  визолотив. 
Нои.  №  12765. 

Визубень,  бия,  м.  Зазубрин*.  Рк.  Ле- 
ви ц. 

Визублювати,  блюю,  вш,  сов.  в.  вй- 
вубнти,  блю,  баш,  гл.  Зазубривать,  за- 

зубрить. Упав.  I.  240. 
Визублюватися,  блююся,  вшся,  с.  в. 

вигубитися,  блюоя,  бишся,  гл.  Зазубри- 
ваться, зазубриться.  Уман.  I.  240. 

Вйзутн,  вую,  вш,  гл.  Раззуть.  Зараз 
го  визуе,  красно  му  постелить.  Гол.  Ш. 
409. 

Вйістнтися,  їщуся,  стишся,  гл.  Осу- 
ществиться,   исполниться.    Вх.  Лем.    397. 

Виїдати,  даю,  вш,  сов.  в.  виїсти,  їй, 
їси,  гл.  1)  ВьгЬдать,  вьгвсть.  Поки  сонце 
зійде,  роса  очі  виїсть.  Ном.  М;  5679. 
2)  Съвдать,  съесть  вей,  всвхь.  їх  би  та- 

кого росплодилось,  що  й  світу  б  не  було, 
як  би  їх  грім  не  бив  та  вовки  не  ви- 

їдали. Рудч.  Ск.  І.  73.  Хліб...  сарана  ви- 
їла. 0.  1862.  X.  114.  Когда  говорится  о 

ід*  людей,  то  виїсти  употребляется  только 
въ  приложении  къ  жидкой  пипгв:  Виїв 
миску  борщу,  поїв  усі  пироги,  та  й  буде 
з  мене. 

Вяїдок,  два,  м.  ВьгБдениое  яйцо,  огу- 
рец ь  и  пр. 

ВЙЇ8Д.  ду,  м.  ВыЪздъ,  огъ'Ьздъ.  Соко- 
лонько та  на  ви.гетг,  козаченько  та  на 

виїзді.  Мет.  179. 

Виївджатн,  жаю,  вш,  гл.—-Виїяд,ікш. 
Вже  твій  Юрочко  з-за  гори  виїзджае. 
Мет.  177.  Чо.шік  знає,  коли  виїзджае, 
а  не  знає,  коли  вернеться.  Ном.  X  11375. 

Внївдйтн,  джу,  дйш,  сов.  в.  виїхати, 
їду,  деш,  гл.  1)  Вывзжать,  выехать.  Що- 

дня їдні  виїздили,  другі  приїздили.  Стор. 
М.  11р.  67.  2)  Только  несов.  в.  Объезжать 
(коня). 

Виїздити,  джу,  двш,  гл.  Изъъзднть. 
Ой  виїздив  всю  країну,  увесь  біти  світ. 
Мет.  139. 

Виїсти.  Си.  Виїдати 

Виїхати.  Сн.  Виїздити 

Вийграватн,  ваю,  вш,  сов.  в.  вййгра- 
тн,  граю,  вш,  гл.— Вигравати,  виграти. 
Сурмп- труби  вийгравали.  Шевч.  361. 
У  карти  грав  на  твоє  щастя, — ось  скіль- 
ко  вийграв.  О.  1862.  VII.  44. 
Виймати,  маю,  вш,  сов.  в.  вийняти, 

йму,  неш,  гл.  1)  Вынимать,  вынуть;  об- 
нажать; освобождать.  Ключі  з~пІд  голов 

виймав.  Макс.  Дай,  Боже,  воювати,  та 
табель  не  виймати.  Ном.  №  4637.  От- 
цева  й  матчина  молитва  зо  дна  моря 
виймає.  Макс.  2)  Исключать,  исключить, 

изъять.  3) — зуЧж.  Рвать  зубы.  4) — бчі.  Вы- 
каливать, выклевывать  глаза.  Закрякали 

чорні  крюки:,   виймаючи  очі.  Шевч.  54. 
Вийматися,  маюся,  вшся,  сов.  в.  вий- 

нятися, и  вйиятнся,  ймуся,  мешся,  гл. 
1 )  Выниматься,  вынуться;  обнажаться.  Ко- 

пирсаю, копирсаю, — ніяк  не  виймається 

скабка  з  пальця.  2)  "Находиться,  найтися, 
оказаться,  случиться.  Тільки  одна  птиця 
винялась,  що  добила  усіх  звірів.  ЗОЮР. 
II  31.  Такі  пішли  дощі,  що  й  дня  не 
винялось  погожого.  3)  Всходить,  взойти 

(о  солнцв).  Ьуло,  скоро  сонечко  вийметь- 
ся, лікарь  і  котить  у-двуконь.  М В.  (О. 

1862.  Ш.  46). 

Вййна,  ноі,  ж.  Тетка,  жена  брата  отца. 
Стрийна-вийна—біс,  не  родина;  зять  і 
невістка  -  чорт,  не  дитина.  Ном  Де  9394. 

Вийти.  См.  Виходити. 
Вйваввувати,  вую,  вш,  гл.  Выбранить. 

Я  його  добре  викавзував.  Вх.  Зн.  23. 

Виказ,  ау,  м.  Обнаруженіе;  донесеній, 
донось.  Пилку  вже  через  виказ  найдено, — 
хлопець  виказав.  Верхнедн'внр.  у.  (Залт- бовск.). 

Виказати.  См.  Виказувати. 

Виказитися,  жуся,  зншса,  гл.  Посхо- 
дить сь  ума,  побіситься  всвмъ,  перебЬ- 

ситься.  Да  нехай  вони  виказяться,  не 
займай  їх.  Ном.  №  5126. 

Виказувати,  вую,  вш,  сов.  в.  вика- 
зати, жу,  жеш,  гл.  1)  Обнаруживать,  об- 

наружить, открывать,  открыть,  высказы- 
вать, высказать.  1  ушки  в  мене  сміються, 

так  ними  (дітьми)  втішаюся,  та  їм  сього 
не  виказую.  Г.  Барв.  293.  Виказує  на 
тебе,  що  ти  з  ним  крав.  Екатеривосл. 
у.  2)  Выговаривать,  выговорить,  высказы- 

вать, высказать.  Лае,  чоловіка  та  вика- 
зує. Рудч.  Ск. 

Внкакати,  ваш,  вш,  гл.  дтътсх.  Испраж- 
ннть. 
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Вйкакатнся,  каюся,  вшся,  гл.  дїьтск. 
Испражниться. 
Виканючити,  чу,  чиш,  гл.  Выклян- 

чить. Так  ви  ж  не  виканючите!-  Ном. 
№  4580. 

Викапаний,  а,  є.  1)  Искапанный.  2)  Ио- 
хожій  какъ  дві  капли  воды,  вылитый. 

Радом.  Грицько  -  викапаний  батусь. 
Вйкарати,  раю,  вш,  гл.  Наказать.  Чуб. 

IV.  56,  555. 

Викарбувати,  бую,  вш,  гл.  Сделать  на- 
різки на  дереві. 

Викати,  каю,  вш,  гл.   Говорить  „вы". 
Господарь  слузі  не  викає.  Ном.  №  10388. 
Вйкачалкуватн,  кую,  вш,  гл.  Побить 

скалкой.    Вона  його  викачалкувала  та  й 
прогнала.    Екатериносл.   у.    (Залюбовск.). 

Викачати,  ся.  См.  Викачувати,  ся. 

Викачувати,  чую,  вш,    сов.  в.   вика- 
чати, чаю,  вш,  гл.  Искатывать,  искатать 

что,  напр.  при  золотух*  припухшія  желе- 
зы викачують  шариками  изъ  горячаго  хлі- 
ба. Грин.  11.  319. 

Викачуватися,  чуюся,  вшся,  сов  в 
викачатися,  чаюся,  вшся,  гл.  1)  Ва- 

ляться, поваляться,  покататься  но  землі. 
Кінь  викачався  добре.  О  человікі:  валять- 

ся, поваляться,  лежать,  пролежать  долго. 
Висплються,  викачаються.  Мир.  ХРВ. 
204.  2)  Упавъ  въ  грязь,  испачкиваться, 
испачкаться.  Спіткнувсь,  упав  і  викачавсь 
у  барлозі.  Мнж.  128. 
Викашлювати,  люю,  вш,  сов.  в.  ви- 

кашляти, ляю,  вш,  гл.  Выкашливать, 
выкашлять.  Аф.  329. 

Викашлюватися,  лююся,  вшся,  сов.  в. 
викашлятися,  дяюся,  вшся,  гл.  Выка- 

шливаться, выкашляться.  Аф.  329. 
Внквиляти,  ляю,  вш,  гл.  Издавать 

жалобные  звуки.  Щоб  барабани  та  не 
виоивали,  щоб  г  пищалочки  та  не  викви- 
ляли.  Нп. 

Викидати,  даю,  вш,  гл.  1)  Повыбра- 
сывать, выбросить  (все),  посбрасывать. 

Пішов,  ще  разів  зо  два  вніс  дров,  да  й  ті 
на  попа  викидав.  Рудч.  Ск.  І.  171.  2)  На- 

чать колоситься.  Жито  викидало  колос. 
Зміев.  у. 

Викидати,  даю,  вш,  сов.  в.  викинути, 
ну,  неш,  гл.  1)  Выбрасывать,  выбросить. 
Як  іде  гряд,  викидають  на  двір  сковороду 
і  кочергу,  щоб  перестав.  Ном.  №  13403. 
Кожух  викинув  од  молі  провітрювати . 
Г.  Варв.  335.  Заткнула  вона  за  косу 
червоні/  макову  квітку  і  викинула  по- 

тім. Левнц.  1.  196.  Нереноено:  выкидать, 

выкинуть,  исключать,  исключить.  Із  пісні 
слова   не   викинути.    Ном.  №  13115.    Із 
ряду  і  сього  не  викидають.  Ном.  №5711. 
2)  Бросать,    бросить    деньги    на   тарелку 
или    въ  шапку   при  сбор*   ихъ  (напр.  на 

крестинахъ,    на  свадьбі,   во  время  увесе- 
леній    молодежи    и  пр.),    а  отсюда  уже  и 
просто  давать  въ  такихъ  случаях!»  деньги. 
На  вечорницях  хлопці   викидають  гроші 
дівчатам  на  гостинці.  Черниг.  у.  На  мед, 
на    горілочку    та    скидаються,  -  викинув 
Іванко  та  копу  грошей.  Мил.  88.  Друж- 

ко викидає  на  тарілку  дві  копійки.  Грнн. 
III.  432.  Гей,  Насте  Горовая,  шинкарко 
молодая,    кабашнице  степовая!  Не  велю 
я   тобі    сього  козака    з  хати  виганяти; 
хоч    я    свій  дсьмак   на  пиво  викидаю,   а 
ти   його    з  хатгі  не  вибивай.    ЗОЮР.  І. 

319.  Викидати  принбе.  У  разносчиковъ  ме- 
лочи, товара:    на  общемъ  собраніи  партій 

предъявлять    весь    собранный   въ   селахъ 
товаръ  и  остаток  і.  наличныхъ  денегъ.  Вас. 
191.    3)  Викидати    на   бчі.    Колоть    глаза. 
Часто  дітям  його  викидали  на  очі,   що 
батько  їх....  до  церкви  не  ходить.  Грнн. 
II.  153.    Мені  на   очі  викидають,    що  в 

нас  хати  нема.    Т.  Барв.   433.    4)  Бро- 
сать, бросить  вверхъ,    подбрасывать,  под- 

бросить   А  що,  хто  вище  викинув?  Грин. 
П.  81.  Рудч.  Ск.  I.  61.    5)  О  растеніяхь: 
викидати  колос  —  колоситься.  Г.  Барв.  147. 
Мил.  93.    Соловейко  щебече,    поки  жито 
колос  почне   викидати.    Грин.  І.    С. — ка- 

чани.   О  капусті:    давать  кочни.    Ти,  ка- 
пусто, вгікидай  качани!   Мил.   104.    6  — 

хлакй.  Вывешивать,  вивісить  флаги.  Ви- 
кидають три  хлакй.  Грин.   І.   190. 

Викидатися,  даюся,  вшся,  сов.  в  ви- 
кинутися, нуся,  нешся,  гл.  1)  Выбра- 
сываться, выброситься,  выкинуться.  Із 

пісні  слово  не  викидається.  Ном.  №  13115. 
2)  Всплеск иваться,  всплеснуться.  Риба 
перед  дощем  викидається.  Аж  поперед 
мене  щось  плеснуло  в  воду.  Викинулась 
риба  та  і  зникла  враз.  Щог.  Сл.  91. 

Викидний,    а,    є.    Викидна     цурка. 
Годь  дітской  игры.  Ив.  17. 
Викинути,  ся.  См.  Викидати,  ся. 
Википати,  паю,  вш,  сов.  в.  википіти, 

плю,  пиш,  гл.    Выкипать,  ньїкипіть.  Аф. 

330. 
Викисати,  саю,  вш,    сов.  в.  викисну 

ти,  ну,  неш,  гл.  Вымачиваться.  Ковть  у 
воду!    Викис,   вимок,    виліз,    висох,  опав 
на  колоду  та  з  нов  бовть  уводу.  Ном.  №6074. 

Вйкичувати,  чую,  вш,  гл.  Вытеребить, 



ВИКИПТКЛТН — ВИКОЛУПУВАТИ. 
205 

выкорчевать.  Гляди,  щоб  ти  мені  /зару- 
бав, викгечував,  зорав,  пшениці  напне. 

Рудч.  Ск.  II.  120. 
Викишкати,  каю,  еш,  гл.  Выгнать, 

прогнуті,  (оті.  киш!)  Упросились  злидні  на 
три  дні,  та  чорт  їх  і  довіку  викишкає. 
Нои.  №  1538. 

Викінчити.  См.  Викінчувати. 

Викінчувати,  чую,  еш,  сов.  в.  викін- 
чити, чу,  чиш,  гл  Оканчиваті.,  окончить, 

закончить.  Викінчити  ропоту.  Вх.  Уг.  230. 
Виклад,  ду,  м.  1)  Изложеніе.  2)  Ис- 

пражненіе.  .4  ні  ладу,  а  ні  складу,  із.гіж 
собачого  викладу.   Ном.  Л«  1 306(і. 

Вйкладаний,  а,  е.  О  воротники  шубы: 
отложной.  Гол.  Од.   18. 

Викладання,  яя,   с.   1)  Вьікладьіваніе. 
2)  Инкрустаціи  изъ  дерева,  рога  или  кости. 
Шух.  I.  306.  См.  Вынладати  2.  3)  Раскда- 
дьіваніе.  4)  Изложение. 

Викладати,  даю,  еш,  сов.  в.  вйклас- 
**>  ДУ>  деш,  гл.  1)  Выкладывать,  выло- 

жить. Лк  позичає,  то  всі  бот  викладає. 
Ном.  №  10629.  2)  Вт.  художественныхъ 
гуцульскихъ  работах!.:  дЬлать  инкрустаціи 
изъ  дерева,  рога  или  кости.  Шух.  І.  309. 
3)  Только  сов.  в.  Положить  убитыми  МНО- 

ГИХ'!., убить  многихъ.  Виклав  лишків,  ви- 
клав панків  у  чотирі  лави.  Ни.  4)  Рас- 

кладывать, разложить.  Садите  мила  в 
загороді,  карти  викладає.  Гол.  НІ.  430 
5)  Излагать,  изложить.  От  я  й  викладаю 

ва>  тес  небозі.  МВ.  II.  21.  6)  Сочинить, 
составлять.  Не  хапайсь  пісні  співать— 
повагом!  бо  не  ти  її  виклав.  Ном.  № 
96Г>0.  7)  Иснражнять,  ненражнить.  А  ні 
ладу,  а  ні  складі/,  іззіж  те,  що  я  ва- 
кмаду.Цоы.  -V?  13066.  8)=Валашити,  вива- 

лашати. 9)  Смішки  си  (собі)  з  кбго  викла- 
дати. Трунить,  сміяться  наді,  кї>мт>,  под- 

трунивать. Вх.  Лем.  397. 

Викладний,  а,  е.  Понятный,  ясный  (о 
языкт,).  Вх.  Лем.  397. 
Викладувания,  ня,  с.  =  Викладання. 
Викладувати,  дую,  еш,  м.==  Викла- 

дати. 

Вйкладчастий  и  вйкладчатий,  а,  е. 
Отложной.  Вйкладчатий  комір  (у  сорочці). 
Ловнц.  Нов.  181.  См.  Вйкладаний.. 

Викласти    См.  Викладати. 
Виклеїти.  См.  Виклеювати. 

Вйклесуватися,  суюся,  ешея,  гл.  Раз- 
виться, возмужать.  Йіюді  малим  і  не  хо- 

роше, а  потім,  як  виклссі/ється,  до  такий 
тобі  етане  парубок  або  дівка.   Черниг. 

Виклеювати,  клёюю,  еш,  сов.  в.  ви- 
клеїти, клею,  їга,  гл.  Выклеивать,  вы- 

клеить. 
Виклик,  ка>  лг.  1)  Вьшнь.  2)  Криьъ, 

восклн-цаніе.  Виклик,  вигук  роскотнвея,  і 
полетів  турчин  легкими  кіньми  на  ко- 

заків.  МВ.  III.  об. 

Викликання,  ня,  с  Вьізьіваніе. 
Викликати,  каю,  еш,  сов.  в.  викли- 

кати, чу,  чеш,  гл.  Вызывать,  вызвать. 
Листи  читали,  козаків  у  поход  викли- 

кали. Макс.  Виклич  мені  дівча  з  хаты. 
Мот.   19. 

Виклинати,  паю,  еш,  іл.  Проклинать. 
Желех. 

Вйклисуватн,  сую,  еш,  гл.  Выглннсн- 
ронять  (у  саножниковь). 

Виклична,  ки,  ж.  Оглашеніе  о  брак*. 
Тепер  без  трьох  викличок  і  не.  вінчають. 
Черниг.  у, 

Вйкловотати,  чу,  чеш,  гл.  Выхлопотать. 
Викльовувати,  вую,  еш,  сов.  в.  ви- 

клювати, клюю,  еш,  гл.  Выклевывать, 
выклевать.  Клюнув  бабу  в  око,  та  виклю- 

вав око.  Рудч.  Ск.  І.  38. 

Виклюнути,  ну,  непе,  гл.=Виклю- 
вати 

Вйкобзати  и*  виковзати,  заю,  еш,  гл. Скользя  по  льду,  проделать  дорожку.  Аф 
330. 

Вйков,  ву,  м.  Выковка. 
Вйковерзувати,  зую,  еш,  іл.  Проде- 

лать что  интригами.  Сам  еЪтана  не  ви- 
гадає, іскушаючи  праведників,  що  внковер- 

зують  ті  єзуїта.  Стор.  М.  Пр.  69. 
Вйковтати,  таю,  еш,  гл.  Выдолбить, 

выклевать  (углубленіе).  Вх.  Лем.  398. 
Виковувати,  вую,  еш,  сов.  в.  вику- 

вати, кую,  еш,  іл.  Выковывать,  выковать. 
З  того  заліза  він  викував  плуга.  Грин.  [І. 
73.  Чого  Ваг  не  дасть,  тою  і  коваль  не 
викус.  Ном.  Л»  1281.  2)  Кричать,  прокричать 
(окукушкі;).  І  Ці>  викувала  вже  зозуля,- -про  - 
живий,  а  більше  -  шкода,  що  й  бажаєш. 
Г.  Арт.  (0.   1861.  III.   112). 

Виковуватися,  вуюся,  ешся,  сов.  в. 
викуватися,  куюся,  ешся,  гл.  Выковы- 

ваться, выковаться.  Аф.  330. 
Виколоти.  См.  Виколювати. 

Виколупати,  виколупнути.  См.  Ви- 
колупувати. 

Виколупувати,  пую,  еш,  сов.  в.  ви- 
колупати, паю,  еш,  виколупнута,  ву, 

неш,  гл.  Выковыривать,  выковырять.  Хоч 
із-за  нігтя  виколупни,  та  дай.  Ном. .V  2691. 



206 ВПОЛЮВАТИ— ВИКОЦАБНУТИСЯ . 

Виколювати,  ЛИШ),  вш,  СОВ.  В.  ВИКО 

лоти,  лю,  леш,  гл.  1)  Выкалывать,  вы- 
колоть. Темно,  хоч  око~Ънколи.  Ном.  №  586. 

2)  Колоть,  переколоть  вевхъ.  Коли  б  сви- 
ні роги,  то  б  цілий  світ  виколола.  Ном. 

.V»  3827. 

Вйколядувати,  дую,  вш,  гл.  Колядуя, 
получить  что-либо  (см.  Колядувати).  Так 
ви  ж  не  впколядуєте.  Ном.  №  4580. 

Викомпонувати,  нук»,  вш,  >л.  Выду- 
мать, нридумать.  Про  що  питому  і  зга- 
дать страшно,  те  низовець....  викомпонує, 

вимізкус.  К.  ЧР.  137. 

Виконавець,  вця,  м.  Исполнитель.  Же- лвх. 
Виконання,  ня,  с.  Исполнсніе.  Унан. 

I.  313. 
I.  Виконати,  наю,  вш,  гл.  Вымереть, 

перемереть.  Щоб  наші  ворот  виконали  до 
йоги.  Грин.  Ш.  188. 

II.  Виконати.  См   Виконувати. 

Виконувати,  ную,  вш,  сов.  в.  вико- 
нати, наго,  вш,  м.  Исполнять,  исполнить, 

привести  въ  исполненіе.  Се  твое  бажаніш 
виконаємо.  К.  (О.  1861.  Ш.  6).— присягу. 

Присягнуть.  Котл.  НО..  344.  Уся  старши- 
на присягу  виконала  Сомкові  па  послу- 

шенство в  ринковій  церкві  Японській. 
К.  ЧР.  30+. 

Виконуватися,  нуюся,  вшея,  сов.  в. 
виконатися,  наюся  ешея,  гл.  Испол- 

няться, исполниться.  Уман.  I.  313. 
Викопати,  ся.  См.  Викопувати,  ся. 
Викопирсати.  См.  Викопирсувати. 

Викопирсувати,  сую,  вш,  сов.  в.  ви- 
копирсати, саю,  вш,  гл.  Выковыривать, 

выковырять.  Уман.  І.  120. 

Викопувати,  пуго,  вш,  сов.  в.  вико- 
пати, паю,  вш,  гл.  Вырывать,  вырыть, 

выкапывать,  выкопать.  Глибокую  яму  ви- 
копали. Мет.  99.  Ликом  пастернаку  не 

викопаєш.  Ном.  №  5254. 

Викопуватися,  пуюся,  ешея,  сов.  в. 
викопатися,  паюся,  ешея,  гл.  1)  Выры- 

ваться, выкапываться,  выкопаться.  2)  Упра- 
вляться, управиться.  I  сметанки  дай,  і  си- 

ру дай,  і  молока...:  їй  Богу,  еже  не 
можу  й  викопатися.  Подол,  г. 

Викоренити, ся.  См.  Викорінюватися. 

Викорінювати,  нюю,  вш,  сов.  в.  ви- 
коренити, ню,  ниш,  ».'.  1)  Искоренять, 

искоренить,  вырывать,  вырвать  съ  корнемъ. 
Що  там  (на  городі)  було  пирію!  Я  як 
нійшла,  як  стала,  як  стала,  дак  і  сапою, 

І  граблями,  і  руками....  так    усе    викоре- 

нила. Г.  Барв.  428.  2)  Совершенно  истре- 
блять, истребить.  Викоренив  їх  імення  па 

всі   вічні  і роки.  К.  Псал.   17. 
Викорінюватися,  вююся,  ешся,  сов.  в. 

викоренитися,  нюся,  нишся,  гл.  1)  Иско- 
реняться, искорениться,  пропасть,  исчез- 

нуть. Рід  твій  викоренгіться.  Стор.  М. 

Пр.  64.  2)?  Викорениться,  як  в'яла  рпоа. 
Ном.  X;  5354.  Воно,  сердешне,  висохло 
викоренилось,  одні  тільки  хрящі  зостог 
лнсь.  Стор.  II.  77. 

Викоріняти,  няю,  вш,  гд.— Викоріню- 
вати. Тяжко  лежав,  на  стіну  дрався,  а 

я  все  викоренив  оте  дапня;  ото  н  вихо- 
дився. Г.  Барв.  342. 

Вйкорннти,  млю,  ниш,  гл.  Выкормить. 
Вйкорпати.  См.  Викорпувати. 

Викбрпувати,  пую,  вш,  сов.  в.  вйкор- 
пати, паю,  вш,  '.*.  Жгітина  в  око  впала? 

Ке  сюди,  я  внкорпаю  ціпилном. — Хоч  би 
бичем,  а  пе  ціпяілном, — одіювів,  щюти- 
раючи  палтп  око,  той,  -кому  треба  бул» 
викорпува-ти.  Г.  Барв.  315. 

Викорчувати.  См.  Викорчовувати. 

Викорчовувати,  вую,  еш,  сов.  в.  ви- 
корчувати, чую,  еш,  гл.  Выкорчевывать, 

выкорчевать,  вытеребить  деревья.  Щоб 
тгі  за  одну  піч  отой  луї  викорчував.  Рудч. 
Ск.  І.   145. 

Вйкос,  су,  м.  Скосъ.  Дати  луку  па 
никое. 

Вйкоснтн.  См.  Викошувати. 
Викот,  ту,  м.  Вырезка,  выемка  (для 

воротника  напр.,  въ  одежд*).  Аф.  330. 
Викотити,  ся.  См.  Викочувати,  єн 
Викохати,  ся.  См.  Викохувати,  ся. 

Викохувати,  хую,  еш,  сов.  в.  вико- 
хати, хаю,  еш,  гл.  І)  Взлел"Бивать,  взле- 
леять, воспитывать,  воспитать.  Викохав 

дитину  в  добрую  годину.  Ном.  №  9223. 
Викохав  я  дівчиноньку  людям,  не  собі. 

Мет.  Викохала,  випестила,  та  іі  обоє  по- 
кинули. МВ.  І.  153.  Викохала  свою  діво- 

чу красу.  Левиц.-!.  37.  2)  Выращивать, 
выростнть  (животное,  растеніе).  Хто  ж 
викохав  таку  гнучку  в  степи  поіибатн? 
Шевч.  11. 

Викохуватися,  хуюся,  ешся,  сов.  в. 
викохатися,  хаюся,  ешся,  м.  1)  Взле- 
.і"Биваться,  взлел^яться,  воспитаться.  Я 
виросла,  викохалась  у  білих  палатах. 
Шевч.  356.  2)  Вырастать,  вырости  хоро- 

шо, взделіяться.  Дарма,  що  в  кріпацтві 
була,  а  голос  викохався.  Г.  Барв.  120. 

Внкоцабнутися,нуся,  нешся,».*.  Упасть 
вверхь  ногами.  Вх.  Уг.  230. 
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Викочувати,  чую,  вш,  сов.  в.  вико- 
тити, чу,  тнш,  гл.  1)  Выкатывать,  выка- 

тить; вывозить,  вывезти  нзъ  чего.  Вико- 
чує з-під  повітки  віз.  ЗОЮ  Г*.  II.  201.  Та 

винесе  самопали,  викотить  гармати.  Шевч. 
460. 

Викочуватися,  чуюся,  ешся,  сов.  в. 
викотитися,  кочуся,  тишся,  гл.  Выка- 

тываться, выкотвться.  Сонечко  викочуєть- 
ся з-за  юри.  Драг.  25.  У  діда  із  очей  аж 

дві  сльози  викотились.  Стор.  І.   121. 

Викошувати,  шую,  вш,  сов.  в.  вико- 
сити, шу,  сиш,  і*.  1)  Скашивать,  ско- 

сить, выкосить.  Четвертині)  проса  вико- 
сить. Рудч.  Ск.  І.  89.  2)  Находить,  най- 

ти, кося.  Пішов  на  поле  косить  пшениці 
і  викосив  шпички  такі)  іарш/.  Рудч.  Ск 
І.   163. 

Викопти,  плю,  пиш,  и.=Видурнти. 
Желех. 

Вйвравва,  ки,  лс.=Окрайка.  Екате- 
ривосл.  у.  Слов.  Д.  Эварн. 

Викрадати,  даю,  вш,  сов.  в.  викрасти, 
ду,  деш,  гл.  Выкрадать,  выкрасть.  Який 
батько,  такий  сни  — викрали  з  діжки  пір. 
Ном.  .^  7137. 

Викрадатися,    даюся,    ешся,    сов.    в. 
викрастися,  дуся,  дешся,  гл.   Украдкой 
выходить,  выйти,  уходить,    уйти.    До    бь- 
■чсого  дому  стала  ще  частіше  ходити,  ви- 

крадаючись од  гіітей.  Г.  Барв.  370. 

Вйкрасити,  ся.  Си.  Викрашатн,  ся. 
Викрасти,  ся.  См.  Викрадати,  ся. 
Викрашатн,  шаю,  вш,  сов    в.   вйвра- 

сити,  шу,  сиш,  гл.  1) — себе.   Рисоваться, 
порисоваться,    похвастать.    їде    (ноштарь) 

і  свистгіть:  купив  за  п'ятака    свистик    і 
свистить— хотів  себе  вйкрасити,  що,  бач, 
і  він    свистить.    Екатериносл.    у.    (Залю- 
бовск.).    2)   Только    сов.    в.=Вивалашати. 
Корназ  не  викришений.  Вх.  Лем.  398. 

Виврашатися,  шаюся,  ешся,  сов.  в. 
вйкраситвся,  шуся,  сишся,  гл.  Красо- 
соваться,  покрасоваться.  З  полиці  миси, 
миски  іі  мисочки  і  зелені,  й  червоні,  і  жов- 

ті.... викрашаються.  МВ.  (0.  1862.  Ш.  57). 
Викресати,  шу,  шеш,  гл.  Вьісвчь  (огвя). 

Викресали  огню  з  оружини.  Мет.  369. 

Викривати,  вію,  «ж,  сов.  в.  викрити, 
рию,  еш,  іл.  Открывать,  открыть,  обнару- 

живать, обнаружить.  Желех. 
Вйкрииити,  ок.  Си.  Викривляти,  ся. 

Викривляти,  ляю,  вш,  сов.  в.  викри- 
вити, влю,  виш,  гл.  Искривлять,  искри- 

вить. 

Викривлятися,  ляюся,  ешся,  сов.  в. 
викривитися,  влюся,  вишся,  гл.  1)  Искри- 

вляться, искривиться.  2)  Кривляться,  гри- 
масничать. 

Викрик,  ку,  м.  Крнкъ.  Гомін....  перей- 
шов у  викрик.   Мир.  ХРВ.  262. 

Викрикнути,  ну,  неш,  г.?.  Вскрикнуть. 
Л,  бабусічкоі—було  викрикне.  МВ.  (О. 
1862.  Ш.  39).  Брат  на  мене  викрикнув! 

Федыс. 
Вйкрити.  См.  Викривати. 
Викришити,  шу,  шиш,  гл.  Превратить 

въ  крошки. 
Викришитися,  шуся,  шншея,  гл.  Вы- 

крошиться. 
Вйвришки,  шок,  ж.  мн.  Остатки  при 

крошенін  табаку. 
Викруглити.  Си.  Викругляти. 
Викругляти,  ляю,  вш,  сов.  в.  викру- 

глити, лю,  лиш,  гл.  Округлять,  округлить. 
Вйкрут,  ту,  .V.  Уловка,  увертка.  Хто 

мае  викрути,  не  піде  в  некрути.  Ном. .>£  971. 

Викрутаси,  сів,  м.  1)  Извороты,  труд- 
ный „па"  (въ  танцахг).  Виробляв  такі 

викрутаси,  що  ніхто  б  і  не  подумав,  що 
сього  козака  бито  недавно  киями.  К.  ЧР. 
286.  2)  Увертки. 

Викрутасом,  нар:  Изворачиваясь.  Тут 
танцювала  викрутасом.  Котл.  Ея. 

Викрутень,  тия,  м.  1)  Извйлина.  Мо'в 
їх  земля  при  купі,  а  в  нас  викрутні.  Ка*- 
нев.  у.  2)  Плутня.  Викрутнями  переби- 

вається. Ном.  №  817.  3)  Изворотливый 
человт.кь.  Бач,  який  викрутень.  Нои. 
№  3019. 

Викрутити,  оя.  Си.  Викручувати,  ся. 
Викрутка,  кк,  ж.  Увертка. 
Викручувати,  чую,  еш,  сов.  в.  ви- 

крутити, чу,  тнш,  гл.  1)  Выкручивать, 
выкрутить,  выжимать,  выжать.  Сорочка  мо- 

крісінька,— хоть  викрути.  Лебад.  у.  2)  Вы- 
рывать, вырвать.  А  молода  бондарочка 

тих  жартів  не  знала, — праву  ручку  ви- 
крутила, та  и  по  личку  втяла.  Год. 

3)— ногу.  Свихнуть,  вывихнуть. 
Викручуватися,  чуюся,  ешся,  сов.  в. 

викрутитися,  чуся,  тишся,  гл.  1)  Увер- 
тываться, увернуться;  вывернуться.  Гриць- 

ко  побачив,  що  канап  виймає  ножа,  та 
й  викрутився.  Рудч.  Ск.  І.  201.  2)  Только 
сов.  в.  Проработать  безъ  отдыху.  Ціле  лі- 

то, як  муха  в  окропі,  викрутяться  обоє, 
рано  встаючи,  піїно  лягаючи.  Мир.  ХРВ. 125. 

Бинтувати,  тую,  «ш,   м.   Харчевать, 
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кормить,  угощать.  Виктуе  своїгості  Гол.  І V. 
Викувати.  См.  Виковувати.  < 
Викуп,  пу,  м.  І)  Пыиупь.  Зостав  його, 

нехай  живе  па.  світі,  бо  він  мені  нооав 
за  себе  викуп.  К.  Іов.  73.  2)  Искупление. 
Од  пекла  до  викупу,  до  царства  небесною 
душу  проважае.  Макс. 

Викупати,  паю,  еш,  гл.  Выкупать. 
Викупатися,  паюоя,  вшея,  гл.  Відку- 

паться. Викупалась  і  вона  і  вилазить  із 
води,  Рудч.  Ск.  II.  117. 

Викупатися,  паюся,  вшея,  и.=Вя- 
куплятися. 

Викупити,  ся.  См.  Викупляти,  ся. 
Викупляти,  лаю,  еш,  сон.  н.  вику- 

пити, пл*>,  пиш,  гл.  1)  Выкупать,  выку- 
пить. Сорочку  викупив,  а  сукман  заста- 

вив. Ном.  >6  10658.  Викупати  пояси.  Сва- 
дебный обрядъ,  совершаемый  новобрачною 

во  вторник*:  давать  нодарокъ  (платокь)  и 
уготденіе  водкой  дружкбві  и  піддружому,  ко- 

торые сидять  въ  это  время  на  подушкахъ. 
Мил.  125.  2)  Заплативъ  деньги,  брать, 
взять  сделанную  по  заказу  работу.  Г.  Барв. 
505.  3)  Искуплягь,  искупить. 

Викуплятися,  ляюся,  вшея,  сов.  в. 
викупитися,  плюся,  пишея,  гл.  Выку- 

паться, выкупиться,  откупаться,  откупиться. 
Викупивсь  од  панщини.  Рудч.  Ск.    I.    62. 

Викупне,  ного,  с.  Выкупныя  деньги  за 
землю.  За  землю  викупне  треба  дати.... 
а  податки  з  якої  речі?  Мир.  ІІов.  І.  157. 

Викурити.  См.  Викурювати. 
Викурювати,  рюю,  еш,  сон.  в.  вику- 

рити, рю,  риш,  гл.  1)  Выкуривать,  выку- 
рить. 2)  Выживать,  выжить,  изгонять,  из- 

гнать. /  ладаном  не  викуриш.  Ном.  №  2810. 

Викуріте,  ряю,  еш,  и.=Викурювнти. 
Ей,  винники,  броварники!  Годі  вам....  по 
винницях  горілок  курити,  очей  своїх  мо- 

лодецьких викуряти.  Мет. 
Викусити.  См.  Викушувати. 
Викушувати,  шую,  еш,  сов.  в.  вику- 

сити, шу,  сиш,  гл.  Выкусывать,  выкусить. 
Бодай  тобі  здох  той  півень, —  викусив  око. 
Рудч.  Ск,.!.  38. 

Вила,  вид,  с.  мн.  1)  Вилы  (земледіль- 
ческій  ннструменть).  Приткнув,  як  ужа 
вилами.  Ном.  №  6787.  А  Кавель  узяв  та 
й  заколов  вильми  Авеля.  Чуб.  І.  9.  Се  ще 
білани  писано.  Еще  очень  мало  вероятнос- 

ти, чтобы  это  совершилось.  Ном.  №  6821. 
Гоатти  на  вилах.  Говіть  на  шестой  неділі 

воста.  Коли  говітимеш?— На  вилах.  (На 
шостому  тиждні,  бо  вже  виляла-виляла,  та 
далі  нікуди,  бо  на  останньому  і  ніколи,  і 

служба  довіа).  Гріш.  II.  304.  2)  Развилье, 
разеохи — отдельно  или  какь  чзсть  разлнч- 
ныхъ  снарядові.,  напр.  сак  имтЬетъ  вила, 
на  которыхъ  висить  сЬть.  Шух.  І.  224, 
228.  3)  Уголъ,  образуемый  иересіченіемь 

двухъ  р*Ькт>,  дорогі,  н  ир.  Ум.  Вилка,  ви- 
лочки. На  Юрія  сіна  кинь,  та.  іі  вилка 

закинь.  Ном.  Л:  440. 

Вилабудати,  даю,  еш,  гл.  Съ  трудомъ 
и  медленно  выискать,  сделать  что  нибудь, 
добиться  чего  нибудь.  Треба  о  десь  вила- 

будати якесь  місце,  де  б  можна  забавля- тись. 

Вйлабудатися,  даюся,  вшея,  и.  Съ 
трудомъ  выбраться  изъ  чего.  Желех. 

Внлагодити,  джу,  диш,  гл.  Уладить, 
устроить  какъ  должно.  Як  баба  зна  добре, 
то  вилагодить  як  слід.  Черк.  у. 

Виладнати,  нею,  еш,  гл.  1)  Привести 
въ  порядокъ.  2)  Починить.  3)  Пригото- 

вить, снарядить. 
Вйлаз,  зу,  м.  Въ  вы  раж,:  нема  вил  азу. 

Невозможно  вылезть.  Тут  і  и  посуху  ба- 
гнюка, що  й  оилазу  нема.  Св.  Л.  293. 

Вилазити,  ясу,  зиш,  гл.  Излазить. 
Скрізь  вилазили.  О.   1861.  XI.  29. 

Вилазити,  жу,  зиш,  Сов.  в.  вилізти, 

зу,  86Ш,  гл.  1)  Вылазить,  вылезать,  вы- 
лезть. Вилазить  гадюка.  Рудч.  Ск.  I.  Мб. 

Кривда  людськая  боком  вилазить.  Ном. 
№  2294.  Кричить,  аж  з  шкури  вилазить. 
Ном.  №  3459.  Не  так  скоро  лихо  вилііе, 
як  улізе.  Ном.  №  1959.  2)  Взлізать,  НЗЛТ.ЗТЬ. 
Кричи,  хоч  на  гору  вилізь.  Ном.  Виліз  друж- 

ба на  липу.  0.  1862.  IV.  19.  3)  Не  вила- 
зити з  чбго.  Быть  постоянно  ві.  чемъ  З 

роботи  ніколи  не  вилазить.  Другі  в  плах- 
тах та  запасках  ..,  а  Мотря  з  вибійча- 

ної юпки  та  спідниці  не  вилазила.  Мир. 
ХРВ.  25. 

Вилазка,  ки,  ж.  Лазейка.  Кільки,  в ре- 
гиеті  дірок,  стільки  вилазок.    Кролев.    у. 

Виламати,  ся.  См.  Виламувати,  ся. 

Виламувати,  мую,  еш,  сов.  в.  вила- 
мати, маю,  еш,  гл.  Выламывать,  выломать,. 

Виламуватися,  иуюся,  вшея,  сон.  в. 
виламатися,  маюся,  вшея,  гл.  1)  Выла- 

мываться, выломаться.  2)  Пробиваться, 
паобиться,  выбиться.  Нема  звірів....  ще 
ніяк  не  виламаються  (бо  замкнені).  Рудч. 
Ск.  II.  70., 

Видані,  ні»,  м.  мн.  Вилы  желізнш 
для  навоза.  Их.  Зн.  6.  Желех. 

Видавати,  паю,  еш,  >л.  Выискать,  най- 
ти. Ми  у  лісі  вилапали  добрих  дубків,  та 

дорогі  вра-ті,  Волч.  у. 
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Вилатати,  таю,  вш,  гл.  Наложить  за- 

платы. Кожуха  вилатать.  О.  '1862.  V 
Кух    34. 

Вилаяти,  лаю,  вш,  гл.  Выругать.  Ви- 
лаю так,  що  тобі  а  іи-локії  не  полізе.  Ном 

№  3605. 

Вилежати,  ся.  См.   Вилежувати,   ся. 
Вилежувати,  жую,  вш,  сов.  в.  виле- 

жати, жу,  жнш,  гл.  ])  Вылеживать,  ви- 
лежать. З  Пилипівку  піч  як  море— не  ви- 

стій і  не  вилежиш  її.  2)  Пролеживать, 
пролежать.  От  я  зічи  вилежала.  Ном 
&  13923. 

Вилежуватися,  жуюся,  вшея,  сов.  в. 
вилежатися,  жуся,  жишся,  <.».  Выле- 

живаться, вылежаться,  пролежать  достаточ- 
ное время.  Виспався,  та  не  вилежався 

Ноя.  №  11334. 
Вилетіти.  Сії.  Вилітати. 
Вйлечко,  ка,  с.  Ум.  отъ  вильце. 
Виливання,  ня,  с  Вьілнвавіе;  изли- вавіе. 

Виливати,  ваго,  вш,  сов.  в.  вйлитн, 
ллю,  ллєш,  гл.  Выливать,  вылить;  изли- 

вать, излить.  Дешеву  юшку  пи  двір  впли- 
вають, а  дорогу 'поїдають.  Ном.  Лі  10537. За  карії  оченята,  за  чорнії  брови  серце 

рвалося,  сміялось,  виливало  мову.  Шевч.  4. 
Вам,  па  що  здалися  карі  оченята,  щоб 
під  чужим  шипом  сльози  виливать.  Шевч. 
80.  На  Андрея  виливають  воском,  оливам. 
О  1861.  X.  48.  Як  з  вбску  вилив.  Хоро- 

шо, аккуратно  сделать  вещь.  Мнж.   171. 
Виливатися,  ваюся,  ешся,  сов.  в.  ви 

литися,  ллюся,  ллвшея,  гл.  Выливаться, 
вылиться;  изливаться,  излиться.  Вилилась 
вода.  Пісня  так  і  наливається  із  самом 
еерця.  Стор.  І.  4.  Вилилась  як  з  вогкі/  в матір. 

Виливок,  вна,  м.  Яйцо,  снесенное  бе зъ 
скорлупы.  Козел,  у.  Проклята  курка  ви- 

ливки ллє,  а  нестись-- не  несеться. 
Виливати,  ся.  См   Вилизувати,  ся. 
Вилизувати,  зую,  вш,  сов.  в.  вили- 

вати, жу,  жеш,  гл.  Вылизывать,  вылизать. 
Вилизуватися,  вуюся,  ешся,  сов.  в. 

вилизатися,  жуся,  жешся,  гл.  Вылизы- 
ваться, вылизаться. 

Вйлннутн,  ну,  нею,  гл.  Вьілеііи..  Де 
ти,  пташко?  Налинь,  серце,  ии-нч.  276. 

Вилиняти,  няю,  вш,  гл.  Облинять;  от- 
даваться. Нехай  цей  кінь  три  роси  обіб'є, 

вгілиняс.  І'удч.  Ск.    II.   72. 
Вилисіти,  сію,  еш,  гл.  Оплішивіть. 
Вилискуватися,  куюся,  ешся,  гл.  Ло- 

сниться, блестіть.  Вус  чорний  аж  вилйО- 
жуеться.  Стор.  II.  п. 
Вилити,  ся.  См.  Виливати,  ся. 
Вилиці,  ць,  ж.  мн.  1)=Вила  2.  Шух. 

І.  194.  Также  какь  часть  мотовила.  Шух. 
1.  150.  2)  Въ  куркі  кремневого  ружья 
пластинки,  въ  которыя  вставляется  кре- 

мень. Шух.  І.  299.  3)  Вь  ножницахъ- 
часть  отъ  винта  до  острыхъ  концов ь.  Шух. 
І.  153.  4)  Часть  ціна.  См.  Вуголов.  Шух. 
І.  166.  5)  Боковая  сторона  морды  четве- 
роногаго  животнаго.  У  тих  волів  під  ви- 

лицями, коло  щелепів  були  такі  нарости. 
Навлогр  у.  (Залюбовск.).  6)  Затылокъ  ры- 

бы. Шух.  І.  224. 
Вйлнцюватн,  цюго,  еш,  гл.  Перелице- вать. 

Виличати,  чаю,  еш,  гл.  Просвечивать- 
ся (напр.  о  тілі  ііодь  ажурной  тканью). Мнж.   177. 

Виличкбвувати,  вую,  вш,  сов.  в.  вй- 
личкувати,  кую,  вш,  гл.  Очищать,  очи- 

стить шкуру  отъ  шерсти. 
Вмлівати,    ваю,    вш,    гл— Вялаввтя. 

Вх.  Лем.  398. 
ВйзІ8ти.  См.  Внлазвти. 
Виліпити.  См.  Виліпловати. 

Виліплювати,  люю,  еш,  сов.  в.  вилі- 
пити, плю,  пиш,  гл.  Ліпить,  сліпить, 

виліпить.  З  молодого,  як  з  воску:  що  хоч, те  й  виліпиш.   Ном.  №  8725. 

Виліт,  ту,  м.  і )  Вылетъ.  2)  Отлегь. 
Соколонько  та  на  ви  леті,  козаченько  та на  виїзді.  Мет.   179. 

Вилітання,  ня,  с  1)  Вылетъ,  вылета- 
ніе.  2)  Отлегь.  Ум.  Вилііаннячко.  Зозу- 

ленько, моя  матінко!  Та  до  Петра  тобі 
та  куваннячко,  після  Петра  тобі  вилі- таннячко.  Мол.  93. 

Вилітати,  таю,  еш,  сов.  в.  вилетіти, 
лечу,  твш,  гл.  1)  Вылетать,  вьілетіть. 
Ластівки  вилітають,  годину  обіцяють. 
Ном.  «V  309.  Вилітали  запорожці  на 
лан  жито  жати.  ВІенч.  61.  2)  Взле- 

тать, вздетіть  на  то.  Курча  часто  ви- 
літає на  квочку.  Грнн.  II.  20. 

Вилітувати,  тую,  еш,  гл.  1)  Провести 
літо.  2)  Прокормить  въ  нро.юлженіе  літа. 

Вйлітуватися,  туюся,  ешся.  гл.  Про- 
кормиться въ  теченіе  літа.  Вони  виїхали, 

а  кішка  зосталась;  так  вона  собі  по 
клунях  і  визімується,  і  вилішується. Пирит,  у. 

Вилічити,  ся.  См.  Вилічувати,  ся. 
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Внлічка,  ки,  ж.  Нижній  брусокъ  ляди 
(см.)  МУЕ.  Ш.  24. 

Вилічування,  ня,  с  1)  Вьісчитьіваніе, 
вьічисленіе.  2.)  Вьілвчиваніе. 

Вилічувати,  чую,  вш,  сов.  в.  вилічи- 
ти, чу,  чиш,  гл.  1 )  Высчитывать,  высчи- 

тать, вычислять,  вычислить,  посчитать. 
Почому  сьогодні  яйця? — Як  хто  продасть. 
Я  свої  вилічила  по  чотирнадцять.  Чер- 
ниг.  у.  2)  Вылечивать,  вылвчить.  Чуб.  II. 
48.  Шукаю  лікарства  і  не  можу  вилі- 

чити.  Рудч.  Ск. 
Вилічуватися,  чуюся,  вшся,  сов.  в. 

вилічитися,  чуся,  чишся,  гл.  1)  Высчи- 
тываться,  высчитаться,  вычисляться,  ви- 

числиться. 2)   Вылечиваться,   вылечиться. 
Вилка,  лбк,  с.  мн.  1)  Ум.  огь  вила. 

2)  Ухвагь.  Маркев.  84.  3)  Косточка  у  жи- 
вотвыхъ,  имеющая  видь  развилья.  4)  Родъ 
вышивки  на  рубахахъ.  Чуб.  VII,  427. 
Вилкастяй,  а,  е.  Вилообразный.  Вх. 

Лен.  398. 
Вилки,  лбк,  мн.  Вилка.  Шух  I.  201. 

Си.  виделка. 
Вилляти,  ляю,  вш,  гл.  -  Вилити.  Де  ж 

тая  барилочка,  и{0  виллята  горілочка? 
Грин.  Ш.  661. 

Виловити.  См.  Видовлюиати. 

Виловлювати,  люю,  вш,  сов.  в.  ви- 
ловити, влю,  ввш,  гл.  Вылавливать,  вы- 

ловить, переловить. 

Вялог,  гу,  м.  Раскладка  сбора,  налогь. 
1  землю  у  жадного  відрізали  під  скоти- 

ну, і  вилог  на  скотину  таки  плати— 
це  біда.  ІІавлогр.  у.  (Залюбовси.). 

Вилога,  ги,  ж.  Родъ  отворота  спереди 
на  груди  въ  сермягв  или  кафтан*.  Гол. 
Од  23,  55.  Чуб.  VII.  420,  421.  Сг/кмана 
з  суконними  вилогами.  Гол.  Уы.  Вилбжка. 

Виложистий,  а,  е.  Отложной.  Вило- 
жистий комір.  О.  1861.  XI.  26.  Дівчина 

була....  в  сорочці  з  виложистим  коміром. 
Св.  Л.  3. 

Виложити,  жу,  жиш,  гл.  1)=Викла- 
сти.  Глибоку  криницю  виложив  цямри- 

ною. Шевч.  Виложив  з  печі  хліба.  Рудч. 
Ск.  Та  й  важно  пісню  виложено.  Харьк.  у. 
2)  Наложить  плату,  сдвлать  налогь.  І  зем- 

лю взяли  під  толоку,  ще  й  виложили, 
платити  від  жадної  товаряки.  ІІав- 

логр. у.  (Залюбовск.). 
Внлбжка,  ки,  ж.  Ум.  огь  вилога. 
Виломити,  млю,  миш,  гл.  і)  Выломать, 

отломать.  Вищиплю,    виломлю    клиновий 

лист.  Мет.  297.  2)  Сломать.  Як   була   я 
в  лужку,  виломила  ніжку.  Рудч.  Ск.  II.  34. 

Вилочки,  чок,  с.  мн.  1)  Ум.  огь  вила. 
2)  Родъ  вышивки.  КоїЬ.  1.  48,  49. 

Вилузати,  ваю,  вш,  гл.   Вылущить.   А 
це  хто  вилузав  соняшник?  я  собі  покла- ла. Черниг.  у. 

Випурнутися,  нуся,  нешся,  гл.   Вый- 
ти  изь   яйца.    (Курчата)    вилузнуться 

яєць  як  слід.  Грин.  І.  19. 
Видувати,  паю,  вш,  гл.  Выламывать. 

Мої  двері  вилупали.  Гол.  І.  153. 

Вилупёнець,  нця,  м.  Яйцо, — шуточное 
названіе,  будто  бы  употребленное  въ  раз- 

говор* заиорожцемъ.  О.  1861.  IX    191. 
Вилупити,  ся.  См.  Вилуплювати,  ся. 
Вилуплювати,  люю,  вш,  сов.  в.  ви- 

лупити, плю,  пиш,  гл.  1)  Вылущивать, 
вылущить;  откалывать,  отколоть.  Найми- 

тові хоч  з  коліна  вилупи,  а  купи.  Нон. 
Лё  10334.  Тріску  на  одвірку  вилупила. 
МУЕ.  НІ.  45.  2)  Выводить,  вывести,  про- 

извести, родить — преимущественно  о  нти- 
цахъ,  но  иногда,  какъ  грубое  вьіраженіе, 
и  о  людяхъ.  Вилг/пила  куріпочка  усіх 

тільки  троє  (куріп'ят).  Мет.  От  я  під- 
сипав під  тую  свиню,  а  вона  й  вилупи- 

ла мені  шість  волів,  так  як  соколів. 
ЗОЮР.  І.  229.  Вилупила  вона  ту  дити- 

ну. Грин.  II.  262.  3)  Вызубривать,  вызу- 
брить, выучить.  Було  аж  сльози  тобі  ко- 

тяться, а  таки  не  вилупиш  тих  ла- 
тинів та  греків,  як  отче  наги.  Левиц. 

І.  152.  4)  Выпучивать,  выпучить,  вытара- 
щить. Вилупив  очі,  як  баран.  Ном.  №  6599. 

Вилуплюватися,  лююся,  вшся,  сов.  в. 
вилупитися,  плюся,  пншся,  гл.  1)  Вый- 

ти нзъ  яйця.  Як  вилупляться  гусята  або 
каченята,  то,  щоб  здорові  росли,  гніздо 
і  шкалярущу  виносять  на  воду.  Ном. 
Л-  288.  2)  Родиться,  выйти  (презрительно). 
Мав  уродитися  чоловік,  та  вилупивсь 
чорт.  Ном.  Лі  2917. 

Вилупок,  пка,  м.  Дитя  (бранное  слово). 
Се  ж  твої  вилупки. 

Вилуж,  ха,  .м.=Валах. 
Вилучати,  чаю,  вш,  Сов.  в.  вилучити, 

чу,  чиш,  гл.  1)  Выделять,  выделить,  от- 
делить. 2)  Исключать,  исключить;  отлу- 

чать, отлучить.  Хто  визнає  його  Христом, 
того  вилучити  з  школи.  Єв.    І.    IX.    22. 

3)  Отделять  и  брать,  взять  своихъ  живот- 
ныхъ  изь  стада,  когда  оно  возвращается 
вечеромъ  домой.  Лора  вівці  вилучати. 
Св   Л.  53. 

Вилучатися,    чаюся,   вшся,    гл.    Дер- 
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жаться  криво,  йміть  искривленный  спин- 
ной хребегъ.  Чуб.  IV.  1. 

Вилучити.  См.  Вилучати. 
Вилучуватжся,  чуюся,  внес,  гл.  Из- 

гибаться дугой. 
Вилушок,  шка,  м.  Орвхг,  вьшавшій 

изъ  шелухи. 
Вилущити,  ся.  См.  Вилущувати,   ся. 
Вилущувати,  щуп,  ев,  сов.  в.  вилу- 

щити, щу,  щнш,  гл.  1)  Вышелушивать, 
вишелушить.  2)  Истреблять,  истребить. 
Вони  вилущать  усе  твоє  військо.  Стор. 
I.  81. 

Вилущуватися,  щуюся,  ешся,  сов.  в. 
•■лущитися,  щуся,  щишся,  гл.  Выше- 
лушиватьтя,  вышелушиться.  Глянь,  як  гарт 
но  оргхи  вилущуються.  Харьк. 
Видь!  меж.  для  вьіражевія  вилянія. 

Сюди  виль,  туди  виль  —  аж  за  п'ять миль.  Ном.  №  11417. 
Вильийя,  а,  е.  Извилистый.  Вильна 

річка.  Екатериносл.  г.  Поплямуйтеся  ей, 
вильні  дороженьки,  поправуйтеся  ви  ли- 

жі вороженьки.  Балт.  у. 
Вильоти,  тів,  м.  мн.  Откидные  рукава. 

Чи  не  се  той  Микита,  що  з  вильотами 
свита?  Мет.  468. 

Вильце,  ця,  с.  Обрядовое  деревцо  украин- 
ской свадьбы:  ввтвь  сосны  (зимою)  или 

другого  дерева  (лзтомъ)  втыкается  въ 
хлвбъ  или  свадебный  коровай,  а  каждая 
віточка  украшается  цветами,  колосьями, 
калиновыми  ягодами  съ  хмт,лемъ,  цветны- 

ми (золотыми,  серебряными  и  пр.)  нитка- 
ми, ленточками  и  бумажками;  къ  вътвямъ 

прилеплены  также  небольшія  зажженныя 
восковыя  св-вчи.  Долать  вильце  называется 
вити  вильцё.  Оно  стоить  на  столі  въ  те- 
ченіе  всей  свадьбы.  Чуб.  IV.  99.  МУЕ. 
Ш.  86.  Иногда  употребляется  мн.  ч.:  виль- 

ця. Маркев.  104.  Ум.  Вйлечио.  Мил.    140. 
Внльцята,  цят,  с.  мн.  См.  Отримай. 

Шух.  I.  249. 
Вилюдніти.  См.  Вилюднювати. 
Вилюднювати,  нюю,  еш,  сов.  в.  ви- 

людніти, вію,  еш,  гл.  1)  Мужать,  воз- 
мужать, развиться.  Був  він  тоді  такс 

мале  та  худе,  а  тепер,  дивись,  вилюдни 
ло.  У  неї  всі  діти  змалку  так  незду- 

жали, а  дивись,  всі  вилюднювали,  ні  одно 
не  вмерло  і  здоровісінькі  тепер.  Лебед.  у. 

2) 'Стать  на  людей  похожимъ;  стать  при- 
личнымъ,  норядочнымъ  и  т.  п.  Був  собі 
чоловік  ні  те,  ні  се,  а  потерся  між 
іюдьми,  то  й  вилюднів. 

Вилюжка,  би,   ж.    1)    Волнистая    ли- 

нія, — напр.  въ  орнамент*  писаяогь.  КС. 
1891.  VI.  370.  2)Искривленіе.  Тут  сквізь 
гони  однакові,  тільки  в  однім  місці  ви- 

люжка. Кременч.  у. 

Вила,  нар.— Віля.  Вх.  Лем.  398. 
Вилягати,  гаю,  яв,  сов.  в.  вилягти, 

ясу,  жеш,  гл.  Вылегать,  вылечь. 
Внлягтяся,  ясуся,  жеюся,  гл.  Раа- 

лечься.  Виляглись  на  долинщ  у  холодку, 
то  вже  так  нам  гарно  було,  що  й  не 
сказати.  Харьс. 
Виляпати,  паю,  еш,  гл.  Забрызгать 

грязью. Виляски,  ків,  м.  мн.  Эхо,  отголоски. 
Аж  ідуть  виляски  од  бою  босих  ніг  по 
твердій  землі.  Мир.  ХРВ.  128. 
Виляскувати,  кую,  ев,  гл..  Сильно 

хлопать,  щелкать,  шлепать.  Виляскуючи 
малахаем.  Мир.  ХРВ.  39.  Карасі,  язі, 
щуки,  окуні  виляскують  по  воді.  О.  1862. 
VIII.  16. 

Виляти,  л  яго,  еш,  гл.  1)  Вилять.  Би- 
лле уже,  як  той  пес.  Ном.  №  3181. 

2)  Уклоняться  отъ  работы.  Виляти  мо- 
лотникові не  можно.,.,  трах-трах,  трах- 

трах, — не  обтавайсь!  Г.  Барв.  805.  По- 
ли, поли,  та,  Марушко,  поли,  не  виляй, 

Грин.  Ш.  197. 
Вимагання,  ня,  с.  Тробованіе. 
Вимагати,  гаю,  еш,  сов.  в.  вииогти, 

иожу,  жеш,  гл.  Требовать,  потребовать. 
Вона  вимагатиме  добрих  коней,  пан- 

ського погонича.  Левиц.  І.  318. 
Винаглювати,  люю,  еш,  гл.  Выкатать. 

Ой  виперу,  вимаглюю  козацьку  сорочку. 

Чуб. Вйиагон,  нар.  Насильво,  путсмъ  тре- 
бованій. 

Вимазати,  ся.  Ся.  Вимазувати,  оя. 
Вимазувати,  вую,  вш,  сов.  в.  вииа- 

аатя,  жу,  жеш,  гл  1)  Вымазывать,  вы- 
мазать, побілить.  Вимазати  хату.  2)-  Ви- 

мащувати, вимастити.  Чоботи....  вимаже 
гарненько  дьогтем.  Рудч.  Ск.  І.  213.  3)  Вы- 
пачкивать,  выпачкать. 

Вимазуватися,  ауюся,  евся,  сов.  в. 

вимазатися,  жуся,  жешся,  гл.  ̂ —Ви- 
мащуватися, випеститися.  2)  Вьшачки- 

ваться,  выпачкаться. 

Вйиайструватн,  рую,  еш,'  гл.  Смасте- 

рить 

Вимальовувати,  вую,  еш,  сов.  в.  ви- 
палювати, люю,  еш,  гл.  Рисовать,  нари- 

совать, написать  красками;  раскрасить. 
Коли  б  мені  тії  малярі,  вималювала  і 
милого  собі.  Мет.  52.  Трумло  збудувати, 
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ще  й  вималювати.  Грин.  III.  364.  2)  Вы- 
рисовывать, вырисовать,  втиисывать,  вы- 

пирать красками.  3)  Разукрашивать,  разу- 
красить. Я  вишию,  вималюю  милому  ру- 

кавця. Мот.  20. 
Виманити.  См.  Виманювати. 

Виманіжити,  жу,  жиш,  гл.  1)  Отколо- 
тить, побить.  Виманіжив  добре,  та  й  пус- 
тив. Мнж.  104.  2)  Измучить  работой. 

Виманіжив  коней,  аж  мокрі. 

Вимантачити,  чу,  чиш,  гл.  1)  Вы- 
острить  «античною  (см.)  2)  Выманить  что, 
выпросить.  Мнж.  177.  Не  придумає,  щоб 
його  тут  утворити  таке,  щоб  у  чума- 

ка гроші  вкрасти,  або.  як  вимантачить, 
то  вимантачить.  Рудч.  Ск.  II.  169. 
Виманювати,  нюю,  вш,  сов.  в.  вима- 

нити, ню,  ниш,  гл.  Выманивать,  выма- 
нить. В  старці  пугою  не  вгнати,  а  з 

старців  калачем  не  виманиш.  Ном.  №  4650. 
Такий  убогий,  що  кошенят  з  запічка  ні- 

чиєї виманити.  Ном.  №  13491. 
Вимастити.  См.  Вимащувати. 
Вимахати.  См.  Вимахувати. 
Вимахувати,  хую,  вш,  сов.  в.  вима- 

хати, хаю,  вш,  гл.  1)  Размахивать,  раз- 
махнуться. Буком  вимахує.  Молодая  Бон- 

дарівна ще  жартів  не  знала,  вимахала 
ділу  руку,  да  по  пиці  втяла.  Нп.  2)  На- 

махиваться, намахаться.  Добре  ж  вони, 
добре  вимахали  крила.  К.  Досв.  107. 

Вимацати,  цаю,  вш,  гл.  Выщупать, 
прощупать. 

Вймачкатиси,  кяюся,-  вшся  и  вймач- 
куватися,  куюся,  вшся,  гл.  Выкараб- 

каться. Перекинулися  з  возами  у  яр,  та 
й  мачкуються  там;  та  поки  вимачку- 
валися,  я  далеко  від'їхав.  Волч.  у.  Лобод. 

Вимащувати,  щую,  «ш,  сов.  в  вима- 
стити, щу,  ствш,  гл.  Вымазывать,  выма- 

зать, смазывать,  смазать. 
Вимащуватися,  щуюся,  вшся,  сов.  в. 

вимаститися,  щуся,  стишся,  гл.  Выма- 
зываться, вымазаться,  смазываться,  сма- 

заться. 

Вимережити.  См.  Вимережувати. 
Вимережувати,  жую,  вш,  сов.  в.  ви- 

мережити, жу,  жнш,  гл.  Украшать,  укра- 
сить узорами. 

Вимерзати,  заю,  вш,  сов  в.  вимерзти, 
вну,  неш,  гл.  Вымерзать,  вымерзнуть. 

Виперти.  См.  Вимірати. 
Вимерхатися,  хаюся,  вшся,  гл.  Про- 

голодаться. О.  1862.  VI.  60;  IV.  77.  Ци- 
ган таки  хапав  добре,  бо  впмерхався,  не 

снідавши  и  нічого.  Грин.  I.  121.   Як   ви- 

мерхаешся  та  виморишся,  то  все  їсти- 
меш. Константиногр.  у. 

Вимести.  См.  Вимітати. 
Вйметати,  таю,  вш,  гл.  Набросать, 

возвести,  насыпать.  Щоб  мені  та  выме- 
тав високу  могилу.  Рол.  I.  221. 

Виметикувати,  кую,  вш,  гл.  Выдумать, 
придумать,  сочинить.  Виметикує  оттаку 
казку,  та  й  продав  по  чотирі  гривні. Канев.  у. 

Вимётний,  а,  е.  Исключенный,  избав- 
ленный, изъятый"!  Та  тут,  як  правду  ка- 

зати, нема  й  однієї  хати  виметної  од 
корости.  Иереясл.  у.  Злодіїв  зловили,  а 
Костянтин  зостався  вимётний.  При- 

лук, у. 
Вимивати,  ваю,  вш,  сов.  в.  вймати, 

мию.  вш,  гл.  Вымывать,  вымыть.  Не  ви- 
мили біле  личко  слізоньки  дівочі.  Шевч.27. 

Вимиватися,  ваюся,  вшся,  сов.  в.  ви- 
митися, ийЯЬся,  вшся,  гл.  Вымываться, 

вымыться.  До  схід  сонця  охаючують  ха- 
ту і  сами  вимиваються.  Ном.  стр.  282, 

№  427. 

Вимилити,  лю,  лиш,  гл.  Измылить. 

I.  Виминати,  наю,  вш,  сов.  в.  вим'яти, 
мну,  неш,  гл.  Выминать,  вымять;  мять, 
напр.  овчины  при  обработке.  Вас.  153. 

II.  Виминати,  наю,  вш,  гл.  Перего- 
нять, обгонять. 

Вииислйвий,  а,  е.  Капризный,  прихо- 
тливый. Се  батькова  дочка,  вимислива  й 

пишна, — одцурайсь  її.  МВ.  1.  122. 
Вимислити.  См.  Вимишляти. 
Вимити,  ся.  См.  Вимивати,  ся. 
Вимишляти,  лаю,  вш,  сов.  в.  вими- 

слити, елю,  лиш,  гл.  Вымышлять,  выду- 
мывать, выдумать.  Я  тобі  таку  кару  ви- 

мислю, що  ти  й  не  бачила,  й  не  чула. 
МВ.  (0.  1862.  Ш.  43). 

Вимівка,  ки,  ж.  1)=Вимова.  Мнж. 

177.  2)=Вимовка  3.  Не  може  бути  ви- 
мівка, шоби  була  винна  жінка.  Гол.  І. .351. 

Вимін,  иу,  м.  и  виміна,  ни,  ж.  Обмввъ- 

Вимінювати,  нюю,  вш,  сов.  в.  вимі- 
няти, няю,  вш,  гл.  Выманивать,  выме- 

нять, обменивать,  обмінять.  Міняли  тихо, 
виміняли  лихо.  Ном.  Л?  1065. 

Вимір,  ру,  м.  1)  Промерь,  измвреніе. 
2 1  Доля  хл'Ьби  за  иомоль. 

Вимірати,  раю,  вш,  сов.  в.  вимерти, 
мру,  реш,  гл.  1)  Вымирать,  вымереть, 
перемереть.  Кругом  його  мов  вимерли 
люде.  ІІІевч.  165. 
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Виміркувати,  жую,  «да,  гл.  Придумать, 
измыслить,  выдумать.  Треба  було  вимір- 
кувати  що  инше.  0.   1862.  Ь.-60. 

Вимірювати,  рюю,  вщ,  виміряти,  раю, 
вш,  сов.  в.  виміряти,  ряю,  вш,  гл.  Из- 

мерять, измерить,  промарить.  Вони  ви- 
мірять, скільки  аршин  буде  в  цьому  де- 

микитоні.  Лебед.  у. 
Вимірятися,  ряюся,  вшся,  гл.  1)  Мв 

ряться  на  палкі,  поясі  и  пр.  чья  очередь 
О.  1861.  XI.  Св.  ЗІ.  Ходім,  браття,  и 
*  вишневий  садок,  та  наріжем  черешне- 

вих палок,  будем,  браття,  вимірятися, 
кому  в  військо  т.а  збіратися.  Ни.  2)  Из- 

виняться, оправдываться. 
Вимісити.  Си.  Вимішувати. 
Вимітальниця,  ці,  ж.  Выметальщица. 

Мил.  217. 

Вимітати,  таю,  вш,  сов.  в.  вимести, 
ту,  теш,  гл.  Выметать,  вымести.  Вимети 
хату.  Шевч.   132. 

Вимітка,  ви,  ж.  Ио  народными,  ио- 
гврьямъ:  призракь,  заставляющей  перено- 

сить себя  отъ  села  до  села.  Вх.  Зн.  7. 

Вимішувати,  шую,  вш,  гл.  1)  Сов.  в. 
вимішати,  шало,  вш.  Вымешивать,  выме- 

тать, промешивать.  Треба  добре  вимішу- 
вати в  грубі.  Дівка  зле  вимішає  леміш- 

ку. Ном.  №  13400.  2)  Сов.  в.  вимісити, 
ву,  сиш.  Вымешивать,  вымесить. 
Вимкнутися,  иуся,  иешся,  гл.  Осво- 

бодиться, вырваться,  выбраться,  высколь- 
знуть, ускользнуть.  Хлопці  розставили 

руки,  обтягли  мене  навкруги  неначе  сті- 
ною: насилу  вимкнулася.  Канев.  у. 

Внмня,  ня,  с.=Вяи'я.    Ум.    Вймнячно. 
Винова,  ви,  ж.  1)  Выгонорь,  произно- 

шеніе.  Ном.  #  6072.  2)  Обусловленное  до- 
говором!, добавочное  вознагражденіе.  Ви- 

мова така:  окремі  грошей,  одежа  й  харч 
3)  Отговорка.  Ум.  Вимбвна.  Ти  береш 
тридцять  рублів,  а  вимовна  яка  есть  у 
тебе?  Хоч  свита  або  що?  Зміев.  у. 

Вйновяти,  ся.  См.  Виновляти,  ся. 
Виибвка,  ки,  ж.  Ум.  отъ  вимова. 
Виновляти,  ляю,  вш,  сов.  в.  вимови- 

ти, влю,  виш,  іл.  1)  Выговаривать,  вы- 
говорить, произносить,  произнести.  Що 

вимовиш  язиком,  то  не  витягнеш  і  во- 
лом. Ном.  №  1106.  Мила  ж  йому  у  по- 
гоню з  плачем  вимовляє:  вернись,  милий, 

голубчику,  вернися  додому.  Мет.  306. 
2)  Выговаривать,  выговорить,  обусловли- 

вать, обусловить.  ХС  VII.  423.  О.  1861. 
X.   129.  Я  умовився  за  20  рублів  грошей. 

та  ще  вимовив  собі  кожух  та  чоботи. 
Зміев.  у.  3)  Укорять,  укорить,  делать,  сде- 

лать выговори. 
Вимовлятися,  ляюся,  вшся,  сов.  в. 

вймовнтнси,  илюся,  нищся,  гл.  1)  Вы- 
говариваться, выговориться,  произноситься, 

ироизяестнсь.  Мення  і  однакове,  та  не- 
однаково всюди  вимовляється.  О.  1862.  І. 

70.  2)  Отговариваться,  отговориться. 
Вимовний,  а,  е.  1)  Выразительный,  кра- 

сноречивый. Коли  справді  Бог  дав  чоло- 
вікові кебету  до  писання,  то  перше  всьо- 

го дає  йому  гарне  вимовне  слово.  О.  1862. 
Ш.  52.  2)  Условленный,  условный.  3)  Уко- 

рительный; сопряженный,  соединенный  съ 
укорами.  Не  дай  мені,  Боже,  служащего 
хліба:  служащий  хліб  добрий,  та  тіль- 

ки вимовний;  по  кусочку  крае,  мю  дня  ви- 
мовляє. Чуб.  V.   1021, 

Виновно,  нар.  1)  Выразительно.  2)  Ус- 
ловно. 

Вимовчати,  чу,  чнш,  гл.  1)   Смолчать, 
умолчать.  Жінка  не  вимовчала  та  й  ка- 

же.... Рудч.  Си.  1.  208.  2)  Промолчать  из- 
вестное время.  Увесь  вечір    вимовчав,  -ні 

пари  з  уст. 
Вйногтн.  См.  Вимагати. 
Вииогчи,  жу,  жеп,  гл=гВимогтн. 
Виной,  ка,  м.  МЄсто,  где  вымокъ   по- сЄвт.. 

Виконати,  кію,  вш,  сов.  к.  иймоктв, 
вну,  него,  гл.  1)  Вымокать,  вымокнуть. 
Ой  як  же  тій  коноплиночці  у  ставу  ви- 

мокати. Грин.  Ш.  330.  2)  Мокнуть,  из- 
мокнуть. Бовть  у  воду!  Вицис,  вимок 

Ном.  №  6074. 
Вймоленець,  нця,  м.  Выпрошенный  у 

Бога  молитвами. 
Вимолити,  яю,  лиш,  гл.  Вымолить. 

Буду  благати  Господа  і  вимолю  тобі 
вірну  дружину.  Стор.  І.  198. 
Вйиол йтися,  люоя,  лвшся,  гл.  Молит- 

вами избавиться  отъ  чего.  Хоч  кільки  мо- 
лися, з  біди  не  вимолгыися.  Ном.  Л»  159. 

Вимолот,  ту,  м.  Умолоті,. 
Вимолоти,  мелю,  лещ,  гл.  Смолоть. 
Вимолотити,  лочу,  тиш,    гл.    Вымоло- 

тить. Показує  пригорщ  пшениці,  що    ви- 
молотив. Стор.  І.  20. 

Вимережувати,  жую,  вш,  сов.  в.  вн- 
иоро8ити,  жу,  виш,  гл.  Выморнживать, 
выморозить. 

Вйноритн,  рю,  рнш,  гл.  1)  Выморить. 
2)  Измучить,  истомить. 

Вимостити.  См.  Вимощати. 
Вимотати,  ся.  См.  Вимотувати,  ся. 
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Вписувати,  тую,  вш,  сов.  в.  вимот
а- 

ти таю,  вш,  гл.  1)  Выматывать,  вымо- 

тать 2)  Добывать,  добыть  мошенниче- 
ством*. Що  вибреше,  що  вимота,  то  те 

й  його.  «Рудч.  Ск.  II.  190.  3)  Выпутывать, 

выпутать  изъ  б%ды.  Йому  аби  тих 
 еи- 

мотати,  а  сам  викрутиться.  Св.  Л.  15У.
 

Вимбтуватися,  туюоя,  вшоя,  сов.  в. 

вимотатися,  таюся,  вшся,  гл.  1)  Вы
ма- 

тываться, вымотаться.  2)  Выпутываться, 

выпутаться  изъ  біда.  Де  треба  ви
мота- 

тись, то  такого  туману  впре,  що  и  наи- 
мудрішого....  одурить.  Св.  Л.  262. 

Вимочити,  ся.  См.  Вимбчувати,  ся. 

Вимочки,  чок,  ж.  мн.  Спитой  И  вы
- 

сушевный  чай.  Рк.  Левиц. 

Вимбчувати,  чую,  вш,  сов.    в.    вимо
- 

чити, чу,  чиш,  гл.  Вымачивать,  вымочить. 

Вимочуватися,  чуюся,  вшся,    сов.   в. 

вимочитися,  чуся,  чишся,   гл.   Вмн
ачи- 

ваться,  вымочиться. 

Вимощати,  щаю,  вш  и  вимощувати, 

щую,  вш,  сов.  в.  вимостити,  щу,  стиш, 

гл.  Выстилать,  выстлать,  устилать,  устлать.
 

Клоччем  вимощала.  Шевч.  348.  пор-
 

плиться....  курка  на  гнізді  Вимощує, 

підмощує,  смиче,  обсмикує.  Мир.  ХГВ
. 

88.  Трупом  гатки  и  байраки  вимощу
- 

вали. К.  Кр,  27. 

Вимудрувати,  рую,  вш,  гл.  1) 
 полу- 

чить хитростью.  2)  Придумать  измыслить. 

Вимудрував  щись  на  Сомка.  К.  ЧР.  2
о 

Вимудруватися,  руюся,  вшся, 
 гл.  Хи- 

тростью избавиться,  изъ  6*ды  выпутаться. 

1  так  Соломон  з  пекла  вимудрувався,
 

що  всяк  сьому  диву  дивувався.  О.  1862
. 

VI.  52. 

Вимурувати,  рую,  вш,   гл.    Пост
роить 

(изъ  кирпича,  камня).  Стоппь  ви  муров
ан- 

ный сщовп.  Грин.  II-  123. 

Вимусити.  См.  Вимушувати. 

Вймутюрхатися,  хаюся,  вшся,  гл.  Пр
о- 

голодаться, истощиться.  Згребе  обома  ру- 
ками, видавить  олію,  та  в  рот....  Звісно, 

скіїько  можна  чоловікові  так  ззісти,та 

ще  як  вимутюрхався  добре.  Ном.  №  11988
. 

Вимучити.  См.  Вимучувати. 

Вимучувати,  чую,  вш,  сов.   в.   вйм
у" 

чити    чу,  чиш,  гл.  1)  Измучивать,   наму-
 

чить:' истощать,  истощить.  2)  Выпытывать, 
выпытать,  достичь  мучевіемь. 

Вимуштрувати,  рую,  вш,  гл.  1)    Обу-
 

чи і ь  военным*  пріемам-ь.  2)   Дисциплини- 

ровать. 
Внлушувати,    тую.   вш,    со»,    в.    ви 

мусити,  шу,  сиш,  гл.  Вынуждать,  выну- дить. К.  Краш.  12. 
Вйм'я,  м'я,  с.  Вымя.  Чуб.  I.  59.  Суче 

вйм'я.  Родъ  нарыва  подъ  мышкоё.  Грин. 
II.  320. 

Вим'ята  вівця.  Овца  съ  испорченным* 

выменемъ,  которая  не'можетъ  кормить  ягнен- ка. О.  1862.  V.  Кух.  32,  37. 
Вим'яти.  См.  Вимивати. 

Вина,  ни,  ж.  1)   Вина.    Иногдг    б'ють Хому  за  Яремину  вину.   Ном.  *6    4062. 

2)  Обвинрніе.  На  тою  вина,    кого   вдома 
нема.  Ном.  №  2821.  Зі  Судебная  пошлина. 

Вина,  вин,  е.  мн.  См.  Вино  8. 

Винагорбда,  дн,  ж.  Награда. 

Винагородити.  См  Винагороджувати. 

Винагороджувати,  жую,  вш,    сов.    и. 

винагородити,  джу,   диш,    гл.    Награж- 
дать, наградить.  Я  вас    винагороджу....— 

Додивись  на  його:  ще  й  винагороджувати 

хоче.  Рудч.  Ск.  II.  160.  Дак  чим  же  те- 
бе за  твою  службу  винагородити?  Г.  Барв. 196. 

Винайти,  ся.  См.  Винаходите,  ся. 

Винарня,  ні,  ж.  Виноторговля,  винный 
погребъ.  КС.  1884.  VII.  367. 

Вй народ ови ти,  влю,  виш,  гл.  Дена- 
ционализировать, лишить  национальности. 

К.  Кр.  35. 

Винаходити,  джу,  диш,  сов.  „в.  ви- 

найти, йду,  деш,  гл.  1)  Отыскивать,  оты- 
скать, разыскать.  2)  Открывать,  открыть; 

изобретать,  изобрести. 

Винаходитися,  джуся,  дншея,  сов.  в. 

винайтися,  дуся,  дешся,  гл.  1)  Отыски- 
ваться, отыскаться,  найтись.  2)  Откры- 

ваться,'  открыться;  изобретаться,  изобрв- стись. 

Винен,  винна,  не.=І.  Винний.^  Чи- 
нен був  п'ятдесят  рублів.  Кв.  I.  217.  Чи 

винен  той  голуб,  що  сокіл  убив?  Шевч.  28. 

Винести,  ся.  См.  Виносити,  ся. 

Винизати,  жу,  жеш,  гл.  Нанизать 

все.  Винизала  усе  намисто,  —  і  намис- тинки не  зосталося.  Харьк. 

Виникання,  ня,  с  Возникновеніе,  но- 
явленіе;  сл-вдствіе. 

Виникати,  каю,  вш,  сов.  в.  виникну- 

ти, ну  неш,  гл.  1)  Возникать,  возникнуть, 
появляться,  появиться,  выходить,  выйти. 

Перед  матінков  Вожов  ружа  проквітаєш, 

а  з  тої  ружи  пташок  виникает.  Гол. 

II.  7.  2)  Следовать,  последовать. 

Виникати,  каю,  вш,  гл.  Исходить,  всю- 

ду заглядывая.  Туди  ник,  сюди  ник.—увесь 
двір  виникає,  а  діла  не   робить.    Харьк. 
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Виникнути.  См.  Виникати. 
Винити,  ню,  ниш,  гл.  Вивить,  її  г  не 

винять.  МИ.  (0.  1862.  І.  104).  Учителю, 
чи  ще  ти  не  смирився  і  Господа  вини- 

тимеш устами.  К.  Іов.  90. 
Винитися,  нюся  нншся,  гл.  Виниться. 
Винишпорити,  рю,  риш,  гл.  1)  Пере- 

искать, перешарить  но  всвмь  эакоулкамь. 
Тут  оке  тобі  така  дітвора,  шо  все  ви- 

нишпорить. Харьк.  у.  Слов.  Д.  Эварн. 
2)  Разыскать,  выискать,  найти. 
Винищити.  Си.  Винищувати. 
Винищувати,  щую,  вш,  сон.  в.  вини- 

щити, щу,  щнш,  гл.  Уничтожать,  унич- 
тожить (все).  Не  винищили  з  його  серця 

того  рідного,  дорогого.  Г.  Барв.  490. 

ВинІвкп,  ки,  ж.  Винная  бочка,  Вк 
Лем.  398. 

ВивЬкбночва,  ви,  ж.  Ніженка.  Встре- 
чено только  у.  М Вовчка:  Сестричка  мен- 
ша, виніженочка.  МВ.  Ш.  61. 

I.  Винний,  а,  в.  1)  Виновный,  винова- 
тый. За  едного  винного  сто  невинних  гине. 

Ном.  №  7465.  Я  цьому  не  винна.  Не  вин- 
на доля,  винна  воля.  Ном.  2)  ДолЖенъ, 

должный.  Так  як  я  вам  винний.  Ном. 
36  4053.^  Вона  мені  винна  карбованця. 

II.  Винний,  а,  є.  1)  Винный.  Камінне 
серце,  а  винний  смак -чому  то  так? 
Ном.  стр.  294,  №  162.  2)  Виноградний. 
Ой  сіяла  винні  квіти  із  приполу.  Мет.  139. 

Винник,  ка,  м.  Винокуръ.  Ви,  бровар- 
ники, ви,  винники....  Ходіте  з  нами  на 

долину  Черкень  погуляти.  Лукаш.  37.  Ум. Вйниичои. 

Винниківна,  ни,  ж.  Дочь  винокура. 
Ввнникуватн,  кун»,  вш,  гл.  Быть  ви- 

нокуромъ. 
Винницький,  а,  е.  Винокуренный. 
Винниця,  ці,  ж.  1)  Винокурня.  Міждо 

винниці  і  між  броварниці  пробка.  Мет.  414. 
2)  Виноградник!,.  Угор.  3)  Мн.  Винниці,  ць.= 
Порічки.  Шух.  І.  109.  Ум.  Вйнничиа. 
Винничёнко,  ка,  м.    Сывъ    винокура- 
Вкнннчка,  ки,  ж.  і)  Ум.  огь  винниця- 

Винничка— всьому  половинничка,  млино- 
чок—  усьому  віночок.  Ном.  №  1401 7. 2  іЖена винокура. 

Вйнничок,   чка,  м.    Ум.    оть    винний. 
Внннюха,  хи,  ж.  Родъ   виннокислыхъ яблокъ.  Вх.  За.  7. 

Вийняти,    йму,   меш,    ?л.  =  Виняти 
Ххе!...  вийнявши  з  рота  люльку  і  сплю- 

нувши, мовив  Кирило.  Мир.  Нов.  II.  44. 
Вжнб,  на,  с  1)  Вино.  На  Вкраїні  добре 

жити,  меді  винопити,  Ном.  X  700.  Ніхто 
не  наливає  нового  вина  в  старі  бурдюки 
<?в.  МР.  И.  22.  2)  Виноград*.  Зелене  вино 
к  горі  ся  вило,  к  горі  ся  вило,  сине  роз- 

цвіло. Гол.  IV.  547.  Зелене  ємно  високо 
звило,  ще  й  похилило.  ХС.  VII.  425.  3)  Пи- ковая масть.  КС.  1887.  VI.  463.  Часто  во 
ын.  ч.  вина.  Ум.  Винце.  Без  дірочки,  без 
денця,  повна  чарочка  винця.  Ном.  стр  -*>92 №  67. 

Винові*,  виноватий,  а,  в.  1)  Виновный, 
виноватый.  Ні  сном,  ні  духом  не  виноват. 
Н»м.  №  4055.  Нехай  на  себе  жалкує виноватий.  Ном.  №  7067.  2)  Должный, 
должникъ. 

Виновато,  того,  е.  Долга.  Сей  чоловік 
косе  мені  не  за  гроші,  а  за  винувате,— позичав  весною.  Волч.  у. 

Ввнователь,  ля,  м.  Обвинитель.  Жено, 
де  ж  ті  винувателі  твої?  вв.  І.  УШі  10. 

Внноватець,    тцн,    м.  1)    Внновнякь. 
Мнж.  74.  Я  не  крав  деревні,  а  ось  я  швид- 

ко  виноватця   знайду.    Канев.    у.    Уміє 
він  пізнати  виноватця.  К.  Іов.  24.  2)  Дол- 

жникъ.   Оце    по  виноватцях    ходив,  щоб 
повіддавали,    хто  скільки   позичав,    так 
нема  — не  молотили.  Черниг.  г. 

Виноватая   См.  Виноват. 
Виноватити,  чу,  тнш,  гл.  *=  Викувати. 

Винуватили  його  архирег.  Єв.  Мр.  XIV.  3. 
Ми  не  виноваті—тих  виноватьте.  Грин ПІ.  447. 

Виноватниця,  ці,  ж.  і)  Виновница. 
Жадної  іскорки  жалю  ні  у  кого  не  було 
до  бещасної  виноватниці.  0.  1862.  II.  57. 
2)  Должница. 

Виновацтво,  ви,  с.  Виновность.  Повер- 
нути в  виновацтво.  Обвинить.  Нехай  'же 

хто  лихих  моїх  осудить,  напасників поверне  в  виновацтво.  К.  Іов.  57. 
Виновий,  а,  е.  Пиковый. 
Виновий,  а,  в.  1)  Винный.  Виновий 

льох.  2)  Виноградний.  Чуб.  VI.  71. 
Виноград,  ду,  м.  і)  Внноградъ.  Но 

садочку  хожу,  виноград  сажу.  Ни.  Сад- 
виноград.  Виноградйикъ.  Ой  у  соді,  саді- 
винограді,  стояв  кінь  вороний  у  наряді 
Мет.  98.  Ум.  Вииоградочои.  Ти  мій  та- 

точку, мій  виноградочку.  Мил.  183: 
Виноірадовкй,  а,  е.  Виноградный: 
Виноградочок,  чку,  м.  Ум.  огь  вино- 

град. Виновбр,  ра,  м.  Эпитега  сокола.  Даль- 
нозорки? Пошлімо,  громадо,  бокола-вит- 

зора!  найпридатніщий  це  Птах:  має  він 
яснії  очі  і  бистрії  крила.  Драг.   170. 
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Виноколо,  кава,  с  Винограднмкъ?  А  в 
полі,  в  полі,  й  у  виноколі,  стоять  наме- 

ти з  білого  шовку.  АД.  І.  8. 
Виносити  му,  ошш,  сов.  в.  винести, 

леву,  саш,  гл.  1)  Выносить.  І  утоплену 
Ганнусю  на  берег  виносить.  ІПевч.  23. 
Де  не  просять,  там  києм  виносять. 
Нон.  №  11895.  О,  щоб  іх  вихром  винесло. 
Нон.  №  3667.  2)  Вырывать  вырвать.  Зай- 

шов (Чорт)  ззаду,  та  шпичкою  й  виніс 
те  око.  Драг.  43.  Гледи,  щоб  вона  (відь- 

мина сорочка)  пені  не  рознесла, — дай  я 
спалю.  Та  пішли  на  город,  викопали  ка- 

бицю. Як  запалили,  так  ту  кабицю  й 
винесло.  Драг.  69.  3)  О  денежною»  счет*: 
составлять,  составить.  Вам  треба  запла- 

тить за  поле....  18  карб.  90  коп.,  та  за 
город  б  карб.  10  к.,  до  на  рік  винесе 
24  карб.  О.  1862.  IV.  106. 

Вйноектн.  См.  Виношувати. 
Виноситися,  шуса,  еипия,  сов.  в.  ви- 

вестися, еуся,  оешея,  гл.  1)  Выноситься, 
винестися.  2)  Возноситься,  вознестись,  под- 

ниматься, подняться.  Між  бідними  неве- 
личкими міщанськими  хатами  високо 

виносилася  покрівля  його  чималої  хати. 
Левид.  І.  238.  3)  Нуона  винеслася.  Снесла 
всі  яйца,  больше  ужъ  не  будете  нествсь. 
За  літо  кури  винеслись,  то  тепер  і  не 
несуться.  Волч.  у. 

Винотова,  кя,  ж.  Точило  для  выжимки 

вияограднаго  сока.  Чоловік  викопав  вино- 
тту.  Єн.  Мр.  XII.  1. 

Вннохід,  хода,  м.  Иноходецъ.  Спочили 

вони  з  матір'ю,  осідлали  коня-винохода і  поїхали  собі.  ЗОЮР.  II.  50. 
Вимотати,  шало,  вш,  гл.— Вижйввта. 

А  свекорко  похожие,  нагаєчку  виношае. 
Грин.  Ш.  307. 

Ваношуватв,  шую,  вш,  сов.  в.  вино- 
сити, шу,  сиш,  гл.  1)  Выносить,  пови- 

носить. Носить  та  й  носить,  та  наси- 
лу виносила.  Рудч.  Ск.  І.  37.  Який  бать- 
ко, такий  син, — виносили  з  діжки  сир. 

Нои.  №  7137.  2)  Пронашивать,  проносить. 
3)  Изнашивать,  износить. 
Ванбшуватноя,  шуюся,  вшся,  сов.  в. 

виноситися,  шуоя,  сивки,  гл.  1)  Про- 
нашиваться, проноситься.  2)  Изнашивать- 

ся, наноситься. 

Винувата,  ную,  вш,  гл.  Обвинять,  ви- 
нить. Бо  як  тії  припутні  полетять, 

тебе  будуть,  орлику,  винувать.  Радом,  у. 
Нікого  не  винуйте,  я  нікого  не  виную, 
одного  Петра,  він  зробив  мені  цю  шкоду. 
Канев.  у. 

Вняув&тяея,  нуюся,  «ятя,  гл.  Обви- 
няться. Шух.  І,  189, 

Вннужати,  жав),  вш,  гл.  Изнурять.  Ну, 
навіщо  б  я  себе  отак  винужав:  день  у 
школі,  прийде  ніч — одно  за  книжками 
сидите.  Лебед.  у. 

Внвурятася,  риюся,  ашоя,  гл.  Вихо- 
дить наружу,  .показываться,  выступать.  Та 

вона  'річка  Оріль)  так:  то  тече  під  куко- 
тиною  (така  рослина),  то  знов  випу- 

рнеться і  блищить,  проти  сонця.  Ново- 
но:к.  у.  Слов.  Д.  Эварн. 

Виявиатв,  маю,  вш,  гл.— Вввивтв. 

Аф.  335. Винюхати    Си.   Винюхувати 

Винюхувати,  хук,  вш,  сов.  в.  виню- 
хати, хаю,  вш,  гл.  1)  Вынюхивать,  аынп- 

хать.  Табаки  ріжок  винюхала.  0.  1862. 

IX.  123.  Мнж.  59.  2)  Пронюхивать,  про- 
нюхать. 

Ввняичнтя,  чу,  чаш,  гл.  Виняньчить. 
Ввиянчитися,  чуся,  чншся,  гл.  Вы- 

няичиться. 
Винити,  си.  Си.  Ввивати,  ся. 
Винятковий,  а,  е.  Исключительный. 

Желех. 
Виняток,  тку,  м.  Исключеніе.   Желех. 
Виорати,  ся.  Си,  Виорювати,  оя. 
Виорювати,  рюю,  вш,  сов.  в.  виорати, 

рю,  реш,  гл.  1)  Вспахивать,  вспахать. 
Виорала  дівчинонька  мислоньками  поле. 

Мет.  274.  2)  Находить,  найти  въ  зеил'В 
при  паханіи.  Не  чув,  щоб  хто  росказу- 
вав,  що  в  полі  виорують  лина.  Рудч. 
Ск.  І.  165. 

Виорюватися,  рююся,  вшся,  сов.  в. 
виоратися,  рюся,  решся,  гл.  Находиться, 
найтись  въ  землі)  при  паханіи.  Виорюють- 

ся барз  із  землі  хрущі,  Вх.  Уг.  230. 
Випадати,  даю,  вш,  сов.  в.  випаяти, 

ду,  деш,  гл.  1)  Випадать,  выпасть.  Аж 
очі  випадають,  так  голова  болить.  Нон. 

№  10046.  Як  рак  з  кошеля  випав,'  так багачеві  таляр  з  калити.  Ном.  №  13371. 

Вітер  і  сніг  випадає,  чумак  в  полі  про- 
падає. Рудч.  Чп.  238.  Випав  сак  і  тому 

бідному.  Нон.  36  2108.  2)  Случаться,  слу- 
читься, приходиться.  Випало  мені  якось 

бути  у  його  в  хаті.  Така  мені  доля 
гірка  випала.  МВ.  (0.  1862.  Ш.  47).  О. 
Гервасієві  саме  тоді  випала  дорога.  Св. 
Л.  94.  Яке  коли  нещастя  випаде.  Драг. 
75.  Випадає,  а)  Случается,  приходится. 
Чи  гавкає  Рябко,  чи  мовчки  ніччу  спить, — 
все  випада  таки  Рябка  притьмом  по- 

бить. Г.  Арт.  (0.  1861.  Ш.  85).    Не    ви- 
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падає.  Не  слЪдуетъ,  не  приходится,  не- 
прилично. Рудч.  Ск.  І.  124.  Мені  не  ви- 

падае-^лак  казать.  Волын.  г.  6)  Значить, 
следовательно,  выходить.  Выпада,  ви  усі 
три  були  дурні,  а  вона  розумна.  Грин. 
II.  275.  Коли  се  все  зробиш  як  сліди- 

ти, внпада,  розумний.   Грин.  II.  276. 
Випадковий,  а,  е.  Случайный.  Щи- 

рість у  нас  річ  випадкова,  що  якось  не- 
самохіть виявляється.  Г.  Барв.  378. 

Випадок,  дку,  м.  Случай.  Пішлб  на  ви- 
падок. Пошло  на  біду.  Ном.  №  1768.  Ви- 
падком випасти,  а)  Случиться.  Випадком 

випало  дуже  добре.  Рк.  Левиц.  б)  Пойти 
прахомъ.  А  щоб  йому  випадком  випало. 
Ноы.  Л*  3681.  Як  беруть  і  нас  гроші 
(дурно),  так  випадком  і  випадуть.  Ном. 
.V  13477.  Випадком.  Случайно. 

Випалити.  См.  Випалювати. 
Випалювання,  ни,  с  Вьшиганіе. 
Випалювати,  люю,  вш,  сов.  в.  випа- 

лити, лю,  лиш,  гл.  1)  Выжигать,  вы- 

жечь. А  винограду  нащо  'стільчо  випа- 
лив? Рудч.  Ск.  І.  94.  2)  Стрілять,  вы- 

стрелить, выпалить,  дать  залнъ.  Випалив, 
і  лях  схилився  набік.  Стор.  М.  Пр.    131. 

Випалити,  лаю.  вш,  гл.  —  Випалювати. 
Випарити,  ся.  См.  Випарювати,  ся. 
Випаровувати,  вую,  вш,  гл.  Попарять- 

ся. В<ІЇа  у  болоті  раз-у-раз  випаровує. 
Дещо. 

Винарубок,  бка,  м.  Подросток!..  Мнж. 
177. 

Випарювати,  рюю,  вш,  сов.  в.  випа- 
рити, рю,  риш,  гл.  1)  Выпаривать,  вы- 

парить. 2)  Только  сов  в.  Высвчь.  Випа- 
рили різками.  Шевч.  299. 

Випарюватися,  рююся,  вшся,  сов.  в. 
випаритися,  рюся,  ришоя,  гл.  Выпари- 

ваться, выпариться. 
Випас,  су,  м.  Пастбище,  подножный 

корнъ.  Випаси  добрі. 
Випасати,  саю,  вш.  сов.  в.  випасти, 

су,  оеш,  гл.  1)  Выпасать,  выпасти.  2)  Пасть, 
напасть.  Пішли  вівці  в  полонинку  писа- 

ною колією:  а  хто  вас  йметь  випасати, 
як  я  ся  оженю?  Імуть  они  ся  сами  па- 

сти, сами  випасати.  Лукаш.   145. 
Випаскудити,  джу,  диш,  гл.  Изгадить, 

загадить. 
Випаскудитися,  джуся,  дишся,  гл. 

Изгадиться,  загидиться. 
Випасти.  См.  Випадати    и    випасати. 

Випасувати,  сую,  вш,   гл.— Випасати. 
Лемішка  випасував  товар  на  п.  'плх  до 
риниць.  Левиц.  І.  289. 

Випатрати,  раю,  вш,  гл.  Испачкать. 
Випахатися,  хаюся,  вшся,  гл.  Выды- 

хаться, очиститься  отъ  запаха.  Се  вже 
трохи  хата  випахалась,  а  то  так  смер- 

діла димом. 
Випекти,  ся.  См.  Виткати,  ся. 

Вйпвлешитн,  шу,  шиш.  гл.  Искоре- 
нить, уничтожить  все.  Вх.  Уг.  230. 

Випереджати,  джаю,  вш,  сов.  в.  ви- 
передити, джу,  диш,  гл.  Опережать,  опе- 

редить, обгонять,  обогнать.  Ну,  тепер, — 
каже  чорт,—  хто  кого  випереде,  того  бу- 

де пані.  Рудч.  Ск.  І.  68. 
Виперти,  ся.  См.  Випірати,  ся. 
Випестити,  щу,  стиш,  гл.  Взлелеять, 

выхолить.  Випестили  її,  викохали  хоро- 
шу й  чепурну.  МВ.  І.  35. 

Випестувати,  тую,  вш,  гл— Випести- ти. К.  ЧР.  218. 

Випечатати,  таю,  вш,  гл.  Отпсчать. 
Випивати,  ваю,  вш,  сов.  в.  випити, 

п'ю,  вш,  гл.  1)  Выпивать,  выпить.  Випи- 
вай до  дна,  щоб  велика  росла.  Ном. 

№  1 1551.  Горе — море:  пий  його,  не  вип'єш. 
Ном.  №  2235.  Вій  випивши,  він  трбхи  ви- 

пивши. Онъ  подь  хмелькомг.  Випити  певну, 

не  малу,  т.  є.  випити  пбвну  чарку  горя,  ли- 
ха. Узнать  много  горя.  Він  же  з  мене  і 

кров  виссе....  Не  даром  його  жінка  така 
замліла  та  занепала.  Випила,  видно,  не 
малу,  добра  душа,  на  своєму  віку.  Мир. 
Пов.  II.  53.  2)  Выедать,  иыгсть.  Жук 
хліб  випиває.  Константииогр.  у.  —  очі.  Вы- 

клевывать, выклевать  глаза.  Яструби  з 
орлами  випивали  очі.  О.  1862.  І.  109. 

Випиляти.  См.  Випилювати. 

Випилювати,  люю,  вш,  сов.  в.  випи- 
ляти, ляю,  вш,  гл.  Выпиливать,  выпилить. 

Випинати,  нею,  вш,  сов.  в.  випнути 

и  вип'ясти,  пву,  неш,  гл.  1)  Выставлять, 
выставить  вперрдъ,  выпячивать,  выпятить. 
2)  Выпучивать,  выпучить.  Кобза  як  Не 
випинав  баньки....  однак  не  розгледів. 

Стор.  М.  Пр.  52.  Вип'яв  очі — неначе  ті баньки.  Ном.  #  6597. 

Випинатися,  віюся,  вшся,  сов.  в.  ви- 
пнутися и  вип'ястися,  ннуоя,  нешоя, 

гл.  1 )  Выпяливаться,  выпялиться,  выпя- 
чиваться, выпятиться,  выставляться,  вы- 

ставиться впередъ.  Його  живіт  страшенно 
випнувся,  як  здоровий  гарбуз.  Левиц.  І. 

172. 
Випис,  су,  м.  1)  Выпись,  выписки, 

извлечеяіе    изъ   рукописи.    2)    Написаиіе. 
3)  Исключеніе  изъ  списка. 

Виписати,  в*    Си    Виинвтжтв,  ми 
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Виписувати,  сую.  вш,  сов.  в.  виписа- 
ти, ту,  шеш,  гл.  1)  Выписывать,  выпи- 

сать. Витіши  мені  з  книги  оцю  пісню. 

2)  Писать,  написать.  Що-5  пропасниця  по- 
кинула трусити,  візьми  й  випиши  на 

чвертці  оці  слова....  згорни  сей  папірець 

у  восьмеро,  перев'яжи  його  ниткою  і  вкинь 
у  воду.  Это  называется  виписувати  пропа- 

сницю. Грин.  І.  255,  256.  3}  Исключать, 
исключить  изъ  снисковь.  Ти  вже  виписа- 

ний з  наших  списків.  Грин.  II,  149. 
4)  Расписывать,  расписать,  украшать,  укра- 

сить орнаментами — деревянный  предметі, 
посуду  и  пр.  при  помощи  красокъ,  иаръ- 
зокъ  и  пр.  Шух.  I.  251,  262,  294.  5)  Опре- 

делять, определить,  назначать,  назначить. 
Вже  мені  витісана  понад  лугом  доро- 

га. Нп. 

Виписуватися,  суюся,  вшся,  сов.  в. 
виписатися,  шуся,  шешся,  гл.  Выписы- 

ваться, выписаться,  уходить,  уйти  изъ  об- 
щества. Адже  ти  не  виписувався  із  за- 

порожців? Шевч.  ЗОЇ. 
Вйпнт,  ту,  м.  Разспросъ,  допросъ,  вы- 

ведывание. 
Випитати,  ся.  См.  Випитувати,  ся. 
Випити.  См.  Випивати. 

Виняток,  тку,  м.  Вь  выраж.:  під  вй- 
питком — нодь  хмслькомъ.  Семен  під  випит- 
ком  і  росказав,  як  вони  крали  яблука  у 
панськім  саду.  Волч.  у.  (Лобод.). 

Випитування,  ня;  с.  Разспросы,  раз- 
вЄдьівдніє,  выведывание. 

Випитувати,  тую,  вш,  сов.  в.  випи- 
тати, таю,  вш,  гл.  Выведывать,  выведать 

разспросами,  допрашивать,  разспрашивать, 
разснроснть.  Все  роспитують  та  випи- 

тують, і  що  вони  судейським  не  кажуть, 
не  ймуть  віри.  Стор.  І.  48. 
Випитуватися,  туюся,  вшся,  сов.  в. 

Йкиитатнся,  таюся,  вшся,  гл.  Разспра- 
шивать, разспросить.  Сидить  хлопець  коло 

дівки  та  й  ся  випитує.  Гол.  І.  252. 
Виникати,  хаю,  вш,  сов.  в.  випхати, 

хаю,  вш>  и  випхнути,  ну,  неш,  гл.  Вы- 
талкивать, вытолкнуть,  вытеснять,  выт-Ь- 

снить.  Випихали  з  хати  матір.  Левиц. 
І.  411.  Вона  тебе  випихає  (заміж  за 
удівця)  на  трое  дітей,  аби  не  за  мене. 
Г.  Барв.  233.  Випхнули  батька  з  хати. 
Левиц. 

Випихач,  ча,  м.  Вьіталкивающій,  изго- 
няющей. Старику  говорили  о  его  дЄтяхі»: 

Св  твої  випихачі:  тебе  випхнуть  з  сві- 
та, а  сами  зостануться.  Червиг.  г. 

Внлідяідьеикатиоя,  каюся,  вшся,  гл. 

О  перепелке:  научиться  хорошо  кричать. 
Встречено  въ  скороговоркЄ:  Наша  пере- 

пеличка, мала-НРвеличка  під  полукіпком 
випідпідьомкалась.  Грин.  І.  238. 
Випікання,  на,  с  Вьіжиганіе. — очей. 

Укоры.  Лучне  в  чужій  хатині  та  весе- 
ло,  ніж  у  своїй,  та  невгіддя,  та  звяга. 
та  випікання  очей.  Г.  Барв.  441. 

Випікати,  каю,  вш,  сов.  в.  випекти, 
чу,  чвш,  гл.  1)  Выпекать,  выпечь.  Хліб 
випечений  як  сонце.  Ном.  №  10103.  2)  Вы- 

жигать, выжечь.  Очі  виймали,  гарячим  за- 
лізом випікали.  Шевч.  256.  Випікати  очі. 

Переносно:  колоть  глаза.  Левиц.  І.  368. 
Випікатися,  каюся,  вшся,  сов.  в.  ви- 

пектися, чуся,  чешся,  гл.  1)  Выпекать- 
ся, выпечься.  /  хліб  у  печі  випікається, 

і  Василь  під  вікном  озивається.  Нп. 

2)  Выжигаться,  выжечься. 
Випірати,  раю,  вш,  сов.  в.  виперти, 

пру,  преш,  гл.  1)  Выпирать,  выпереть, 
выталкивать,  вытолкать,  вытискивать,  вы- 

тиснуть. Вербові  дрова,  а  козиний  кожух, 
то  и  випре  дух.  Ном.  №  8110.  2)  Выте- 

снять, выгЬснить,  заставить  уйти.  При- 
тикгвну  випер  у  місто  служити.  Мир. 
Нов.  I.  172.  Я  думав,  що  з  його  й  душу 
випре  сю  ніч.  Міусск.  окр. 

Вивіритися,  раюся,  вшся,  сов.  в.  ви- 
пертися, пруся,  прешся,  гл.  Выпираться, 

выпереться,  выдаваться,  выдаться,  выста- 
виться, выходить,  выйти,  внлЄзть.  Як  по- 
садили їх  у  рештанську,—вони  випіра- 

лися  з  неї  сами  й  вікно  видрали.  Ново^- 

ыоск.  у.  Чи  воно*  вже  виперлося  з  півдня? 
Перешло  ли  уже  за  полдень?  Харьк.  г. 

Випірнути,  ну,  неш,  гл.  Вынырнуть. 
Випірнув  з  води.  Харьк.  у. 
Виплавати,  вяю,  вш,  гл.  Исплавать. 

Безкосте,  безмозке  усе  море  виплаває. 
Ном.  стр.  293,  №  98. 

Виплакати,  чу,  чеш,  гл.  Выплакать. 
Виплакала  карі  очі  за  чотирі  ночі.  Мет.  6. 
Плачем  лиха  не  виплачеш.  Ном.  №  2390. 
Долю  виплачу  сльозами.  Шевч.  96. 

Виплакатися,  чуся,  чешся,  гл.  Вы- 
плакаться, наплакаться.  От,  виплакавшись 

добре  за  своїм  чоловіком,  і  пішла  додому. 

Рудч.  С'к.  II.  146. 
Виплат,  ту,  м.  Уплата,  выплата.  На  ви- 

плат гроші  роскладати.  0.  1862.  VII.  88. 
Виплатити,  ся.  См.  Виплачувати,  ся. 

Виплачувати,  чую,  вш,  сов.  в.  ви- 
платити, чу,  тиш,  гл.  Выплачивать,  вы- 

платить, уплачивать,  уплатить.  Вони  тім- 
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ки  й  думають,  як  би  їм  гроші  виплати- 
ли. МВ.  (О.  1862.  Ш.  36). 

Виплачуватися,  чуюся,  ешся,  сов.  в. 
виплатитися,  чуся,  тишся,  гл.  Распла- 

чиваться, расплатиться,  погашать,  пога- 
сить до.ігь.  Жид  поналічував  на  людей 

стільки  довгу,  що  стало  вже  не  в  мого- 
ту  й  виплатиться.  ЗОЮР.  І.  285. 
Виплекати,  каю,  вш,  гл.  Выкормить 

(искусственно),  воспитать.  Викохай  і  ви- 
плекай іпаку  другу  дочку.  Нн. 

Виплескати.  См.  Випліскувати. 
Виплеснути.  См.  Випліскувати. 
Виплести.  См.  Виплітати 

Вйдлив,  ву,  м.  1)  Истеченіе,  ИЗЛІИИІЄ. 

2)  Истокъ.  Же'лех. Випливати,  ваю,  вш,  сов.  в.  випливти 
и  виплисти,  пливу,  веш,  гл.  Выплывать, 
выплыть.  Випливає  з  води  мати.  Шевч.  24. 

Випливає  щука.  Рудч.  Ск.  II.  105.  Ви- 
плив човен  з  очерету.  Із  за  лісу,  з-за  ту- 
ману місяць  випливає.  Шевч.  150.   ■ 

Виплигнути,  гну,  неш,  гл.  Выпры- 
гнуть. 
Вйплигои,  нар.  Подпрыгивая,  проворно 

(идти).  Як  наїсися  сала,  то  так  випли- 
гом  і  підеш.  Харьк.  г. 
Виплинути,  ну,  неш,  гл.— Виплисти. 

Кому  щастя,  той  і  на  києві  виплине. 
Ном.  Лі  1666. 
Виплисти.  См.  Випливати. 

Вйпліндруватн,  рую,  вш,  гл.  Истре- 
бить, уничтожить.  Стілько  було  берестків, 

а  тепер  ні  годного  нема— усі  випліндро- 
вано.  Лубен,  у. 

Випліскувати,  кую,  вш,  сов.  в.  ви- 
плескати, каю,  вш,  оди.  в.  виплеснути, 

ну,  неш,  гл.  1)  Выплескивать,  выплескать, 
выплеснуть,  вылить  (жидкость).  Не  випліс- 

куй води  по  дурному!  Хто  випив-...  Ні- 
хто. Василь  на  мене  виплескав,  як  я  зо- 

мліла. Г.  Барв.  540.  Галька  допила  і  ще 
виплеснула  на  стелю,  приказуючи:  От- 
так  наші  вибрикуйте.  Г.  Варв.  39. 
2).  Только  сов.  и  несов.  в.  О  хліб*:  до- 

лать, сделать  изъ  тіста  ковригу  х.твба, 
перебрасывал  ее  въ  рукахъ  и  хлопая  по 
тісту  ладонью.  Перш  виплещи  добре  хліб, 
а  тоді  вже  і  в  піч  сажай. 

Випліскуватися,  куюся,  ешся,  сов.  в. 
виплескатися,  каюся,  ешся,  одн.  в.  ви- 

плеснутися, ну  ся,  нешся,  гл.  Выплески- 
ваться, выплескать  і,  выплеснуться,  вы- 

литься. Аж  вода  з  ночов  випліскувалася. 
Мир.  Пов.  II.  86. 

Виплітати,  ящ  вш,  сов.  з.  виплести, 
плету,  твяц  м.  1)  Выплетать,  выплесть, 
енлетать,  сплесть;  связывать,  вязать,  свя- 

зать. Виплів  рукавиці.  2)  Выдумывать, 
выдумать,  сочинять,  врать,  соврать. 

Вйплітка,  ки,  ж.  Косоплетка,  ленточка 
изъ  косы.  О.  1861.  XI.  Св.  27.  Гол.  Од. 

50.  Твої  коси  росплітав, — де  твої  випліт- 
ки  подівав?  Лукаш.  154. 

Внплітувати,  тую,  вш,  гл.=Випліта- 
ти.  Вона  виплітувала  скатерть  на  стіл. 
Левиц.  І.  139. 

Виплоджувати,  джую,  вш,  сов.  в.  ви- 
плодити, джу,  диш,  гл.  Плодить,  выво- 

дить, вывести;  рожать,  родить,  породить. 
Та  нігде  вийти,  та  нігде  сісти,  та  гніздо 
звити,  а  малих  діток  виплодити.  Грин. 
ПІ.  695. 

Виплоджуватися,  джуюся,  ешся.  сов.  в. 
виплодитися,  джуоя,  дишоя,  гл.  Пло- 

диться, выводиться,  вывестись;  рожаться, 
родиться.  Де  хто  виплодився,  туди  й 
лине.  Иосл. 

Виплодок,  дкя,  м.  Порождевіе. 
Виплутати,  ся.  См.  Виплутувати,  си. 
Виплутувати,  тую,  еш,  сов.  в.  вйплу 

тати,  таю,  еш,  гл.  Выпутывать,  выпутать, 
распутывать,  распутать. 

Виплутуватися,  туюся,  ешся,  сов.  в. 
виплутатися,  таюся,  ешся,  гл.  Выпуты- 

ваться, выпутаться.  Ніяк  з....  очеретяного 
коріння  не  виплутається.  Стор.    II.    69. 

Випльовувати,  вую,  еш,  сов.  в.  ви- 
плювати, люю,  еш  и  виплюнути,  ну, 

неш,  гл.  Выплевывать,  выплюнуть.  Душі 
не  виплювати.  Ном.  Лі  8299.  Тоді  чорт  — 
нічого  робить — взяв  та  й  виплював  ра- 

списку. Рудч.  Ск.  II.  25. 

Вйпдюндрувати,  рую,  еш,  гл.=Ви- 
пліндрувати.  А  що  він  садка  виплюндру- 
вав!  то  і  Боже!  Лебед.  у. 

Виплюнути.  См.  Випльовувати. 
Вйплюснути,  ву,  неш,  гл.  Выплеснуть. /Черниг.  у. 

Випнути,  ся.  См.  Випинати,  ся. 
Виповзати,  ваю,  вш,  сов.  в.  вйповатн, 

ву,  веш,  гл.  Выползать,  выползти. 

Виповідати,  даю,  еш,  сов.  в.  випові- 
сти, він,  віси,  гл.  Выражать,  выразить, 

высказывать,  высказать.  Кожен  народ 
виповідає  свої  дуикк,  свій  погляд  —  по- 
свойому  О.  1862.  IX.  108.  Усі  беремось 
вести  народ,  не  знашчгі  його,  а  не  хочемо 
у  нього  п  трохи  повчитись  хоч  би  тієї 
мови....    котрою  навкруги   нас   милліони 
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наших  земляків  свої  думки  і  надію,  горе 
й  радощі  виповідають.  0.  1861.  XI.  105. 

Виповідатися,  даюся,  вшся,  сов.  в. 
виповістися,  війся,  віенся,  гл.  Отгова- 

риваться, отговориться. 
Виповнити,  ся.  См.  Виповаяти,  ся. 

Виповнювати,  нюю,  еш,  гл.- Випов- 
няти. Кров'ю  річки  й  озера  виповнювали. 

К.   Кр.  27. 
Виповняти,  няю,  еш,  сов.  в.  випов- 

нити, ню,  ниш,  гл.  1)  Переполнять,  пе- 
реполнить, наполнять,  наполнить.  Не  ви- 

повниш Дніпра-Славути  слізьми.  К. 
ЦН.  1УЗ.  2)  Исполнять,  исполнить,  выпол- 

нять, выполнить. 
Виповнятися,  няюся,  вшся,  сов.  в. 

виповнитися,  июся,  нншся,  гл.  1)  На- 
полняться, наполниться,  сделаться  нол- 

нымъ.  Каеш:  боки  позападали  у  коня;  а 
давай  що-дпя  вівса,  то  швидко  випов- 

няться. Канев.  у.  Хата  усе  виповнялася 
людьми,  що  надгходили.  МВ.  (0.  1862.  I. 
91).  2)  О  луні:  ділаться  полной.  Тоді 
(молодикові)  виповнятися,  а  нам  оздоро- 

влятися. Грин.  II.  316. 

Вйповчитися,  чуся,  чигася,  гл.  Испол- 
ниться. Шух.  1.  43. 

Випогбдасуватнся,  джувться,  сов.  в. 
вйпогодитися,  диться,  гл.  безл.  Прояс- 

няться, проясниться,  наступать,  насту- 
пить хорошей  погоді. 

Випозивати,  ваю,  еш,  гл.  Полупіть  по 
приговору  суда.  Він  судився,  та  нічого  з 
його  не  випозивав.  Зміев.  у.  Тілки  два 
карбованці  й  випозивав  за  бика.  Канев.  у. 

Випозичити,  чу,  чиш,  гл.  1)  Исчер- 
пать, занимая.  2)  Раздать  въ  займы. 

Вйповіхатнся,  хаюся,  вшся,  гл.  На- 
зываться вдоволь.  Зараз  схопивсь,  випо- 

зіхавеь,  вичухався,  помолився  Богу.  Кв. 
И.   51. 

Виполіскувати,  вую,  еш,  сов.  в.  ви- 
полоскати, щу,  щеш,  гл.  1)  Выполаски- 

вать, выполоскать.  Виполоскали,  обмили, 
та  й  принесли  у  шинок.  Стор  II.  6У. 
2)  Вымывать,  вымыть,  уносить,  унести 
водой.  Ца  саме  дно  (чорт)  спуститься, 
вхватить  землі  в  пащеку  г  с  тею  землею 
наверх.  А  море  глибоке,  поки....  вирине 
він  з  моря,  то  вода  вже  геть  виполо- 

скала землю  з  рота.  Драг.   15. 
Вйполонитн,  вю.  няш,  гл.  1)  Взять 

всвхъ  въ  плінь.  2)  Истребить.  Бо?  мило- 
сердний держить  нас  на  світі,  а  то  б 

нас  давно  треба  вйполонитн,  як  тварь 
нечестиву.  Мир.  ХРВ.  41. 

Вйнолоскати.  См.  Виполіскувати. 
Вйполоски,  ків,  м.  мн.  Грязная  вода* 

огь  мытья,  помои. 
Виполоти.  См.  Виполювати. 
Вйполоч,  чі,  ж.  Неглубокая  водомоина. 

Липовец.  у.;  лужа,  Вх.  Зн.  7;  родъ  нег.іубо- 

каго  річнаго  заливчика?  Волч.  у.  6"  вйпо- лоч мала  і  велика:  по  коліна  і  попід 
плечі  чоловікові.  Канев.  у. 

Виполювати,  люю,  еш,  гл.  Добыть  на 
охоті».  Полювали  воші,  полювали  цілий 
день  і  нічого  не  виполювали.  Рудч.  Ск. 
II.   75. 

Виполювати,  люю,  еш,  сон.  в.  випо- 
лоти, лю,  леш,  гл.  Выпалывать,  выпо- 

лоть. Заходивсь  коло  того  проса....  випо- 
лов його  гарно.  Рудч.  Ск.  І.  54. 

Випоминати,  ваю,  еш,  гл.  Ділить  на- 
ставленій, наноминанія.  Батенько  дає, 

ще  й  випоминає.  Грин.  Ш.  524. 
Вйпорожні,  нів,  м.  мн.  Въ  выраж.: 

вйпорожні  ловити.    Воронъ  ловить,  зівать. 

Випорожнити,  ся.  См.  Випорожня- 
ти, ся. 

Випорожняти,  няю,  'еш,  сов.  в.  ви- порожнити, вю,  ниш,  гл.  Опорожнять, 
опорожнить.  Кутий  випорожнять.  Заберуть 
все  имущество  изъ  дому.    Ном.  №  10824. 

Випорожнитися,  няюся,  вшся,  сов.  в 
випорожнитися,  нюся,  нешея,  гл.  Оно. 
рожняться,  опорожниться. 

Випороти.  См.  Випорювати. 

Випорснути,  ну,  неш,  гл.  Выскольз- 
нуть. У  жгнки  й  каганець  із  рук  випор- 
снув. 0.   1862.  І.  31. 

Вйпорток,  тка,  м.  Выпоротокъ,  мертво- 
рожденное животное.  Вас.  198. 

Внпорхатн,  хаю,  еш,  гл.  Порошить. 
Чорна  хмара  виступав,  дрібний  дощик 
викрапає,  білий  сніжок  випорхае,  бурлак 
ніжки  піднімає.  Мет.  464. 

Випорювати,  рюго,  еш,  сов.  в.  випо- 
роти, рю,  реш,  гл.  1)  Выпарывать,  вы- 

пороть, отпороть.  Із-під  стоячого  підошву 
випоре.  Ном.  №  11064.  2)  Только  сов.  в. 
Выпороть,  вьісічь.  На  всі  боки  випоров. 
Ном.  №  4020. 

Вйпосажити,  жу,  жяш,  гл  Дать  при- 
даное. Лсвч.  31. 

Вйпостувати,  тую,  еш,  гл  ІІропостить. 
Три  дні  випестувати.  К.  Бай.   102. 

Вйпочити,  чину,  неш,   гл.  Отдохнуть. 

Виправа,  ви,  ж.  І)  Вьшрямлевіе;  пс- 
иравленіе.  2)  Отправка;  отправленіе.  3)Иму- 
щество,  даваемое  дочерянъ  при  виході 

замужъ,  состоящее  изъ  білья,  платья,  по- 
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суды  и  иной  домашней  утвари.  4) —шкури. 
Выделка  кожи.  Ум.  Виправка.  Оддаетт, 
шкурні/  за  виправку.  Ном.  N   10570. 

Виправдати,  ся.  См.  Виправдувати,  ся. 
Внправдитнся,  ся.  См.  Виправдува- 

ти, ся. 

Виправдувати,  дую,  еш.  сов.  в.  ви- 
правдати, даю,  еш  и  виправдати,  джу, 

днш  гл.  Оправдывать,  оправдать.  Вх. 
Лем.  398. 

Виправдуватися,  дуюся,  ешся,  сов.  в. 
виправдатися,  даюоя.  ешся  и  внправ- 

дитнся, джуся,  дишся,  гл.  Олрандм 
ваться,  оправдаться.  Хотів  ся  виправда- 

ти. Вх.  Лем.  398.  Як  не  піймав  йоіо, 
то  він  там  виправдаться.    Повомоск.  у. 

Виправити,  ся.  См.  Виправляти,  ся. 
Виправляти,  ляю,  еш,  сов.  в.  випра- 

вити, влю,  виш,  гл.  1)  Выправлять,  вы- 
править, исправлять,  исправить.  Горба- 

того хиба  могила  виправить.  Ном.  №  322 1 . 
2)  Оправдывать,  оправдать.  3)  Отправ- 

лять, отправить,  отсылать,  отослать.  Я  не 
даром  його  з  дому  виправляю  од  себе. 
Рудч.  Ск.  I.  133.  4)  Требовать  обратно, 
получить  но  требованію  обратно.  От  півник 
узяв  та  й  пішов  виправлять  жорен. 
Рудч.  Ск.  I.  37.  5)— дочку.  При  выход} 
дочери  заыужъ  надзлять  б-вльемь,  ляать- 
енъ,  посудой  и  иной  домашней  утварью. 
6)—  шкуру.  Выделывать,  выделать  кожу. 
Шух.  1.  254. 
Виправлятися,  ляюся,  ешся,  сов.  в. 

виправитися,  вдюся,  вишоя,  гл.  1)  Вы- 
прямляться, выпрямиться.  (Гиляка)  випра- 

вилась, та  лусь  пана  по  пиці.  Грин.  II. 
198.  2)  Разглаживаться,  разгладиться.  По- 

виймав із  скрині  жупан,  шапку,  пояс, 
почепив  усе  на  кілочку,  щоб  виправилось. 
Г.  Барв.  165.  3)  Оправдываться,  оправ- 

даться. Мир.  ХРВ.  400.  Выправляешься, 
що  цього  не  було.  Екатериносл.  у.  Не  по 
правді  робить,  та  ще  її  виправляється. 
Ном.  №  176.  4)  Отправляться,  отправиться. 

Випрасувати,  сую,  еш,  гл.  Выгладить. 
Випрати,  перу,  реш,  гл.  Вымыть  (о 

бвльв).  Та  виперу  чумакові  гитани  та 
сорочку.  Рудч.  Чп.  43. 

Вйпрацювати,  цюю,  еш,  гл.  Зарабо- 
тать тяжелымъ  трудомъ. 

Виприскати,  ваш,  еш,  гл.  Выбрызгать. 
Вйприщити,  щите,  гл.  беэл.  Покрыться 

прыщами. 

Випрівати,  вию,  еш,  сов.  в.  випріти, 
ии4ю,  еш.  гл.  1)  Выпрввать,  выирзть,  выки- 

пать (о  шпцв).  2)  Быпрввать.  выпреть,  вы- 
гнивать, выгнить  отс.  сырости.  Шух.  I.  74. 

Випробовувати,  вую,  еш,  сов.  в.  ви- 
пробувати, бую,  еш,  гл.  Испытывать,  ис- 

пытать. (Бог)  випробовує  святого.  К. 
Псал.  24.  Випробовуй  їх,  що  з  їх  за 
люде  вийдуть.  0.  І 862.  VI.  37.  Ви  ж 
мене  не  знаєте,  ви  мене  ні  в  якому  ділі 
не  випробували.  Г.  Барв.  163. 

Внпроваджати,  джаю,  еш  и  випро- 
ваджувати, джую,  еш,  сов.  в.  випро- 

вадити, джу,  диш,  гл.  1)  Отправлять, 
отправить.  їую  бабину  дочку  випровадив 
свиней  напувать.  ЗОЮР.  II.  12.  Тоді,  ви- 

провадили його  додому.  Рудч.  Ск.  І.  95. 
2)  Провожать,  проводить.  Випровадь  мя 
ко  Дунаю.  Гол.  І.  84.  Вона  його  за  во- 

рота собаками  випровадила.  Мет.  115. 

Випровожати,  жаю,   еш,    гл.— Вйпро- 
ваджати.  Випровооюала  вдова  свого  сина, 
ту  єдиную  дитину.  Шевч:  362. 

Випродати.  См.  Випродувати. 

Випрбдувати,  дую,  еш,  сов.  л.  випро- 
дати, дай,   даси,  гл.    Распродавать,  рас- 

продать. Випросити,  ся.  См.  Випрошувати,  о  я 
Випростати,  ся,  См.  Випростувати  ся. 
Випростувати,  тую,  еш,    сов.    в.    ви- 

простати, таю,  еш,  гл.  Выпрямлять,    вы- 
прямить;   вытягивать,    вытянуть.    Випро- 

став ти  спину  од  тяжкої  ноїиі.  К.  Псал. 
189.  Ніжнії  випростати.  Умереть,  издохнуть. 
До  вечора  й  ніжки   (півень)    випростав. 
Сим.  216. 

Випростуватися,  туюся,  ешся,  сов.  в' 
випростатися,  таюся,  ешся,  гл.  Выпрям- 

ляться,   выпрямиться.    Випросталась    як 
есмисотна  верства.  Ном.  Л»  8625  стр.  288. 
А  сам  аж  стелю  підпірас.  випроставсь. 
МВ.  І.   110. 

Випрохати,  ся.  См.  Випрохувати,  ся. 
Внпрбхувати,  хую,    еш,    сов.    в.    ви- 

прохати,  хаю,    еш,    гл.— Випрошувати, 
випросити.  Лсміщиха  обіцяла  їй  випро- 

хати коней  у  свого  старого.  Левиц.  І.  346. 
Випрбхуватися,  хуюся,  ешся,  сов.  в. 

випрохатися,  хаюся,  ешся,    л.=Випро- 
шуватися,  випроситися. 

Випрошувати,  шую,  еш,  сов.  в.  ви- 
просити, шу,  сиш,  гл.  Выпрашивать,  вы- 

просить. Тим  тільки  й  живе,  що  випро- 
сить шматок  хліба.  Рудч.  Ск.  II.  162. 

Випрошуватися,  шуюся,  ешся,  сов.  в. 
випроситися,  шуоя,  сишся,  гл.  Выпра- 

шиваться, выпроситься. 

Випруджувати,  джую,  еш,  сон.  в.  ви- 
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пруднтн,  джу,  диш,  гл.  Изгонять,  из- 
гнать, выискивать,  выискать  (о  насіко- 

мыхъ-паразитахъ).  Випрудив  нужу.  К.. 
ПС.  143. 

Випручати,  ся.  См.  Випручувати,  ся. 
Випручувати,  чую,  еш,  сов.  в.  ви- 

пручати, чаю,  еш,  гл.  Освобождать,  осво- 
бодить, вырвать  (руку).  Випручало  руче- 

нята. Шевч.  101.  Вытаскивать,  вытащить 
(изъ  плетня  палку,  хворостину).  Собаки 
кинулись  на  Гюго....  Чіпка  подався  назад 
до  .ііси,  став  випручувати  хворостині/. 
Мир.  ХРВ.  213. 
Випручуватися,  чуюся,  ешся,  сов.  в. 

випручатися,  чаюся,  ешся,  гл.  Освобож- 
даться, освободиться,  вырываться,  вырвать- 

ся (изъ  рукъ,  лапъ  кого-либо).  Випру- 
чавсь од  того  чоріпа,  що  мене  ніс.  Стор. 

.\Шр.  48.  ' 
Випрягати,  гаю,  еш,  сов.  в.  випрягти, 

ясу,  жеш,  гл.  Выпрягать,  выпречь,  от- 
прягать, отпречь.  Захті.  юся — запрягайте! 

відхтілося — випрягайте.  Ном.  Л:  4974. 
Як  погано  орапщ,  то  лучче  випрягати. 
Ном.  №  7305. 

Випрягатися,  гаюся,  ешся,  сов»  в.  ви- 
прягтися, жуся,  жешея,  гл.  Выпрягать- 

ся, выпречься,  распрягаться,  распречься, 
отпрягаться,  отпречься.  Се  як  віл  у  ярмі; 
коли  не  випряжеш, —  не  випряжеться. 
Ном.  №  10013 

Випрядати,  даю,  еш,  сов.  в.  вйпрясти, 
пряду,  деш,  гл.  Выпрядать,  выпрясть, 
спрясть. 
Випряжнйй,  а,  е.  Выпряженный?  Встре- 

чено только  въ  пісні,  опубликованной  у 
Макс.  (Г834,  130)  и  повидимому  фальси- 

фицированной: Коні  воронії,  коні  випряж- 
чії.  АД.  І.  144. 

Випрямити,  ся.  См.  Випрямляти,  ся. 
Випрямляти,  ляю,  еш,  сов.  в.  випря- 

мити, млю,  миш,  гл.  Выпрямлять,  выпря- 
мить. 
Випрямлятися,  ляюся,  ешся,  сов.  в. 

випрямитися,  млюся,  мишся,  гл.  Вы- 
прямляться, выпрямиться.  Криве  дерево  не 

дужо  випрямитись.  Ном.  №  3216. 
Вйпрясти.  См.  Випрядати. 
Вйпрятатя,  таю,  еш,  гл.  Прибрать, 

убрать. 
Вйпсякувати,  кую,  еш,  гл.  Выругать 

какъ  пса,  сильно  выругать. 

Випурнати,  наю,  еш,  сов.  в.  випур- 
нути, ну,  неш,  гл.  Вынырять,  вынырнуть. 

Випурнала  риба  дуже  велика.  Лебед.  у. 
Випурнув  норець  (з  моря).    Чуб.    II.    18. 

Випурхнути,  ну,  неш,  гл.  Выпорхнуть. 
Випурхнув  соловейко  в  праве,  а  зозуля  в 
ліве  віконце.  ЗОЮР.  II.  34.  Іде  було  й 
скаже:  „Тіточко-голубочко!  я  піду  до  дів- 

чат", або  там  куди;  а  тепер  уже  ви- 
пурхне з  хати,  не  питаючи  мене.  МВ. 

II.   20. 

Випускати,  ваю,  еш,  сов.  в.  випусти- 
ти, щу,  стиш,  гл.  1)  Выпускать,  выпу- 

стить, отпускать,  отпустить.  Суд  не  за- 
клика,  та  й  не  випуски.  Ном.  №  7372. 
То  буду  я  до  темниці  прихождати,  тем- 

ницю відмикати,  вас  всіх,  бідних  неволь- 
ників,  на  волю  випускати.  АД.  I.  232. 
Так  не  випустять,  не  почастувавши. 
Г.  Варв.  186.  2)  Выставлять,  выставить, 
высовывать,  высунуть.  Морське  чудерство 
одну  губу  випустило.  Мнж.  35.  Стьонжку 
з  сорочки  червону  випустить.  Г.  Барв. 
103. 

Вйпуст,  ту,  м.  Місто  возлі  села,  куда 
выпускаютъ  скотъ.  У  самбурців  великий 
вйпуст,  а  у  нас  ніде  скотині  попастись, 
як  не  на  толоці.  Черниг.  г. 

Випустити.  См.  Випускати. 
Вйпустітн,  тію,  еш,  гл.  1)  Опустіть. 

Вх.  Лем.  398.  2)  Совершенно  обідніть. 
Вх.  Лем.  398. 

Вйпустом,  нар.  О  пасущемся  скоті: 
безъ  пастуха,  свободно  везді  (пастись). 
А  пастуха  коло  них  нема — такечки  хо- 

дять, вйпустом.  Екатериносл.  у.  Слов. 

Д.  Эварн. 
Вйпхаиець,  нпя,  м.  Насильно  удален- 

ный, изгнанный.  Одесск.   у.    (Залюбовск.). 
Вйпхатя  и  випхнути.  См.  Випихати. 
Вйпшоио,  на,  с.  Шуточное  слово,  упо- 

требленное повидимому  въ  значеній:  от- 
сутствіе  пшена,  въ  слід.  разсказЬ:  Як 
оженився  я,  дав  мені  тесть  в  придане 
торбу  з  сьом<і  перегородками:  на  хліб  і 
на  вихліб,  на  пшоно  й  на  внпшоно,  на 
сіль  і  на  висіль....  Та  дав  іще  кобилу — 
таку,  як  положить  на  віз  сім  мішків  по- 

рожніх, то  ще  з  гори  й  біжить.  Ном. 
№  14321. 

Вип'ясти,  ся.  См.  Випинати,  ся. 
Вир,  ру,  м.  Водовороть,  омуть.  Взяли 

жидівочку  та  під  білі  боки,  розмахали 
і  кинули  та  у  вир  глибокий.  Гол.  Ум. 
Вирбчок. 

Вйрав,  зу,  м.  Выражение  словесное. 
Чуб.  VI.  219.  Почала....  солодкими  вира- 

зами любови  промовляти.  Левиц.  І.  341. 

Вьіраженіе  лиця.  Вираз  на  лиці  понуро- 
урочнетни,  Ж.  МВ.  XII.  269. 
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Виравва,  ви,  ж.  Ранка,  язва.  Трудно 
виразку  гоїти,  а  не  уразити.  Ном. 
X  1574. 

Виразний,  а,  е.  Выразительный,  ясный, 
внятный.  Картав  за  них  царів  виразни- 

ми словами.  К.  Псалт.  240. 

Виразність,  ностн,  ж.  Выразительность, 
ясность,  внятность.  Желех. 
Виразно,  нар.  Выразительно;  ясно, 

внятно,  отчетливо,  явственно.  Виразно 
промовила.  Стор.  МІІр.  84.  Чути  було 
дуже  виразно,  як  горілка  булькала.  Ле- 
внц.  І.  144. 

Виразок,  яку,  м.  =  Виразка.  У  мене 
виразок  зробився  на  нозі— неначе  рана. 
Новомоск.  у.  Закрапати  треба  березівкою 
виразок.  Константи  ногр.  у. 

Вкрай,  раю,  .и.=Вирій.  Маркев.  18. 
Вира  л  йти,  дю,  лкш,  гл.  Пройтл  поле 

раломъ 
Виратбвуватн,  вую,  вш,  сов.  в.  вн- 

ратуватя,  тую,  вш,  ?л.=Вирятовувати, 
«■рятувати  Коли  б  у  цьому  лісі  хоч 
одна  душа  найшлась  така,  щоб  мене  ви- 
ратувала.  Рудч.  Ск.  II.  19. 

Вираховувати,  вую,  вш,  сов.  в.  вира- 
хувати, хую,  вш,  гл.  Вычислять,  вычис- 

лить. 

Вирачкувати,  кую,  вш,  гл.  Излазить 
на  четверенькахъ.  Як  упущу  починок,  і 
нема  нікого  — поки  то  на.намраю!  Иноді 
всю  хату  вирачкую.  Сим.  236. 

Внрачкуватнся,  куюся,  вшоя,  гл.  Вы- 
лізть  на  четверенькахъ,  вообще  выбраться 
ст>  трудомъ  на  гору  (о  человзкв,  лоша- 
дяхъ).  (Залюбовск.). 

Вирва,  вн,  ж.  Взятка,  поборъ,  всякій 
несправедливый  или  лишній  поборъ,  напр. 
при  денежной  плагв  еще  добавочный  от- 
работокъ.  Оце  писарь  вирви  ххоче,  тим 
зразу  й  не  дає  білета.  Борз.  у.  За  деся- 

тину землі  панові  одкосити  дві,  та  ще 
вивезти  десять  купок  гною, — то  се  вже 
гній  буде  вирва.  Лубен,  у.  Хотіла  баба 
вирви,  та  усилу  сама  вирвалась.  О.  1862. 
IX.  114.  То  Шеверенко  Олекса,  в  перших 
брат  Наталі,  здумав  вирви  домагаться, 
як  москаль  медалі.  Заморившись,  запа- 

лившись кинувся  із  хати,  молодую,  як 
ведеться,  Талю  продавати....  Кинули  мер- 

щій півкіпник  срібний  на  одплату.  Мкр. 
Н.  29.  Три  вирви  в  шию  і  міх  кулаччя. 
Ном.  й  4761.  У  три  вирви.  Въ  шею.  Іса- 
мого  Енея-пана  в  три  вирви  вигнали 
відтіль.  Коті.  Ен.  і.  16. 

Вврвания,  кя,  с  Внрьіваніе.  Чуб.  І.  85. 

Вирвати,  оя.  См.  Виривати,  ся. 
Вирвихвіст,  хвоста,  м.  Топкое  болото 

на  дорог*. 
Вирган,  яу,  м.  Органъ.  В  розмовах 

на  вирган  мов  грала.  Мкр.  Г.  17. 
Вирезуб,  ба,  м.  Рыба.  Сіргішіз  оепгДх. 
Виректи,  ся.  См.  Вирікати,  ся. 

Вирецептуватн,  тую,  вш,  гл.  Расска- 
зать, какъ  по  рецепту,  точь  въ  точь.  Гак 

йому  (на  екзамені  вчителеві)  вирецепту- 
вав,  аж  спасибі  сказав.  Св.  Л.  225. 

Виречи,  чу,  чеш,  гл.=Виректи.  Вх. 
Лем.  398. 

I.  Виривати,  вію,  вш,  сов.  в.  вкрая- 
ти, рву,  веш,  гл.  1)  Вырывать,  вырвать. 

Вирвав  з  голови  волосинку.  Рудч.  Ск.  II. 
201.  Виривав  кущі  з  корінням:  Стор. 
МПр.  109.  Хоче  у  вовка  з  зубів  вирвати? 
Ном.  №  4853.  2)  Срывать,  сорвать.  Ой 
вирву  я  з  рожі  квітку,  та  пущу  на  во- 

ду. Нп. 
II.  Вкривати,  ваю,  ен.  сов.  в.  вкри- 

ти, рию,  вш,  гл.  Вырывать,  вырыть.  Зайї 
ник  узяв  та  н  вирив  ямку  на  бурті. 
Рудч.  Ск.  І.  29. 

Вириватися,  віюся,  вшся,  сов..  В.  ви- 
рватися, рвуся,  вешся,  гл.  1)  Вырывать- 

ся, вырваться.  Як  вирветься  сокира  з 
рук.  Шевч.  436.  Придавила  його  до  ти- 

ну, щоб  він  не  вирвавсь.  Рудч.  Ск.  І.  8. 
2)  Рваться  впередъ,  выступать,  выступить 
впередъ.  Наперед  не  виривайся,  зваду 
не  зоставайся,  середини  держися.  Ном. 
Лг  5862.  Не  йди....  бо  далеко,  сама  не  ви- 

ривайся. Рудч.  Ск.  І.  202.  Также:  выска- 
кивать, выскочить  впередъ,  внезапно  по- 

являться, появиться.  Вирвався,  як  Пилип 
з  конопель.  Ном.  №  3153.  Десь  вирвалась 
дівчинонька.  Нп. 

Вириганий,  ня,  с.  Изрьіганіе. 
Виригати,  гаю,  вш,  сов.  в.  виригати, 

гаю,  вш,  одн.  в.  виригнути,  гну,  йен, 
гл.  Изрыгать,  изрыгнуть.  Мнж.  39. 
Вирнкувати,  кую,  вн,  гл.  О  бьмгв, 

корові:  ревіть.  Іде  бичок  у  плаїчок,  так 
вйрикуючи.  Шух.  І.  201. 

Виринати,  паю,  вш,  сов.  в.  вигнути, 

Ну,  неш,  гл.  Вы  нырять,  вынырнуть,  подвы- 
вать', всплыть  на  поверхность.  Лх.  бежа 

воля,  то  вирнеш  і  з  моря.  Нои.  №  18. 
Пурнув,  виринає  і  утоплену  Ганнусю 
на  берег  виносить.  Шевч.  23.  2)  Выте- 

кать, вытечь  (объ  источник*).  Ой  у  горо- 
ді криниченька  одна,  да  виринає  холод- 

ная вода.  Мет.  147- 

Виринати,  паю,    ей,    гл.    Выхолодить 
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(комнату),  часто  отворяя  дверь.  Там  так 
виринають  хату,  що  й  собака  не  вдер- 
житься. 

Вирискатися  каюся,  ешся,  гл.  Най- 
тись, отыскаться.  Десь  вирискався....  мир- 

шавий чоловічок.  Мир.  Пов.  II.  66.  А  це 
знов  проява  якась  вирискалась.  Мир.  ХРВ. 
21.  /  вирискалось  таке  бидло.  Меж.  177. 

Вирити.  Си.  П.  Виривати. 

Варта,  рю,  рвш,  гл.  Кружптося  воді 
ми  какому  либо-  предмету  въ  воді  вокругь 
центра,  въ  водовороті.  Мнж.  179. 

Вйрвхтуватя,  тую,  вш,  гл.  Направить, 
навести,  націлить. 
Виріб,  робу,  м.  1)  Йздтліе.  Желех. 

2)  Свободное  отъ  работы  время.  Употр. 
въ  вираженій:  виробу  нема.  Постоянная 
работа,  ніть  свободнаго  времени.  Мнж. 
165.  Німці  гарно  платять  наймитам, 
за  те  нема  у  них  і  виробу.  Новомосіс.  у. 

Вирівнювати,  июю,  вш,  сов.  в.  ви  - 
рівжятя.  яяю,  вш,  гл.  Выравнивать,  вы- 
ровнять. 

Вирівнюватися  нююся,  ешся,  сов.  в. 
вирівнятися,  няюся,  вшса,  гл,  Вырав- 

ниваться, выравняться.  Так  виросла,  ви- 
рівнялась, така  з  неї  стала  гарна  мо- 

лодиця. Стор.  І.  255. 

Вирід  роду,  м.  Выродокъ,  уродъ.  Не- 
ма роду  без  вироду.  Нон.  №  9342. 

Вврідвай,  а,  е.  Выродившейся.  Желех. 
Виріжок,  жву,  м.  1)  Часть  чего-либо, 

выдающаяся  угломъ.  2)  Конецъ  поселка. 
А  що  то  за  хижка  там  на  виріжку? 
Нет. 

Віріаятя,  ся   См.  Вяріеуватв,  ся. 
Варівка,  кя,  ж.  1)  Вирізка.  2)  мн. 

Вирізки.  Вьірізаяіе  выткавнаго  полотна 
язь  ткацкаго  станка,  производимое  въ  при- 
сутствіи  приглашеннаго  для  этого  хозяина 
(швайки)  полотна,  нриносящаго  при  атомъ 

ткачу  утошеиіе— выпивку  и  хл-вбъ,  или только  хліб*.  МУЕ.  Ш.  22. 

Варіант,  ее.  См.  Вирівняти,  ся. 
Ввріявятв,  няю,  еш,  сов.  в.  вирізни 

та,  ню,  важ,  гл.  Отличать,  отличить  отъ 

других*. 
Вирівнятися,  няюся,  «пса,  сов.  в. 

ввріяватаоя,  нюся  яахоя,  гл.  Отли- 
чаться, отличиться,  разниться  отъ  другихъ. 

Вартування,  на,  с  1)  Вьірізьшаніе. 
2)  Особый  способъ  ажурваго  вьішиванія. 
Шити  вирізування.  Вас.  193.  3)  Укра- 
гяеніе  деревяяяыхъ  предмбтовъ  вырЬвыва- 
иДемъ  ориаментовъ.  Шух.  I.  306 

Вирізувати,  вую,  еш,  сов.  в.  варіаа 

тя,  жу,  жеш,  гл.  1)  Выр-в-тывать,  выре- 
зать. •  Вирізав  з  ті/  дотки  клинчик.  Бі- 

жить свинка,  вирізана  стінка.  Ном.  стр. 
302,  Л6  432.  2)  Срізьівать,  срізать.  Ви- 

різав три  річки  з  берізки.  Мет.  180.  До- 
бре чорту  в  дудку  грать,  сидя  в  очереті: 

одну  зломить,  другу  виріже.  Нрм.  .V;  1412. 
3)  Только  сов.  в.  ПсрерЬать  всвхъ.  Геть 
виріжем  вражих  ляхів,  геть,  що  до  одно- 

го. Нп. 

Вирізуватися,  вуюся,  ешся,  сов.  в. 
вйріаатяся,  жуся,  жешся,  гл.  О  місяці: 
выходить,  выйти  изъ-за  чего-либо.  Місяць 
із-за  левади  вирізався.  К.  ДС.  31.  Місяць, 
молодик,  іч-за  чорної  хмари  вирізався  — 
виплив.  Г .  Барв.  467. 

Вирій,  рію,  м.  Теплмя  страны,  куда 
птицы  улетаютъ  на  зиму.  Доходив  він  аж 
до  вирія,  куди  небесні  пташки  злітають- 

ся на  зімівлю.  Стор.  МИр.  167.  Зажу- 
рилась перепілочка:  бідна  моя  головочка, 

що  я  рано  із  вирію  вилетіла.  Мет.    211. 
Вирікати,  каю,  вш,  сов.  в.  виректи, 

речу,  чеш,  гл.  Произносить,  произнести, 
сказать.  То  ж  не  один  хто  сказав — гро- 

мада вирекла.  Ном.  Л:  10744.  Чи  оддаси 
за  мене  Настусю?  А  Губрій....  вирік: 

„Віддам".  Г.  Барв.  461. 
Вирікатися,  каюся,  ешся,  сов.  в.  ви- 

ректися, чуся,  чешоя,  гл.—  кого*.  Отре- каться, отречься,  отказываться,  отказаться 
отъ  кого.  Ой  вирікся  і  отець,  виреклася 
й  мати.  Рудч.  Чи.  180. 

Виріст,  росту,  м.  1)  Вьіростаніе.  До 
виросту.  Пока  выростетъ.  Як  до  виросту 
не  запрягаєш  лошака,  то  й  буде  кінь 
добрий.  Валі;,  у.  До  виросту  нехай  живе 
у  вас  дівчина.  Волч.  у.  Сукня  на  виріст. 
Просторное,  длинное  платье.  2)  Ростъ.  МВ. 
П.  15.  На  ви2)іст  невисокий.  Ном.  №  8615. 

Вирлатий,  а,  е.  О  глазахъ:  выпученный. 
Очей  страшних,  вирлатих,  товстобро- 

вих. К.  ЦН.  187. 

Вирлач,  ча,  м.    Пучеглазый   человйкъ. 
Вирло,  ла,  с.  1)  Дышло  коннаго  привода. 

2)  Длинный  рычагъ,  которымъ  поворачи- 
ваютъ    вітряньїя    мельницы.    Рк.    Левнц. 
3)  Ямка?  Комгн  і  грубка — се  були  чорні 
вирла  в  печищі.  Г.  Барв.  20.  4)  мн.  Вирла. 
Глаза  на  вьгкаті. 

Вирлоокий,  я,  е.  Пучеглазый. 
Вернути.  См.  Вярявята. 
Виробити,  са.  См.  Виробляти,  ся. 

Виробка,  кя,  ж—  Виріб  1.   Золоті  й 
фЛи  виробки.  Мір.  ХРВ.  68. 
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Вироблення,  ня,  с.  См.  Виробляння. 
Шух.  І.  216. 

Вироблювати,  люю,  вш,  гл.  --Вироб- 
ляти. 0.  1861.  ЇХ.   17У. 

Виробляння,  ня,  с,  у  гуцул,  вироб- 
лівня  1)  Вьідвлка.  Шух.  І.  216.  2)  Вы- 

работка, обработка.  Шух.  І.  260.  3)  За- 
рабатывание. 4)  ПродЄльіваніе. 

Виробляти,  ляю,  вш,  сов.  в.  вироби- 
ти, блю,  бнш,  гл.  1)  Выделывать,  выде- 

лать, д'Ълать.  У  Батурині  сірі  сукна  ви- 
робляють. Черниг.  у.  Благословіть  нас,  ма- 

мо, коровай  виробляти!  Грин.  Ш.  501. 
2)  Вырабатывать,  выработать;  обрабаты- 

вать, обработать,  отделать.  Ми  не  виробили 
собі  під  византийщиною  культури,  рів- 

новажної з  римською.  К.  XII.  65.  Чесним 
потомЛиробляти  із  неволі  волю.  0.  1862. 
X.  31.  (Поема)  ще  не  вироблена,  тим  і  не 
посилаю.  Шевч.  (О.  1861.  X.  12).  У  гуцу- 
ловъ-гончаровъ  виробляти  глину-  ігвшать 
руками,  окончательно  ее  размягчая  и  делая 
готовой,  для  работы.  Шух  I  260.  3)  Сра- 

батывать, сработать  известное  количество, 
зарабатывать,  заработать.  Хоч  і  не  заробе 
багато,  а  все  за  хліб  виробе.  Грин.  II.  73. 
Ти,  кажуть,  громадську  отару  пасеш, 
рублів  з  півсотні  виробляєш.  Мир.  ХРВ  51. 
4) — силу.  Истрачивать,  истратить  на  работ* 
силу.  Ой  щоб  ■тобі,  /осподине,  хоріти,  бо- 

літи: виробив  я  свою  силу  та  на  твої 
діти.  Грин.  НІ.  556.  5)  Истощать,  исто- 

щить, измучить  работой.  Кінь  не  везе, 
бо  дуже  вироблений.  Зніев.  у.  0  землі: 
истощать,  истощить  частыми  посевами.  Ви- 

робили так  землю,  що  вже  нічого  не  ро- 
дить. 6)  Прорабатывать,  проработать  из- 

вестное время.  (ІІовинені  ти  мені  цілий 
год  робити  ту  роботу,  шо  я  загадаю. 
Як  виробиш,  так  навчу,  а  не  виробиш,  — 
не  навчу.  Мнж.  72.  7)  Выделывать,  про- 

делывать, проделать.  Хто  ж  се  виробляв 
Св.  Л.  50.  Оттаке-то  людям  горе  чума 
виробляла.  Шевч.  5-15. 
Вироблятися,  ляюся,  вшся,  сов.  в. 

виробитися,  блюся,  бишся,  гл.  1)  Выдв- 
лыватьсн,  вьідЄлаться.  2)  Вырабатываться, 
выработаться;  обрабатываться,  обработать- 

ся. 3)  Истощаться,  ооєзснлЄть  огь  работы. 
Виробився  чоловік.  Зміев.  у. 

Виробний,  вів,  м.  мн.  Годъ  кожавыхъ 
лаптей.  Шух.  I.   120. 

Виродитися,  джуся,  дншся,  гл.  1 )  Вы- 
родиться. 2)  Истощиться  (о  зємлЄ). 

Виродок,  дкв,  .и.  Выродокъ.  См.  Вирід. 

Мав  уродиться  чоловік,  та  вилупивсь 
виродок.  Ном.  №  2917.  Всі  люде  як  лю- 

де, а  ти  мов  виродок  який.  0.  1862.  II.  25. 
Вйрозуиіти,  цію,  вш,  гл.  Понять.  Желех. 
Вйрозумітися.  ніжся,  вшся,  гл.  Сде- 

латься нонятнымъ.  быть  повятыыъ.  Той 
те  скаже,  другий  друге,  третій  трете, 
а  од  того-  вирозуміеться  діло,  повернеться 
перед  нами  з  усіх  боків.    О.  1862-  І.   65. 

Вироїтися.  См.  Вироюватися. 
Вирок,  ву,  м.  Цриговоръ  (суда),  рЄпіе- 

ніе,  опредЄленіе.  Що  ти  мені  страшні 
вироки  пишеш.  1С.  Іов.  29. 

Виростати,  таю,  вш,  сов.  в.  вирости, 
сту,  теш,  гл.  Иыростать,  вырости.  Борода 
виросла,  та  ума  не  винесла.  Нон.  №  6355. 
Буває,  що  і  на  полі  рожа  виростас. 
Ном.  №    14303. 

Виросток,  тка,  м.  Подросток^.  У  мене 
діти  ще  не  великі:  так,  виростки  собі. 
Екатериносл.  у.(Залюбоск.).  Ум.  Внросточок. 
Такий  хлопчук,  виросточок  уже  чима.іий. 

Внрощатн,  щаю,  вш,  сов.  в.  виростити . 
щу,  стиш,  гл.  Выращивать,  выростить. 
Дощі....  землю  про.ночають,  траву  виро- 
щають.  Нн.  Виростив....  як  рідну  ди- 

тину. 0.   1861.'  ПП.  17. Вирбюватнся,  рбююся,  вшся,  сов.  в. 
вироїтися,  роюся,  їшся,  гл.  1)  Отроить- 

ся (о  пчелахь),  вылетать,  вылететь  роем  т.. 
Рій  вироївся.  МВ.  (0.  1 862.  І.  72).  2)  Вы- 

сыпать, высыпать,  выходить,  выйти  тол- 
пой (о  людяхъ).  Люде  вироїлися  з  церкви. 

МВ.  (О.  1862.  I.  91).  Люде  за  їми  ку- 
пами вироювалися.  МВ.  (О.  1862. 1.  102). 

3)  Возникать,  возникнуть.  Відсіля  ж  то 
й  вироїлась  приказка.  Стор.  I.  8  4 )  безл. 
Вообразиться.  Тільки  що  задрімав,  таке 
вироїлось,  що  аж  страшно  стало. 

Вирубати,  баю,  вш,  сов.  в.  вирубати, 
баю,  вш,  гл.  1)  Вырубать,  вырубить.  Ви- 

рубаю цей  ліс.  2)  Срубывать,  срубить. 
Вирубав  собі  дубка  на  вісь.  3)  Изру бли- 

мать,   изрубить.    Вирубано    всіх   ворогів. 
4)  Ляхом  вирубати.  Говорить  но-иольски, 

(объ  украинце).  Ой  п'є  Сава  і  гуляє,  ля- 
хом вирубає.  Ни. 

Вирубувати,  бую,  вш,  гл.=Вирубати. 

Виругбвувати,  вую,  вш,  сов.  в.  вн- 
ругунати,  гую,  вш,  гл.  Изгонять,  изгнать 
кого  изъ  его  влидЄній. 

Виручати,  чаю,  вш,  сов.  в.  виручити, 
чу,  чиш,  гл.  Выручать,  выручить,  осво- 

бождать, освободить,  спасать,  снасти.  Ход- 
жу по  світу:  з  біди  людей  виручаю.  Рудч. 

Ск.  II.  79. 
8 
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Вирушити,  шу,  шиш,  гл.  Отправиться, 
двинуться.  Вирушу  я  так  потужно,  що 
безумством  буде  против  мене  воювати. 
К.  МБ.  XII.  266. 

Вирядити,  ся.  Ом.  Виражати,  ся. 
Вирядка,  ки,  ж.  Снаряженіе  вь  доро- 

гу. Ото  ж  як  він  їхав  туди,  то  мати 
позичила  у  мене  на  внрядку  грошей. 
Всрхнедніир.  у.  (Залюбовск.). 
Виражати,  жаю,  еш,  сов.  в.  виряди- 

ти, жу,  диш,  гл.  Снаряжать,  снарядить, 
отправлять,  отправить.  В  велику  дороги 
вирядили.  Мет.  Виряжа.іа  мати  дочку 
в  чужу  стороночку.  Макс.  Царь  вира- 

жає військо  на  війну. 
Виражатися,  жаюся,  ешся,  сов.  в. 

вирядитися,  жуся,  дишся,  гл.  Отправ- 
ляться, отправиться,  снаряжаться,  снаря- 
диться. Мисливі  люди  (так)  примовляють, 

виряжаючись  до  поля.  Ном.  Лг  14148. 

Вирятовувати,  вую,  еш,  сов.  в.  виря- 
тувати, тую,  еш,  гл.  Спасать,  спасти,  из- 

бавить огь  бідм,  виручать,  выручить.  Не 
загайся  на  підмогу,  вирятуй  з  напасти. 
К.  Псал.  94.  А  молодий  Юрко  та  до 
бережечка,  знайшов  човна  і  веселечко,  ви- 

рятував Марусю-сердечко.  Мет.  129. 
Вирятуватися,  туюся,  ешся,  гл.  Спа- 

стись, избавиться  огь  біда,  выйти  изь 

затруднев-ій.  Рудч.  Ск.  II.  114. 
Вирячити.  См.  Вирячувати. 
Вирячкуватий,  а,  е.  Пучеглазый;  вы- 

пученный (о  глазахъ).  Чуб.  II.  40.  Очі 
такі  ста.  їй  вирячкуваті.  0. 1862.  VIII.  17. 

Вирячувати,  чую,  еш,  сов.  в.  виря- 
чити, чу,  чнш,  гл.— бчі.  Вытаращивать, 

вытаращить  глаза.  Яким  знов  вирячив  очі 
на  свою  жінку.  Левиц.  1.  -1 33. 

Вйса,  си,  ж.  Что-либо  висящее.  Нахо- 
дится въ  загадк*  о  висящемъ  плод*  и 

саиньі:  Виса  висить,  хода  ходить,  вига 
впала,  хода  ззіла.  Ном.  стр.  294.  Заг. 
№  120. 

Висаджувати,  джую,  еш,  сов.  в.  ви- 
садити, джу,  диш,  гл.  1)  Высаживать, 

высадить.  2)  Выставлять,  выставить,  вы- 
ламывать, выломить.  Висадив  замкову  бра- 

ну. Стор.  МНр.  145.  3)  Поднимать,  поднять; 
поднявъ  сажать,  посадить  на  что-либо. 
Висадили  того  москаля  якось  наверх  (із 
льоху).  О.  1862.  I.  32.  Висадив  його  на 
коня  і  сам  сів.  Грин.  П.  55  Висадив  її 
на  дерево,  посадив  поміж  гіллям.  Чуб. 
II.  158. 

Висадок,  дка,  м.  І'астеніе,  оставленное 

на  сімена.  Висадки  пішли  в  кущі.  Ле- 
виц. І.  '28.  Товаришки  мої  давно  пови- 

ходили заміж,  а  мене  старости  кидають 
на,  висадки.  Г.  Барв.  23  І. 

Висажувати,  жую,  еш,  л '^Висад- 

жувати. Висапати.  См.  Висапувати. 
Висапатися,  паюся,  ешся,  гл.  Отды- шаться. 

Висапувати,  пую,  еш,  сов.  в.  виса- 
пати, паю,  еш,  гл.  Выпалывать,  выполоть. 

Висварити,  рю,  риш,  гл.  Добыть  съ 
бранью. 

Висваритися,  рюся,  ришся,  гл.  Пе- 
рестать ссориться. 

Висватати.  См.  Висватувати. 

Висватувати,  тую,  еш,  сов.  в.  висва- 
тати, таю,  еш,  гл.  Сватать,  нАатать. 

Висватай  мені  царівну.  Мнж.  26. 
Висвиснути,  ну,  неш,  гл.  Свиснуть. 

А  і  сів  на  коня,  та  і  висвиснув.  Нн. 
Висвистати.  См.  Висвистувати. 

Висвистувати,  туго,  еш,  сов.  в.  ви- 
свистати, щу,  стиш,  гл.  1)  Только  не- 

сов.  в.  Насвистывать,  свистать.  Раз  ураз 
насвистував  вівчарик.  Стор.  і.  206.  Ви- 

тяг з-за  пояса  сопілку,  висвистує,  якої 
зна.  О.  1862.  V.  Кух.  34.  2)  Вызывать, 
вызвать  кого  евнетомъ.  Писаренко  грає 

в  дубову  'сопілку,  висвистав,  вигукав  у 
Самсона  дівку.  Мил.  98. 

Висвищака,  ки,  ж.  Шуточное  назва- 
ние кнута  (въ  народномъ  анекдот*).  О. 

1861.  IX.  191. 

Висвідчати,  чаю,  еш,  гл  Свидетель- 
ствовать, доказывать.  Гляньте,  браття, 

правду  святс  письмо  свідч ить-впевідчае. 
Макс. 

Висвідчевня,  ня,  с.  Свидітельствова- 
ніе,  засвидіте.іьствованіе.  Вх.#Уг.  230. 

Висвітити,  ся.   См.   Висвічувати,  ся. 

Висвічувати,  чую,  еш,  сов.  в.  висві- 
тити, чу,  тиш,  гл.  1)  Только  несов.  в. 

Світить  сильно.  (Місяць)  висвічував  на 

все  небо.  Мир.  Пов.  І.  145.  Рано  схопи- 
лося сонце,  виграваючи  та  висвічуючи 

червоним  світом.  Мир.  ХІ'В.  50.  2)  По- 
яснять, объяснять,  объяснить.  3)  Въ  кар- 

тахъ:  вскрывать,  вскрыть  козыря. 

Висвічуватися,  чуюся,  ешся,  гл.  Сві- 
титься. Тисячі  свічок  висвічувалися  як 

блискавки.  Стор.  МІІр.  74. 

Вйсвободвтн,  джу,  диш,  гл.  Освобо- дить. Рудч.  Ск.  И.  117. 
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Висвятити,  ся.  Сн.  Висвячувати,  ся. 
Висвячення,  ня,  с.  Посвященіе,  (въ 

духовный  санъ).  Желех. 
Висвячувати,  чую,  вш,  сов.  в.  висвя- 

тити, чу,  тиш,  гл.-  на  попи.  Посвящать, 
посвятить  (въ  духовный  санъ). 
Висвячуватися,  чуюся,  ешся,  сов.  в. 

висвятитися,  чуся,  тишся,  гл.  Посвя- 
щаться, посвятиться  (въ  духовный  санъ). 

Пнсвятився  семинарист  на  попи.  0. 
1802.  І.  54. 
Виселити,  ся.  См.  Виселяти,  ся. 
Виселяти,  ляю,  еш,  сов.  в.  висели- 

ти, лю,  лиш,  ?./.  Выселять,  выселить. 
її  неволі  на  родющу  любу  зем.ію  висе- 

ляє. К.  Исал.   150. 

Виселятися,  ляюся,  ешся,  сов.  в.  ви- 
селитися, люся,  лишся,  гл.  Выселяться, 

выселиться. 
Вйсерка,  ки,  ж.  Яблоня  или  груша, 

выросшая  непостоянной. 

Висиджувати,  давую,  еш,  сов.  в.  ви- 
сидіти, джу,  днш,  гл.  і)  Просиживать, 

просидіть.  Два  місяці  висидів  в  каран- 
тину. Стор.  І.  175.  2)  Высидеть.  Сиділи 

три  дні,  та  й  висиділи  злидні.  Ном. 
.\г  9859.  3)  Только  сов.  в.  Усидіть. 

Висиджуватися,  дгуюся,  ешся,  сов.  в. 
висидітися,  джуся,  дишся,  гл.  Наси- 

живаться, насидеться.  Нехай  висидиться. 
Висилати,  лаю,  еш,  сов.  в.  вислати, 

шлю,  леш,  гл.  Высылать,  выслать.  Всіх 
ляхів-панів  на  чотирі  місяці  на  Україну 
вислав.  АД. 

Висилити,  ся.  См.  Висиляти,  ся. 
Висиляти,  ляю,  еш,  сов.  в.  висили- 

ти, лю,  лиш,  гл.  1)  Обезсилнвать,  обез- 
силить.  изнурять,  изнурить.  2)  Истощать, 
истощить. 

Висилитися,  ляюся,  ешся,  сов.  в.  ви- 
салитися, люся,  лишся,  лі.  Изнурять- 

ся,  изнуриться,  истощаться,    истощиться. 
Висинатися,  еться,  сов.  в.  вйснитися, 

ниться,  гл.  безл.  Представляться,  пред- 
ставиться во  сні,  присниться.  Мені  вже 

з  рік  висинилось,  що  батько  вмре. 
Висинити.  См.  Висинювати. 
Вйсивовити,  влю,  виш,  гл.  Исключить 

изъ  семьи,  лишить  наследства.  Було  в 
ного  два  сини....  Андрія,  кажуть,  не  злю- 

бив за  щось:  видко  той  не  вмів  шанувать- 
ся, дак  він  його  висиновив— прогнав  з 

двору.  О.   1861.  X.  27. 
Висйиюватн,  нюю,  еш,  сов.  в.  виси- 

нити, ню,  ннш,  гл.  1)  Синить,  посинить. 
2)  Тратить,  истратить  на  синеніе. 

Внсиня,  ні,  он.  =Ввсочивя.  Волч.  у 

(Лободовск.). 
Висип,  ну,  м.  Насыпь.  Турок  наробив 

такі  високі  висипи,  от  як  би  хата. 

Врацл.  у. 
Висипати,  паю,  еш,  сов.  в.  висипати, 

плю,  пені,  гл.  1)  Высыпать,  высыпать. 
Висипав  я  на  стіл  жменю  дукатів.  Стор. 
МПр.  41.  2)  Выливать,  вылить.  Висип 
всенький  борщ  у  миску.  3)  Высыпать,  по- 

являться, появиться  во  множестве.  Ви- 
сипали запорожці — лиман  човни  вкрили. 

Шевч.  49.  і)  Насыпать,  насыпать.  Та 
висип  же,  мила,  високу  могилу.  Мет.  98. 
5)  Усыпить,  усыпать. 

Висипатися,  паюся,  ешся,  сов.  в.  ви- 
сипатися, плюся,  пишся,  гл.  1)  Высы- 

паться, высыпаться.  Висипався  Хміль  із 
міха  та  показав  ляхам  лиха.  Ном.  Л°  661. 
2 1  Показываться,  показаться,  проростай 
(объ  усахъ,  бороді).  Висипався  чорний 
ус.  Шевч.  555. 

Висипка,  ки,  -ж\  Сыпь.  Желех. 
Висипляти,  ляю,  еш,  сов.  в.  виспати, 

плю,  пиш,  гл.  1)  Спать,  проспать  из- 
вістяое  время.  День  виспать,  ш  а  ніч  у 
карти  програть.  О.  1861.  X.  151.  Ниспав 
усю  ніч.  Конставтиногр,  у.  2)  Только  сов. 
в.  Пріобрість  что  снаньемъ.  Виспав  коваля 
і  бондаря.  Ном.  Л»  11325. 
Висиплятися,  ляюся,  ешся,  сов.  в. 

виспатися,  плюся,  пишся,  гл.  Высыпать- 
ся, выспаться.  Доки  ти  висипляти- 

мешся та  вилежуватимешся?  А  в  вівто- 
рок похмелялася,  а  в  середу  висиплялася. 

Грин.  II.  325.  Хто  як  постеле,  так  і  ви- 
спиться. Ном.  Л»  7201. 

Висисати,  саю,  еш,  сов.  в.  виссати, 
ссу,  ссеш,  гл.  Высасывать,  высосать.  Ви- 

сисає останню  силу  нашої  землі  наш 
ворог.  Левиц.  І.  203.  На  хлібові  клятий 

жучок  висиса  яке  зерно  м'яке.    Волч.    у. 
Висйти,  піу,'сйш,  ?л.  Поднимать  въ 

вышину.  Будуть  (снопи)  возити,  в  стоги 
стежити,  а  в  шир  ширити,  а  в  вись 
вивити.  Гол.  II.  17. 
Висихання,  ня,  с  Вьісьіхавіе.  К. 

Псал.  69. 
Висихати,  хаю,  еш,  сов.  в.  вйсхнути, 

и  висохти,  хиу,  неш,  гл.  Высыхать,  вы- 
сохнуть. Сохнуть  наші  яри.  висихає  на- 

ша вода.  Левиц.  1.  203.  Кухоль  ходить, 
переходить,  так  і  висихає.    Шевч.    125. 

Висівати,  ваю,  еш,  сов.  в.  висіяти, 
сію,  еш,  гл.  1)  Расходовать,  израсходо- 

вать на  сіяніе.  А    бідний    мужик    і    ні 

Ь' 
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висіяв  тієї  пшениці — стілько  було,  стіль- 
ко  й  єсть  Трав.  II.  147.  Ой  на  горі  ві- 

тер віє,  подолянка  руту  сіє,  сіє,  сіє,  ви- 
сіває. Голов.  2)  Усівать,  усіять.  3)  Про- 

сівать, просіять. 
Висівки,  вок,  ж.  мн.  Отруби.  Дивить- 

ся, як  собака  на  висівки.  Ном.   №    3399. 

Висівчаний,  а  е.  Изъ  отрубей  сделан- 
ный. 

Висікана,  ви,  м.  Дерзкій,  нахалъ,  вы- 
скочка. Ого!  провчу  я  висікаку!  Котл.  Ен. 

IV.  34. 

Висіванка,  ви,  ж.  Норка.  Ой  там  на 
долині  жуки  бабу  повалили,  і  сорочку 
зняли,    висіканку    дали.    Ном.  №  12529. 

Висікати,  каю,  вш,  сов.  в.  висікти, 
січу,  чеш,  гл.  Вырубать,  вырубить,  вы- 
січь.  Ой  як  я  схочу,  терен  висічу.  Ни. 
Як  зачав  сікти  мечем, — висік  триста 

п'ятдесят  чоловіка  мечем.  Грин.  НІ.  587. 
Висікатися,  каюся,  вшся,  сов.  в.  ви- 

сіктися, січуся,  чешся,  гл.  СІЧЬСЯ,  ПО- 
СЕЧЬСЯ. Грива  коневі  геть  висіклася. 

Вйсідь,  соли,  ж.  Шуточное  слово,  упо- 
требленное повидимому  въ  значеній:  .от- 

сутствіе  соли.  Ном.  №  14321.  См.  Випшоно. 
Вісімдесят,  восьмидесяти,  числ.  Во- 

семьдесять.  Мені  вісімдесят  год.  Рудч. 
Ск.  І.  20. 

Вйсіпатися,  паюся,  вшся,  гл. — на  кого. 
Наброситься  на  кого  съ  крикомъ,  бранью. 
Вх.  Лем.  398. 

Вйсітк,  шу,  сиш,  гл.  Висіть.  Сядь,  не- 
хай поли  не  висять.  Ном.  №  11861.  Ви- 

сить чоловік  неживий.  Рудч.  Ск.  II.  180. 
Висіяти.  См.  Висівати. 

Вискакувати,  вую,  вш,  сов.  в.  ви- 
скочити, чу,  чиш,  гл.  1)  Выскакивать, 

выскочить,  выпрыгивать,  выпрыгнуть.  Ви- 
скакує з  води  проклятий  ірод.  ЗОЮР. 

II.  ЗО.  2)  Подскакивать,  подскочить,  под- 
прыгивать, подпрыгнуть.  Хоч  вискакуй, 

хоч  не  вискакуй,  та  чумаченьку  й  орле, 
що  в  неділоньку  переїздити  на  Самар- 
ськеє  поле.  Рудч.  Чп.  205. 

Вискалити,  ся.  См.  Вискаляти,  ся. 
Вискаляти,  ляю,  вш,  сов.  в.  виска- 

лити, лю,  лиш,  гл.  Оскаливать,  оскалить. 
Вискалив  зуби,  як  собака.  Ном.  №  12639. 
Хоч  убий  москаля,  то  він  зуби  вискаля. 
Ном.  №  829. 
Вискалитися,  ляюся,  вшся,  сов.  в. 

вискалитися,  люся,  лишся,  гл.  1)  Оска- 
ливаться, оскалиться.  2)  0  солнці:  про- 

глядывать, проглянуть  сквозь  тучи.  То 
дощ,  то  вискалиться.  Ном.  №  568. 

Висквирятися,  ряюся,  вшся,  гл.аа 
Вискирятвся.  Сонечко  висквирилось.  Мнж. 
178. 

Вйсвирити,  ся.   См.   Вискнрятя,    ся. 

Внскирятн,  ряю,  вш,  сов.  в.  вйсви- 
рити, рю,  риш,  ■>.<— Вискаляти,  виска- 
лити. Так  зуби  й  васкиря.  Грин.  II.  93. 

Висвирятися,  ряюся,  вшся,  сов.  в. 
вйскиритноя,  рюся,  рншся,  гл.=Ви- 
скйлятися,  вискалятися. 

Вискіпати,  паю,  вш,  гл.  1)  Выковы- 
ривать. 2)  Отыскать,  найти.  От  я  собі 

вискіпаю  чоловіка.  Г.  Барв.  397. 
Вискіпатися,  паюся,  вшся,  гл.  Про- 

явиться, взяться.  І  звідки  се  він  вискі- 
пався на  наше  безголов'я? 

Вйскічка.  кн,  ас.=Вілка.  Вх.  Уг.  230. 
Вискотня,   ні,  ж.  Визжаніе,  визгь. 
Вйскоцевь,  дня,  м.  Ленъ,  головки 

котораго,  созрівг,  лопаются  сами  и  сіме- 
на выпадаютъ.  Гол.  Од.  37.  См.    Скоцень. 
Вискочити.  См.  Вискакувати. 
Вискребти.  См.  Вискрібати. 

Вискрипувати,  пую,  вш,  гл:  Поскри- 
пывать. Ідуть  воли,  ідуть  вози  вискри- 
пуючи. Рудч.  Чп.  193.. 

Вискрібати,  баю,  вш,  сов.  в.  вискребти, 

бу,  беш,  г  л  Выскребать,  выскресть.  .вы- 
скабливать, выскоблить. 

Вискрібки,  бків,  м.  мн.  Поскребки. 
Вискромаджувати,  джую,  вш,  сов.  в. 

вйсвроиадитн,  дясу,  днш,  г,;.  Выскребать, 
выскресть.  А  діжу,  як  спече  хліба,  то  не 
вискромаде,  не  оббане.  Мнж.  99. 

Вискубати,  баю,  вш,  сои.  в.  вискубти, 

бну,  неш,  гл.  Вырывать,  вырвать,  вы- 
щипывать, вышинать  перья,  волоса.  Як 

ухопив  його  за  чуба,  дак  скільки  заче- 
пив, стільки  й  вискуб.  Также  о  срнваніи 

травы,  листьевъ.  Нема  паші:  вискубає 
бідний  товар  кожну  травинку  з  землею. 
Виславляти,  ляю,  вш,  гл.  Славить, 

прославлять.  Славу  козацьку  виславляли. 

Лукаш. Вислати.  См.  Висилати. 

Вйслебе8уватн,8ую,вш,  гл,  1)  Прочесть 
но  складамъ,  съ  трудомъ.  2)  Разсказать, 
высказать  все,  ничего  не  опуская.  2?и- 
слебезував  їм  усе,  як  од  мене  таїлись. 
К.  ХН.  30. 

Вислизнути,  ну,  неш,  ог.  —  йому"  3 рук.  Выскользнуть. 
Вйслнй,  а,  е.  Висячій.  Висла  нолёдна. 

Висячій  замокъ    Валвовск.  у. 

Вис  л  ід,  ду,  м.  Изслідованіе,  резуль- 
тата изслідованія.  Левч.  52. 
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Висліджування,  ня,  ер.  Вьісліживаніе. 

Висліджувати,  джую,  еш.  сов.  в.  ви- 
слідити, джу,  дяш,  гл.  1)  Вьісліживать, 

вислідить.  Натрапив  на  слід  та  й  ви- 
слідив. Стор.  І.  41).  2)  Наследовать.  Уман. 

І.  301. 
Висліпати,  паю,  еш,  гл.  У  нидіть,  за 

мітить  (о  людяхь  съ  слабымъ   зрініемь). 
Вйсліпити,  плн»,  пнш,  гл.  Осліпить 

всіхт>.  Іще  не  всіх  чортів  висліпили — 
підемо  сліпить.  Ном.  №  10346. 

Внслобонитн,  нк>,  киш,  гл.  Освободить. 
Вйслобонитися,  шося,  нишся,  гл.  Осво- 

бодиться. 
Висловити,  ся.  См.  Висловлювати,  ся. 
Висловлювати,  люю,  еш  и  висдовля- 

ти,  ляю,  еш,  сов.  в.  висловити,  влю, 
виш,  гл.  Выражать,  выразить,  говорить, 
сказать,  разекааать.  Висловлювали  так. 
щоб  він  нас  уторопав.  О.  1862.  IX.  25 
Висловив  сам,  сам  і  одвічай.  Константи- 
ногр.  у. 

Внсловок,  вва,  м.  Вьіраженіе.  Харьк.  у. 
Навіть  внсловок:  паЛ  та^огеп  Иеі  діо- 
гіат"  взято  цілком  із  Корана.  К.  ЦН.  248. 

Висловлюватися,  влююся,  ешся,  сов. 
в.  висловитися,  влюся,  вишся,  гл.  Вы- 

ражаться, выразиться.  Змогли  б  вислови- 
тись по  своему  про  всяку  річ.  КЛО.  1862 

III.  ЗО). 

Висловадий,  а,  е.  О  рогатомъ  скоті:  съ 
такой  задней  частью  спины,  которая  опу- 

скается внизъ.  Волч.  у. 
Вислуга,  ги,  ж.  1 )  Служба.  А  до  того 

іще  спороли  батогами,  а  за  вислугу  па- 
люгами.  Г.  Арт.  (О.  1861.  Ш.  85).  2)  Про- 

служенное время.  Там  козак  по  риночку 
ходить,  у  гетьмана  вислуги  ся  просить: 
пусти  мене,  мій  пане,  додому.  Гол.  I.  109. 
3 )  Заслуженное,  заработокъ  за  службу.  Ум. 
Вислуженька.  На  тім  короваю  три  яблуч- 

ка з  раю:  то  ж  тобі,  Марусенько,  вірна 
твоя  вислуженька,  що  тії  собі  вислужи- 

ла у  милого  Бога.-Рн.  Макс. 

Вислуговуватися,    вуюся.    ешся,    гл- 
1)  Выслуживаться,    отслуживать    за    что. 
2)  Прислуживать,  прислужничать,   угодни- чать. 

Вислуженйна,  ни,  ж.  1)=ВислугаЗ. 
2)  Эмеритура.  Желех. 

Вислуженька,  кн,  ж.  Ум.  отъ  вислуга. 
Вислужити,  ся.  См.  Вислужувати,  ся. 
Вислужний,  а,  е.  Услужливый,  готовый 

къ  услугамъ    Их.  Леи.  398. 
Вислужувати,  жую,  еш,    сов.  в.    ви- 

служити, жу,  жиш,  гл.  I)  Прослуживать, 
прослужить  извістяое  время.  Дай  мені, 
Боже,  цей  год  вислужить.  Нп.  2)  За- 

служивать, заслужить,  зарабатывать,  зарабо- 
тать. Служив  я,  дума,  год,— вислужив день  поля  на  год.    Рудч.  Ск.  II.  9. 

Вислужуватися,  жуюся,  ешся,  сов.  в. 
вислужитися,  жуся,  жишея.  гл.  1)  Вы- 

служиваться, выслужиться.  2)  Дослуживать, 
дослужить,  отслужить,    докончить    службу! 

Вислухання,  ня,  с.  Вьіслушиваиіе. 
Вислухати,  хаю,  еш,  сов.  в  вислуха- 

ти, хаю,  еш,  <а  1)  Выслушивать,  выслу- шать. Все  вислухав,  що  до  його  тітка 
творила.  Рудч.  Ск.  II.  94.  2)  Слушать,  про- 
слушать. 
Вйслухач,  ча,  м.  Слушатель.  Будь  до- 

брим иислухачем,  будеш  Ообрим  повідачем Ном.  №  12871. 

Вислухувати,  хую,  еш,  гл.=Вислу- 
хатн. 

Внслюга,  ги,   м.   Повіса.    Мл.    л.    сб. 
Виснажити,  ся.  См.  Виснажувати,  ся. 

Виснажувати,  жую,  еш,  сов.  в.  '  ви- снажити, жу,  жиш,  гл.  Выжаривать,  вы-, 
жарить,    вытапливать,    вытопить    (жиръ.). 

Виснажуватися,  жуюся,  ешся,  сов.  в. 
виснажитися,  жуся,  жншся,  гл.  Вы- 

жариваться, выжариться,  вытапливаться, вытопиться  (о  жирі). 
Вискалити.  См.   Вискалювати. 
Висмалювати,  люю,  еш,  сов.  в.  .ви- 

смалити, лю,  лиш,  іл.  Выжигать,  выжечь.. 
Зисмердітися,  джуся,  ДИШСЯ,  (.1.  Вьі- 

воняться,  утратить  дурной  запахь.  Завтра в  пас  гості  будуть,  а  ,)о  завтрьою  хати пе  висмердяться.  Левиц.  І.   403. 
Впсмив,  ву,  .«.  Возвьішеніе  на  дорогі 

Не  хочу  бпшцько  набірать,  «  то  буде мені  до  Богуслава  три  висмики,  то  важко иа  коні.  Каиевск.  у.  Ум.  Вйсмичок. 
Висмикати,  каю,  еш,  сов.  в.  вйсмн- 

внути,  ну,  неш,  гл.  Выдоргигагь,  вы- 
дернуть. З-під  пояса  іиов.,04,,  хистку  ви- смикав. Нп.  З  лоба  очі    висмикати     А І 

Висмикатися,  каюся,  ешся,  сон  в" висмикнутися,  нуся,  нешся,  гл.  Выдер- 
гиваться, выдернуться.  Висмикнися  кі- нець  мотузка. 

Вйсмичок,  чва,  лі.  Ум.  0гь  висиик. 
Внсмівати,  ваю,  еш,  сов.  в.  висміяти 

смію,  еш,  и.  Ослііінать,  осліпи.,  поднять на  сміхь.  Ном.  №  9441. 
Виспіватися,  віюся,  ешся,  іл.  На- сміхаться, надіваться. 
Висмоктати.  См.  Висмоктувати. 
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Висмоктували,  тую,  вш>  сов-  в  ви" 

смоктати,  кчу,  чеш,  гл.  Высасывать,  вы- 
сосать. Дом  держав  він  чарку  коло  рота, 

висмоктував  останню  крапельку.  Левиц. 
І.  137.  Висмоктав  з  самого  серця  кров. 
Стор.   МПр.  32. 

Висмолити.  С.м.  Висмолювати. 

Висмолювати,  липо,  вш,  сов.  в.  висмо- 
лити, лю,  лиш,  іл.  Осмоливать,  осмолить. 

Виснажити,  ся.  См.  Виснажувати,  ся. 

Виснажувати,  жую,  вш,  сов.  в.  висна- 

жити, жу,  жиш,  гл.  Обессиливать,  обез- 
силить,  истощать,  истощить. 

Виснажуватися,  жуюся,  вшся,  сов.  в. 

виснажитися,  жуся,  жишся,  іл.  Обезсили- 
вать,  обезсил-вть,  истощаться,  истощиться. 

Вйсаитися    См.  Висинатися. 

Виснувати,  ную,  вш,  гл.  1)  Израсхо- 
довать на  основу  (нитки).    2)    Сосновать. 

Вйснути,  сну,  неш,  гл.  1)  Виснуть. 

2)  О  человек*:  торчать.  Наймит  усе  вис- 
не в  хаті,  не  йде  на  роботу.  Рк.  Левиц. 

Висок,  ска,  м.  1)  Високъ.  Сивизна 
на  висках.  Ном.  &  8709.  2)  Отв*съ  (у 

кяменыциковъ).  Сумск.  у.  Ум.  Висбчои. 
МВ.  (0.  1862.  I.  92). 

Високий,  а,  е.  1)  Високій.  Високий  <)о 

неба,  а  дурний  нк  треба.  Нем.  №  6347. 

Долина  глибока,  а  мотла  висока.  Мет.  79. 

2)  Нысоко  находишься.  Пошли,  Боже. 

щастя  з  високою  неба.  Мет.  65.  3)  Воз- 
вышенный. Ум.  Височенький.  Вишила  ви- 

соченька дівчина.  Стор.  І.  99. 

Високість,  кости,  ж.  1)  Высота,  вы- 
шина. Летить  орел  понад  морем  по  ви- 

сокій високості.  Мет.  Виставимо,  миле 

браття,  па  високостях  науки  і  літера- 
тури наше  національне  знамено.  К.  ХП. 

133.  Аби  в  панській  високості  хоть-но  рік 
пожити.  К.  МБ.  X.  6.  2)  Возвышенность. 

Високо,  нар.  Високо.  Не  дивись  високо, 
бо  запорошиш  око.  Ном.  №  2552.  Ум. 
Височенько. 

Високодумний,  а,  е.  Гордый*  высоко- мерный. 

Високодумно,  нар.  Гордо,  высокомт>рно. 

Високодумство,  ва,  с  Вьісоком'вріе, 
гордость.  Лениц.  І.  502. 

Висобопо важний,  а,  е.  Многоуважае- 

мый, глубокоуважаемый.  Ось  високоповаж- 
ний пап  Шрам  із  сином.  К.  ЧР.  211. 

Високоповажний  Добродію!  Милостивый  Го- 
сударь! 

"  Високорбгий,  а,  е.  Съ  высокими  ро- 
гами. Воли  впсокорогі  половії  дивляться 

з  загороди  у  двір  поважно.  МВ.  II.    134. 

Високославний,  а,  е.  Прославленный. 
Високославні  герої.   1і.  Дз.  23. 

Високостаняий,  а.  є.  Високій  ростомь. 
Народ  ручиіі....  високостанний.  0.  1862. 
IX.  63. 

Високочолий,  а,  е.  Съ  высокниъ  че- 
ломь;  съ  высоко  поднятой  головой.  Мов 
ті  діди  високочолі  дуби  з  гетьманщини 
стоять.  Шевч. 

Високошановний,  а,  є.  =  Високопо- 
важний. Послухали  доброї  ради  високо- 
шановного народолюбця.  О.  1862.  IX.  125. 

Висолопити.  См.  Висолоплювати. 
Висолоплювати,  плюю,  вш,  сов.  в. 

висолопити,  плю,  пиш,  гл.  Высовывать, 

высунуть,  вывалить  (языкъ».  Язик  висо- 
лопив. Рудч.  Ск.  II.  17.  Пройдеться  бі- 

гати, язик  висолопивши.  Кобел.  у. 
Висота,  ти,  лс.=Високість.  К.  Не.  196. 

Під  високу  висоту  злітає  (сокіл).  КС 
1882.  XII.  495.  Мнж.   122. 

Висотатися,  таюся,  вшся,  гл.  1)  Вы- 
мотаться (о  ниткахь).  2)  Выйти  одинъ  за 

другимъ.  Як  заграли  музики,  то  з  хати 
так  усі  й  висотались  та  в  клуню.  Св. 
Л.  203. 

Висохлий,  а,  е.=Висхлий. 
Висохти.  См.  Висихати. 
Височезний,  височенний,  а,  е.  Очень 

високій.  Височенний  хрест  поставив. 
Шевч.  596. 

Височенький,  а,  є.   Ум.    оть    високий. 
Височенько,  нар.  Ум.  оть  високо. 

Височина,  нй  и  височини,  ні,  ж.  Вы- 
сота. Желех.  Як  небесна  височина,  так 

морська  глибина.  Нп. 
Височити,  чу,  чйш,  гл.  Поднимать  на 

высоту,  двлать  высокимъ.  Ой  не  хвалися, 

да  березонько,  не  ти  свою  кору  да  вибі- 
лила, не  ти  сеє  листе  да  широчила,  не 

ти  сеє  гилле  да  височила.  Гол.  III.  158. 

Височінь,  ні,  ас.=Виеочиня.   Желех. 

Височок,  чка,  м.  Ум.  отъ  висбк. 
Виспівати,  ваго,  вш,  сов.  в.  виспіти, 

пію,  вш,  гл.  1)  Созревать,  созріть.  Поки 
молодий,  то  сіренький,  а  як  виспіє,  то 

чорненький,  неначе  тхір.  Стор.  II.  165. 

2)  Поспівать,  поспіть,  успіть.  Мнж.  136. 

Виспівайте,  а  я  тут  поки  сам  одбива- 
тимусь.  КС.  1882.  Ш.  612.  Наче  й  на 

однім  місті  сиділа,  а  де  треба— виспіла. Мнж.   121 

Виспіватися,  ваюся,  вшся,  гл.  Исніть- 
ся,  потерять  голось. 

Виспівувати,  вую,  вш,  сов.  в.  вйспіва  • 
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ти,  ваю,  вш,  гл.  1)  Только  неслв.  в.  Піть, 
распевать.  Любо  він  було  пісні  вцспівус 
ясними  зорями.  МВ.  II.  11.  Грае  кобзарь, 
виспівує,  аж  лихо  сміється.  Шевч.  51. 
2)  Добывать,  добыть  нініемг.  Виспівав 
собі  дівчину  любу  та  гарну.  МВ.  II.  12. 
З І  Піть,  пропіть.  А  як  думу  виспіваю, 
сяду  в  чистім  полю.  Млак.  92.  4)  Вы- 

ражать, выразить  пінісмь.  Виспіває  юре. 
Лениц.  І.  35.  Вона  наче  мою  долю  виспі- 

вує. Г.  Барв.  393.  5)  Тояько  сов.  в.  Про- 
піть известное  время.  Таке  співуче,  що 

ввесь  день  тобі  виспіває-.  6)  Терять,  поте- 
рять огь  пінія.  Увесь  голос  виспівав  і 

бандуру  потрощив.  Стор.  Г.  94. 
Вйспінути,  сціну,  нет,  .  л.=Вйспіти  2. 

Кажу  йому:  не  виспінеш  туди.  Так  ні, 
таки  пробі:  виспіну  ще!  та  й  сидить, 
базікає, — ну  й  загаявся.  Новомоск.  у. 

Вис  літи.  См.  Виспівати. 
Висповідати,  даю,  вш,  гл.  Исповедать. 

Вона  побігла  до  попа,  щоб  висповідав 
його.  Рудч.  Ск.  І.  156. 

Висповідатися,  даюся,  ешся,  гл.  По- 
бывать на  исповеди.  Піди  попереду  ви- 

сповідайся. Ном.  .V  5473. 

Вйсповідь,  ді,  ж.  І  [сповідь.  Харьк. 

Вйсп'яток,  тку,  м.  Носокъ  сапога.  Вйс- 
ннтками  бити.  Бить^осками  сапоп».  Драг.  18. 

Виссати.  См.  Висисати. 
Виставити,  стаю,  «ш,  сов.  в.  вйстати, 

стану,  неш,  гл.  1)  Выть  достаточным!», 
ставать,  стать.  Употребляется  только  без- 

лично. Як  виста. ю  на  юшку,  то  виста- 
не  й  на  петрушку.  Ном.  „\г  4884.  2)  Вы- 

ступать, выступить,  выйти,  уйти.  Вже 
(молода)  з  панянства  вистає,  до  старих 
людей  пристає.  О.  1862.  IV.  25.  3)  Вы- 

даваться, выдаться  впередъ,  выступить. 
Виставити,  ся.    См.  Виставляти,    ся. 
Виставляти,  ляю,  вш,  сов.  в.  виста- 

вити, влю,  виш,  гл.  1)  Выставлять,  вы- 
ставить. На  базарі  солодкий  мед  вистав- 

ляли. Маїсе.  Язик  белькне  та  в  кут,  а 

спину  виставляють,  б'ють.  Ном  №  1122. 
2)  Уставлять,  уставить.  Ввесь  стіл  виста- 

вив і,яі(*>та.іш.З)Ставить,  поставить  на  видь. 
Старе  виставляє  себе,  що  не  скоро  геть. 
Ном.  .\«  13952. — перед  бчі.  Представлять, 
представить  на  усмотрініе.  4)  Устраивать, 
устроить,  выстроить,  соорудить.  Виста- 

вити хату. 
Виставлятися,  ляюся,  ешся,  сов.  в. 

виставитися,  влюся,  вяшея,  гл.  Вы- 
ставляться, выставиться,  выдаваться,  вы- 

даться (впередъ). 

Висталити,  лю,  лиш.  гл.  Насталить. 
Висталив  ніж.  і  став  її  різать.  Рудч. 
Ск.  І.  44. 

Вйстановити,  влю,  виш,  гл.-  Виста- 
вити. 
Вйстановитися,  влюся,  вишся,  гл. 

Душа  вйстановиться.  Духь  вонъ.  Дайтє 
трохи,  душі  утихнути,  а  то  вйстано- 

виться. Г.  Барв.  09. 

Вистаратися,  раюся,  ешся,  гл.  1  і  До- 
стать что-нибудь  для  себя,  добиться  чего 

выхлопотать,  исходатайствовать.  Ви,  па- 
ничу, лучче  вистарайтесь  на  священни- 

ка. Левиц.  І.  174.  2)— перед  кипі,  прбти 
ного.  Услужить,  прислужиться  кому.  От 
тобі  чорт  і  вистаравсь  перед  чортами: 

він  думав,  шо  коли  робитиме  великі  ка- 
пості людям,  то  йогой  чорти  похвалять, 

а  вони  бач!  Грин.  II.  62.  Дбаємо  про  те, 

щоб  і  проти  Бога  і  проти  людей  ви- 
старатись гаразд.  Г.  Вари.    112. 

Вйстарітися,  ріюся,  ешся.  г.і.  Соста- 
риться. Вх.  Лем.  398. 

Вистачати,  чаю,  вш,  сов.  в.  вистачи- 
ти, чу,  чиш,  гл.  1)  Хватать,  хватить, 

стать,  быть  достаточными  Одних  тенет, 
вистачить  на  дві  милі.  Сюр.  II.  219. 
2)  Доставить, „поставить  вь  достаточномь 
количеств*.  їм....  треба  вистачити  до- 

бре гапи.  Левиц.  І.  501.  Таке  військо  ви- 
стачимо,  що  й  кримського  хана  завоюва- 

ли б.  Стор.  II.  226.  Хоч  невеличкий  млин, 
та,  знаєш,  чепурненький,  раз-по-раз, 
день-у-день  крутивсь  і  гуркотів  і  хліба 
вистачав  хазяїну  чимало.  Греб.  383.  На 
всіх  не  вйстачиш.  Всбхъ  не  удовлетворишь. 

Виста чёння,  ня,  с  Доставка,  поставка. 
Вистерегти,  ся.  См.  Вистерігати,    оя. 
Вистерігати,  гаю,  вш,  сов.  в.  висте- 

регти, режу,  жеш,  гл.  1)  Подстерегать, 
подстеречь.  Вистереже  мене  коло  дверей, 
махне  мені  відром, — я  й  догадаюсь:  по- 

біжу, води  їй  унесу.  Г.  Барв.  112.  2)  Пре- 
достерегать, предостеречь. 

Вистерігатися,  гаюся,  ешся,  сов.  в. 

вистерегтися,  режуся,  жешся,  гл.  Осте- 
регаться, остеречься.  Пий,  та  не  впивай- 

ся, між  чужими  людьми  вистерігайся. 
Ном.  .V;  224. 

Вйстн,  в'ю,  в'єш,  гл  =Вити,  в'ю,  в'єш. 
А  з  хрещатого  та  барвіночка  не  виспи/ 
віночка.  Грин.   Ш.  537. 

Вистигати,  гаю,  еш,  сов.  в.  вйстиг(ну)- 
ти,  гну,  неш,  гл,  І)  Поспівать,  поспіть, 
успівать,  усніть.  Ой  вистигайте,  славні 
чумаченьки,  зіпувати  до  лугу.  Лис.    Ш. 
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Лї  7.  Тут  хліб  постиг,— виймаю,  а  в 
другій  діжі  вистиг — саджаю.  Г.  Барв. 
242.  Вистигти  на  Божу  службу.  Г. 

Барв.  156.  2)  Сніть,  поспіть,  зріть,  со- 
зріть.  3)  Остывать,  остыть. 

Вистилати,  лаю,  еш,  сов.  в.  вислати, 
стелю,  лиш,  гл.  1)  Устилать,  устлать. 
Тут  тобі,  серденько,  в  степу  погибати, 
русими  кудрями  степи  вистилати.  Мет. 
94.  2)  І'азстилать,  разостлать.  Ой  там 
брала  дівка  льоночок  дрібненький,  вона  ж 
його  брала,  тонко  вистилала.  Гриз.  Ш. 
413. 

Вистивати,  наю,  еш,  сов.  в.  вистила- 
ти, наю,  еш,  гл.  Вырубать,  вырубить. 

Ни  походах  жовніре  вистиниють  зу- 
стрічну русь  упень.  К.  Кр.  15.  Іван  ся 

схопив,  шабельку  вихопив,  вистинав  са- 
док, садок  вишневий.  Голов. 

Вйстіг,гу,  м.  Строчка  выпить*.  Харьк.  г. 
Пплтавск.  г. 

Ввстігати,  гаю,  еш,  гл.  Строчить.  Со- 
рочку висшігаю.  Каневск.  у. 

Вистоювати  стбюю,  еш,  сов.  в.  ви- 
стояти, стою,  їш,  гл.  Простаивать,  про- 
стоять, выстаивать,  ВЫСТОЯТЬ.  Вн::іояти 

службу.  Отстоять  обідню    К.  ЧР.   100. 
Вистоюватися,  стоююся,  ешся,  сов.  в. 

вистоятися,  стоюся,  ешся,  гл.  1)  На- 
стаиваться, нас  тяться.  Вівці,  вистояв- 

шись за  день,  ідуть  швидко.  0.  1802.  V. 
Кух.   33.  2)  Устаиваться,  устояться. 

Вистоялка,  ки,  ж.  Настойка. 
Вистояти,  ся.  См.  Вистоювати,  ся. 

Вистрашатя,  таю,  еш  сов.  в.  вйстра- 
шити,  ту,  шиш,  гл.  Выгонять,  выгнать, 

Иіїнугав'ь. 
Вистрелити.  См.  Бистре  ~ювати. 
Вистрелиш;. ти,  люю,  еш,  сов.  в.  вй- 

стр  лити,  лю,  лиш,  гл.  Пьістрілнвать, 
ВЫ  стрілить.  Той  стрілець  вистрелив,  убив 
вовка.  І'удч.  Ск.  1.  72. 

Вистрелити,  ляю,  еш,  гл.  Перестрі- 
лять. Вистрелнймо  їх,  вражих  синів. 

ЗОЮІ'.   !•   24*. 
Вйстриба.  нар.  Скачками,  подскакивая. 

Я  іюму  такс  скажу,  гцо  він  від  мене 
вйстриба  піМс.  Черн.  г. 

Вистрибнути,  ну,  непі,  гл.  Підскочить, 
выпрыгнуть.  Вона  як  вистрибне,  та  на 

небо,  і  стала  зіркою.   Мнж.  '_'7. 
Вистрибом,  нар.  Въ  припрыжку  (бі- 

жать). Желех. 

Вистрибувати,  бую,  еш  гл.  Подскаки- 
вать, прыгать,  іаііцсн.тгі..  Попереду  чумак 

іде,  вистрибує  йдучи,  і'удч.  Чи.    В    обох 

підківки  забряжчали,  жижки  до  танців 
задріжали,  вистрибувавши  гоцака.  Котл. 
Ен.  І.  20. 

Вистригати,  гаю,  еш.  сов.  в.  вистригти, 
жу,  жеш.  гл.  1)  Выстригать,  выстричь. 
2)  Только  сов.  в.  Остричь  всіхь.  Одбі- 
рають  на  росколи  овець....  і  стрижуть. 
Вистригти,  випускають.  О.  1862.  V. 

Кух.  33. 
Вйстріл,  лу.  м.  Вьістріль.  Стор.  II.  156. 
Вистрілянка,  ки,  ж.  Названіе  ружья. 

Встрічено  въ  пісні  въ  ум.  виді:  вистрі- 
ляиочка.  Сам  на  себе  надіюся  і  на  свого 

коня  вороного  і  на  сіделечко  з-під  злота 
самого,  на  два  пістолі  барзє  грімкії,  на 
третю  рушничку-вистріляночку.  Нн. 

Вистріпати,  ся.  См.  Вистріпувати,  ся. 

Вйстріпувпти,  пук»,  еш,  сов.  в.  вистрі- 
пати, паю,  еш,  гл.  Выдергивать,  выдер- 

нуть (нитки  въ  ткани ). 

Вистріпуватися,  пуюся,  ешся.  сов.  в. 
вистріпатися,  паюся,  ешся,  гл.  Выдер- 

гиваться, выдернуться,  распускаться,  об- 
трепаться (о  ткани).  Рі/кава  вистріпались. 

Мнж.  178. 

Вистріхнути,  хну,  нвш,  гл.?  Иистрі- 
хнув  його  на  блазня.  Ном.  Лі  13180. 

Вйстроїти,  ся.  См.   Вистроюватн,    ся. 
Вистромити,  ся.  См.  Вистромляти,  ся. 
Вистромляти,  ляю,  еш,  сов.  в.  ви- 

стромити, млю,  миш,  гл.  Выставлять,  вы- 
ставить, выткнуть.  Вистромила  (лисиця) 

хвоста  з  нори.  .Мнж.  4.  З  куща  вистро- 
мила рило.  Левиц.  І.   494. 

Вистромлятися,  лйюся,  ешся,  сов.  в. 
вистромитися,  млюся,  мишся,  гл.  Вы- 

ставляться, выставиться,  вытыкаться,  ви- 
ткнуться. 

Вистроюватн,  строюю,  еш,  сов.  в.  вй- 
строїти, строю,  їш,  гл.  1)  Наряжать,  на- 

рядить. 2)  =  Будувати,  збудувати.  Вистроїв 
їм  хату.  Рудч.  Ск.  1.  164. 

Вистроюватиси,  стрбююся,  ешся,  сов.  в. 
вйстроїтиси,  строюси,  їшси,  гл.  Наря- 

жаться, нарядиться.  Внстрої.іась.  як  ля- 
лечка. Пом.  Лі  11 184. 

Вистругати.  Си.  Вистругувати. 

Вистругувати,  гую,  еш,  сов.  в.  ви- 
стругати, гаю,  еш,  гл.  1 )  Вистрагивать, 

выстрогать.  Вистругай  оцю  дошку.  2 1  Вы- 
равнивать, выровнпть  .(поверхность  земли). 

Тут  за  слободою  вистружемо  та  наллємо 
тік,  тут  і  змолотимо.  Мнж.   127. 

Вистудити.  См.  Вистужувати. 

Вистужувати,  жую,  еш,    сов.    в.    ви- 
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студити,  джу,  диш,  гл.  Студить,  выстудить. 
Виступ,  пу,  м.  Вьіступленіе.  Желех. 
Виступати,  паю,  вш,  сов.  в.  виступи- 

ти, плю,  пнш,  гл.  1)  Выступать,  высту- 
пить, выходить,  выйти.  Відтіль  виступи 

велике  військо.  Лукаві.  89.  2) — на.  Всту- 
пать, всходить,  становиться  на. 

Виступець,  пня,  м.  1)  Родъ  танца. 
Мотря  співає  виступця.  К.  ЦН.  232. 
Отсюда  какъ  нарвчіе:  виступцем.  Плавно 
выступая.  Виступцем  тихо  йду.  Мет.  294. 
2)  Множ.  Виступці.  Туфли.  ЗОЮР.  І.  69. 
Шовкова  плахта;  виступці  золотом  ви- 
гаптованг.  Стор.  II.  29.  Піти  на  виступці. 
Уйти.  Пішов  на  виступці,  скільки  здря. 
Кобел.  у.  Прбшу  на  виступці.  Прошу  уйти, 
выйти.  Ном.  стр.  233. 

Виступити.  См.  Виступати. 
Вйступиа,  ки.=Покрнтка.  Вх.  Зн.  7. 
Виступцем.  См.  Виступець  1. 
Виступці,  иа^.=Виступцем. 
Вистьобати,  бані;  вш,  гл.  Выстегать. 
Ввстягати,  гаю,  вш,  сов.  в.  вистигти, 

гну,  неш,  /.і.  Протягивать,  протянуть. 
Вистигти  ногу.  Сосниц.  у. 
Вистягатися,  гаюся,  ешся,  сов.  в. 

вйстягтися,  гвуся,  нешся,  гл.  Протяги- 
ваться, протянуться,  растянуться.  Гляньте 

на  кота — як  серед  хатп  вистягся.  Св. 
Л.  205. 

Вйстягои,  нар.  Въ  строчку. 
Висувати,  ваю,  вш,  сов.  в.  висунути, 

ну,  неш,  гл.  1)  Высовывать,  высунуть, 
выставить.  Висунула  руку  з  води.  Ном. 
Л;  2656.  2)  Выдвигать,  выдвинуть. 

Висуватися,  ваюся,  ешся,  сов.  в.  ви- 
сунутися, нуся,  нешся,  гл.  1)  Высовы- 

ваться, высунуться,  выставиться.  Плечі 
їй  дуже  висунулись  з-під  чорної  сукні. 
Левиц.  І.  477.  2)  Выдвигаться,  выдвииуть- 
ся.  3)  Показываться,  показаться.  Висуну- 

лась із  самої  пущі  і  сама  ведмедиха. 
Рудч.  Ск.  і.  134.  4)  Выставляться,  вы- 

ставиться на  показъ.  Треба  утаїти,  що 
я  письменний:  у  них,  кажуть,  із  розу- 
.чом  не  треба  висуватись  Котл.  НІ1. 
881. 

Висудити,  джу,  диш,  гл.  Добыть  су- 
доиъ.  О  ти,  Єво  невстидлива.'  з  раю  сьмя 
внгудила.  Гол.  IV.  521. 

Висукати.  См.  Висукувати. 
Висукувати,  кую,  еш,  сов.  в.  вису- 

кати, как»,  вш,  гл.  Высучивать,  высучить. 
Пріська  сидить  на  днищі,  висукує  та 
виводе  нитку  за  ниткою.  Мир.  Пов.  І.  134. 

Висунути,  ся.  См.  Висувати,  ся. 

Вйсуринти,  нию,  втиш,  гл.  Протрубить. 
Висушити,  шаю,   еш  и    висушувати, 

шую,  еш,  сов.  в  висушити,  шу,  шиш,  гл. 
Высушивать,  высушить,  изсушить.  Який 
Бог  змочив,  такий,  і  висушить.  Ном. 
№  78.  Ви-сушили  мене  сльози.  Левиц.  І.  73. 

Вйсхлий,  а,  є.  Изсохшій. 
Вйсхнути.  См.  Висихати. 
Вись,  сі,  ж.  Высь,  высота,  вышина. 

Будуть  (снопи)  возити,  в  стоги  стежи- 
ти, а  в  вись  висити.  Гол.  II.  17. 

Висякати,  каю,  еш,  гл.  Высморкать. 
Ніс  висякав.  Ном.  Л°  6276. 

Висякатися,  каюся,  ешся,  гл.  Высмор- 
каться. 

Витавати,  таю,  ёш,  гл.  Выступать  изъ 
воды.  Тепер  і  тут  каміння  повитавало 
і  там  потроху  витає  з  води.  Екат.  у. 
(Залюб.).  См.  Витонути. 

Внталище,  ща,  с.  Місто,  пребьіванія. 
Виталище  душі.  К.  ЦН.  287. 

Витанцьовувати,  вую,  еш,  сов.  в.  ий 
танцювати,  цюю,  еш,  гл.  Танцовать,  про- 

танцевать. Доводилось  витанцьовувати 
з  молодцями-паничами.  Левиц.  І.  228. 
Танцювали  уже  так,  що  против  них 
ніхто  на  світі  так  не  витанцює.  КС. 
1883.  XI.  504. 

Вйтарасувати,  сую,  еш,  гл.  Умостить 
фашинникомъ. 

Витарувати,  рую,  еш,  гл.  Вивісить 
(неправильные  в1}сы).  Витарувати  те- 

рези. Рк.  Левиц. 
Витаскати.  См.  Витаскувати. 

Витаскувати,  кую,  еш,  сов.  в.  вита» 
скати,  каю,  еш,  гл.  Вытаскивать,  выта- 

щить, стащить.  Насилу  корець  хмелю  ви- 
таскали на  гору.  Ном.  №  924.  Ото  як 

ухватив  під  черево, — так  і  витаскав  на 
віз.  Рудч.  Ск.  І.   157. 

Витати,  таю,  еш,  гл.  Носиться.  Не- 
хай душі  козацькії  в  Украйні  витають. 

Шевч.  4. 

Витвердити,  джу,  диш,  гл.  Утвер- 
дить? Закріпить?  Скаже  слово,  так  як 

витвердить?  Ном.  №   12906. 

Витверезити,  жу,  зиш,  гл.  Протре- звить. 

Витверезитися,  жуся,  зишся,  гл.  Про- 
трезвиться. Ходить  п'яний,  не  витвере- 

зився ще.  Грин.  II.  224. 
Витворити.  См.  Витворяти. 
Вйтворки,  рок,  ж.  мп.  Проказы.  Уман 

Ш.   199. 

Витворний,  а,  е.  Капризный,   шалунъ. 
Витворювати    См.  Витворяти. 
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Витворяти,  ряю,  вш  и  витворювати, 
рюю,  вш,  сов.  в.  витворити,  рю,  риш.  гл. 
Ньідішвагь,  выкидать,  выкинуть.  Таке 
було  инодг  витворює!  Сим.  212. 

Витекти.  См.  Витівати. 

Вительбушити,  шу,  шиш,  гл.  Выпо- 
трошить. 

Витеребитися,  блюся,  бишся,  гл.  Взо- 
браться, залізть.  Витеребились  аж  па 

піч.  Левиц.  І.  188. 
Вйтерливати,  каю,  вш,  гл.  Заработать 

чгрой  ва  музыкальномъ  инструменті.  Му- 
зика що  витерликав,  то  й  проликав. 

Чуб.  І.  268. 
Витерпіти.  См.  Витерплювати. 

Витерплювати,  плюю,  вш,  сов.  в.  ви- 
терпіти, плю,  пиш,  гл.  1)  Вытерпливать, 

витерпіть,  стерпіть,  переносить,  перенес- 
ти. Не  витерпів  святої  кари.  Шевч. 

147.  Витерплю    покуту.    К.    Псал.    93. 
2)  Выстрадать. 

Витерти.  См.  Витирати. 
Витесати.  См.  Витісувати. 
Витечи,  чу,  чеш,  гл.=Внтекти. 
Вити,  вию,  вш,  гл.  Выть.    І   вовк    на 

волі,  та  й  виє  доволі.  Ном.  №  1328.  Си- 
не море  звірюкою  то  стогне,  то  виє 

Шевч.  49. 

Вити,  вю,  в'вш,  гл.  Вить,  свивать.  На 
Благовіщення  і  птиця  гнізда  не  в'є.  Ном. 
Лг  418.  Я  собі  та  й  вінки  вила.  Грин. 
III.  98.  Нехай  дівочки  не  прядуть,  нехай 
Марусі  вильце  вють.  Мет.  128.  Синові 
дав  волоки  вити.  О.   1861.  X.  127. 
Вигнивати,  каю,  вш,  гл.  Вылокать. 

Йому  скільки  не  сип  д'ор'щу,  все  витивкає. 
Витикати,  каю,  вш,  сов.  в.  виткнути, 

вну,  неш,  гл.  1)  Вытыкать,  выткнуть,  вы- 
совывать, высувуть,  показать.  Лисичка- 

виткнула  мордочку.  Рудч.  Ск.  II.  15. 
Ти  ж  із  хати  ніколи  носа  не  виткнеш: 

Стор.  I.  64.  2)  Витикати  пальцем  когб.  Ты- 
кать, показывать  лальцемъ.  Вороженьки 

поглядають,  пальцями  нас  витикають. 
Гол.  І.  365.  Сов.  к.  витикати,  каю,  вш. 

3)  Утыкать,  утыкать.  4)—  копи.  Отмічать, 
отметить  копны  (при  разділі  сбора  между 
влад'вльцемъ  и  рабочими). 
Витикатися,  каюся,  вшся,  сов.  в. 

виткнутися,  нуся,  иешся,  гл.  Выты- 
каться, выткнуться,  высовываться,  высу- 
нуться. Виткнулись  головка,  співаючи 

„кукурікуи.  Рудч.  Ск.  I.  36.  Зачувши  у 
дворі  гомін,  виткнулась  з  хати.  Мир 
Пов.  II.  80. 

Витинати,  наю,  еш,  сов.  в.  витяти  іг 
витнути,  тну,  неш.  гл.  1)  Вырубливать, 
вырубить,  вырезывать,  вырезать.  Витяв 
з  рпміню  шматок  на  підошву.  Витяли 
пани  ліс.  Св.  Л.  306.  2)  Только  сов.  в. 
Перерубить,  перерізать  всіть.  Ворогів  моїх 
настигну,  не  вернуся  доти  з  поля,  доки 
до  ноги  не  витну.  К.  Псал.  40.  3)  Ді- 
лать,  сділать  что-либо  съ  жаромъ,  съ  си- 

лой. Витинати  гопака. — Горнись  лишень 
ти  до  мене  та  витнемо  з  лиха.  Шевч. 

621.  Ще  три  штуки  за  тобою;  вит- 
неш,— ні  пів  слова.  Г.  Арт.  0.  1861.  Ш. 

105. 
Витирати,  раю,  еш,  сов.  в.  витерти, 

тру,  треш,  гл.  1)  Вытирать,  вытереть. 
Витри  лаву.  2)  Вытирать,  вытереть,  сти- 

рать, стереть.  3)— сірничка.  Зажечь  спичку. 
Нема  в  віщо  витерти  сірничка. — огню. 
Добыть  огня  треніемг.  Витер  огню  дере- 

вом об  дерево.  Рудч.  Ск.  II.   106. 

Витйрач,  ча,  м.  Въ  верхнемъ  мель- 
ничномъ  жернові:  находящаяся  въ  отвер- 
стіи  палочка,  счищающая  приставшую  кь 
етзнкамъ  отверстія  муку.  Мнк.  481. 

Витискати,  каю,  еш,  сов.  в.  витисну- 
ти, сну,  веш,  гл.  1)  Выдавливать,  выда- 

вить. Витисни  сік.  2)  Вытеснять,  выте- 
снить. Витискати  козаків  з  маєтностей. 

Витискатися,  скаюся,  вшся,  сов.  в. 

витиснутися,  нуся,  нешся,  гл.  Проти- 
скиваться, протиснуться,  пролізть.  Нама- 

щуся я  солониною  та  витиснуся  і  ще- 
линою.  Гол.  І.   147. 

Витися,  в'юся,  в'єшся,  гл.  1)  Виться, 
обвиваться,  увиваться.  Як  хмелині  вгору 
виться?  тичини  немає.  Мет.  79.  Коло- 

носа  в'ється,  а  в  руки  не  дається.  Ном. 
№  1933.  Коло  серця  козацького  як  гади- 

на в'ється.  Шевч.  31.  Коло  тебе  будуть 
роями  витись  панни.  Левид.  І.  262. 
2)  Виться,  быть  свиваему.  Де  се  гілечко 
вилося?  Мил.  140.  3)  Развіваться.  Над 

річкою  над  Дунаєм  короговка  в'ється.  Нп. 
'  Витівати,  ваю,  еш,  сов.  в.  витіяти, 
тію,  еш,  гл.  Ц  Выдумывать,  выдумать, 
затівать,  затіять.  Там  таке  витіва,  шо- 
й  миру  не  подобно.  Харьк.  Се  вже,  ма- 

буть, не  зовсім  по  Божому,  а  люде  сами 
витіяли.  ЗОЮР.  II.  288.  2)  Вьідільївать, 
выкидывать,  выкинуть.  Мнж.  93. 
Витівка,  кн,  ж.  Затія,  выдумка. 

Зміевск.  у.  Доки  будуть  оці  витівки? 
Витікати,  каю,  еш,  сов.  в.  витекти, 

течу,  чеш,  гл.  1)  Вытекать,  вытечь.  З 
озера  витікає  річка.  Дещо.    Тече   вода   в 
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сине  море,  та  не  витікає.  Шевч.  37. 
2)  Хватать,  хватить,  достать.  Як  витіка- 

тиме грошей,  то  купи.  (Залюбовск.).  Чо- 
го сорочка  така  куца?— Бо  така  ви- 

текла. Ном.,  стр.  287. 
Вйтінка,  кн,  ж  —  Витівка.  Там  без 

виглтків  не  обійдеться.  Зніевск.  у. 
Витіпати,  См.  Витіпувати 

Витіпувати,  пуго,  вш,  сов.  в.  витіпа- 
ти, паю,  ел,  гл.  Трепать,  вытрепать,  по- 

трепать. Витіпуй  добре  прядіво.  Харьк.  у. 

Витесати.  См   Витісувати. 

Витісувати,  сую,  ега,  сов.  в.  витесати, 
тешу,  шеш,  гл.  Вытесывать,  вытесать, 
высккатЬ,  высвчь.  Стояв,  неначе  витеса- 

ний з  білого  каміня.  Левиц.  Витесати  не- 
тесаного тесана.  Выдумать  небылицу,  обма- 

нуть выдумкой  Ном.  №  13127.  А  Гри- 
пик  той,  то  був  на  все  село  чмут:  ви- 

тесать кому  якого  нетесаного  тесана, 
то  він  зараз.  Грин.  11.  209. 

Внтішити,  шу,  шиш,  гл.  Пмняньчить. 
Кохав  мене  батько,  витіишла  мати. 
Грин.  Ш.  358. 

Витіяти.  Си.  Витівати.  • 
Витка,  би,  ж.  і)  Цилиндръ  для  удли- 

нения ступицы  колеса,  сообразно  длин-в 
оси, — надевается  между  ступицей  и  чекой. 
2)— Ужівна.  Вх.  Зн.  7.  3)  Обручъ  для  боч- 

ки изъ  молодой  ели  или  орешины.  Вх. 
Зн.  7. 

Виткати,  тчу,  чеш,  гл.  Соткать,  выт- 
кать. Рушники  виткали  і  принесли. 

Рудч.  Ск.  II.  юо. 
Виткйй,  а.  ё.  Вьющійся.  Витье  зілля 

хміль,  виногрид.  Чигир,  у. 
Виткнути,  ся-  См.  Витикати,  ся. 
Витлівати,  ваго,  вш,  сов.  в.  витліти, 

ліго,  вш,  гл.  Истлевать,  истлеть. 

Витлумачити,  чу,  чиш,  гл.  Объяснить. 
Витнути.  См.  Витинати. 
Витовкмач» и,  чу,  чиш,  гл.  1)  По- 

бить, поколотить.  2)  Растолковать,  разъ- 
яснить. 

Витовкти,  вчу,  чеш,  гл.  Выдавить. 
Витовчи  ніс,  бо  вже  було  би  убогому  жи- 

дові помазати  віз.  Нон.  .V  11267. 

Витоки,  ки,  ж.  Куча  ор-вховъ,  собран- 
ныхь  дъсной  мышью.  Вх.  Уг.  230. 

Витолочити.  Си.  Витолочувати. 

Витолочувати,  чую,  вш,  сов.  в.  ви- 
толочити, чу,  чиш,  гл.  Вытаптывать,  вы- 

топтать Не  дали  мені  й  зібрать  того 
ячменю,  увесь  витолочили.  Стор.  II.  119. 

Всю  траву  витолочили  гуляючи.  Леннц. 
І.  350. 
Внтонутн,  ну,  нею,  гл.  Выступить  изъ 

воды.  Я  посадив  на  низу  дині,  вони  й 
зійшли  були  добре,  а  дощі  заливні  піш- 

ли, вода  й  залила  їх, — то  поки  витоне 
з-під  води,  паростки  й  погинуть.  Волч.  у. 
(Лобод.).  См.  Витавати. 

Витопити,  плю,  пнш,  гл.  1)  Вытопить 
(печь).  Витопила  в  печі.  Рудч.  Ск.  II.  2. 
2)  Вытопить  (жиръ,  сало).  3)  Выплавлять, 
выплавить  (металлъ).  4)  Перетопить  всвхъ. 
По  синьому  морю  хвиля  грае,  козацький 
корабличок  розбиває....  Сорок  тисяч  вій- 

ська витопляе.  АД.  I.   269. 
Витоп  датися,  ллюся,  вшся,  сов.  в. 

витопитися,  цлюся,  пишся,  гл.  Топить- 
ся, вытопиться  (о  печи*.  Ой  чия  то  ха- 
та скраю  витопляеться  сама?  Грин.  Ш. 

357.  ІІіч  витопилась.  Безлично:  у  печі 
вже  витопилось. 

Витоптати,  пчу,  чеш,  гл.  1 )  Выто- 
птать. Витоптала  орда  кіньми  малень- 

кії діти.  АД.  2)  Истоптать  (обувь). 

Витоплювати,  цюю,  вш,  гл.= Витупа- 
ти 2.  Цілу  ніч  на  ногах  було  витопцює 

покійна  коло  людей.  О.  1861.  X    33. 

Виторгувати,  гую,  вш,  гл.  Иыторговать. 
Вйторопень,  пня,  м.  і)  Оторопелый, 

растерянный,  виторопні  ловити.  Воронъ  ло- 
вить, глпзьть.  Зміевск.  у.  Дивитись  юпго- 

ропнеи.  Смотр*ть  растерянно.  2)  Пуче- глазый. 

Вйторопитнся,  ллюся,  пишоя,  гл.  Вы- 
таращить глаза. 

Витороплюватий,  а,  е.  Оторопілий? 
Витороплюватий  бісик.  МВ.  (КС.  1902. X.   153.). 

Внторохтіти,  хчу,  тиш,  гл.  Простучать. 
Виторохтіла    миша    всю  ніч.  Консі.  у. 
Виторочити.  См.  Виторочувати. 
Виторочувати,  чую,  вш,  сов.  в.  ви- 

торочити, чу,  чиш.  гл.  1)  Выдергивать, 
выдернуть  (нитки  изъ  ткав и)  Желех. 
2)  Вырывать,  вырыть.  Квртиця  выторо- 

чит, землю.  Вх.  Лем    398. 
Виточити.  См.  Виточувати. 
Виточки,  чок,  мн.  Остатки  отъ  очи- 

стки зернового  хлеба  на  грохать.  Вас.  175. 
Вяточна  мял.  Лісная  мышь,  Мив  яїі- 

уатлсив.  Вх.  Уг.  231. 

Виточувати,  чую,  ел,  сов.  в.  вито- 
чити, чу,  чиш,  гл.  1)  Вьщіжинагь.  ви- 

цідить, проливать,  пролить.  Ми  сами  по- 
тонемо в  тій  крови,  що  з  їх  виточим. 

Стор.  МПр.  90.  Якими  ж  я  гіркими  за- 



2Э6 ВИТРАТИТИ-  -ВИТРУГ 

плакала!  Скільки  ж  я  їх  витопила! 
Г.  Барв.  364.  2)  Выгрызать,  выгрызть  (о 
нышахъ,  червяхъ).  Миші  виточили  дірки 
в  хлібі.  3)  Точить,  выточить  (на  токар- 
номъ  станкі).  Шух.  І.  30.4.  5)  Выкатить 
(изъ  сарая).  Я  виточу  висага  і  в  нього 
запряжу.  6)  —  брехню.  Врать,  соврать. 
Константиногр.  у. 

Витратити,  ся.  См.  Витрачу  вати,  ся. 
Вйтратва,  ви,  ж.  Расход*,  трата.  А 

внтратка  моя  нічого?  (Залюб.). 

Витрачуватн,  чую,  вш,  сов.  в.  витра- 
тити, чу,  тиш,  гл.  1 )  Истратить,  израсхо- 
довать. Витратила  все.  що  мала.  6в. 

Мр.  V.  26.  Було  трохи  масла,  та  вже 
витратила.  2)  Губить,  погубить,  истре- 
бить. 

Внтрачуватися,  чуюся,  вшся,  сов.  ь. 

витратитися,  чуся,  тншся,  гл. — з  чбго. 
Издерживать,  издержать,  потратить  безъ 
остатка.,  Витратився  з  грошей,  що  й  на 
хліб  нема.  Іде  чумак  шостьма  парами 
та  й  витративсь  з  хліба.  Мнж.  101. 

Витребеньки,  ньок  и  вів,  мн.  Прихоти, 
баловство,  выдумки.  Уже  ти  мені  в  печін- 
кахсидиш  з  своїми  витребеньками.  Шевч. 

283.  Набудували  гульбищ,  печерь,  хала- 
будок і  усяких  панських  витребеньок. 

Стор.  МПр.  66.  Ум.  Витребёньочки.  Нема 
дівчат  до  роботи, .тілько  на  витребеньоч- 
ки.  Грин.  Ш.  647. 

Витребеиьвувати,  вую,  вш,  гл.  При- 
хотничать, привередничать. 

Ввтреоеньвуватнн,  а,  е.  Прихотливый, 
капризный. 

Впребеньочви.  Ум.    огь    витребеньки. 
Вйтребнтн.  Си.  Витреблити. 

Вжтреблятн,  дню,  вш,  сов.  в.  вйтре- 
бити,  елю,  биш,  гл.  Истреблять,  истре- 

бить, уничтожать,  уничтожить.  Ти  його  зо- 
всім зкорінням  витребляєш, — от,  думаєш, 

і  заводу  його  не  буде.  0.  1862.  І.  65.  0. 
1862.  І.  64. 

Вятрибви,  вів,  мн.  Негодные  отбросы? 
За  вибірки  дасть  Бог  витрибки.  Ном. 
*  4619. 

Ввтрнвіл,  лу,  м  Невспаханное  місто 

между  поляни.  Ми  сіли  на  витривалі. 

Екят.у.(Заи>б.).(Испорпенное — интервалъ? 
Вйтрнввти,  ваш,  «ш,  гл.  Вытерпеть, 

выдержать. 
Витримати,  таю,  ви,  гл  Выдержать. 

Не  витримала....  та  й  умерла.  Грин. 
Н.  ПО.  Уважай  не.  душу,  аби  шкура 

витримали.  Ном  >й  3895.  Гаразд— ко- 
ли б  витримати.  Ном.  Дг  10073. 

Вйтришвяти,  ваш,  вш.  гл.  І)  Выпро- 
водить, прогнать.  Сьогодня  насилу  ви- 

тришкала  його, — поїхав  до  бджіл,  а  то 
все  дома  сидить.  Зміев.  у.  2)  Попусту 
растратить  Поїхав  на  ярмарок,  нічого  не 
купив,  а  всі  гроші  витришкав.  Зміев.  у. 

Вйтришов,  вйтрншвн.  Си.  Вітрі  шов. 
Витріпати,    паю,   вш,  гл.    Вытрепать. 
Витрішвобвнй,  витрішкуватий,  а,  є. 

Пучеглазый. 
Вйтрі(н)шов,  шва,  м.  Первоначально  — 

вытаращенный  глазъ.  но  употребляется 
теперь  только  въ  вираженій  Вйтришка  ззів. 

Ирозівалг,  ирогляд-влъ.  Ном.  №  6602 
Употребительнее  во  множ,  числі  въ  вы- 

ражении: Вйтрі(и)шки  їсти,  ловити,  купу- 
вати, продавати.  Ротозейничать,  глазеть 

Та  що  його  питати:  він  по  городу  лав 
ловив  та  витрішки  продавав.  Котл.  НП. 
366.  Щось  люде  більш  витрішки  купують. 
0.  1862.  IX.  67.  За  перебГр  дасть  Бог  витріш- 

ки. Переборчивый  ничего  не  получить, 
только  носнотритъ.  Ном.  Л6  4619. 

Витрішкуватий,  а,  е.  Пучеглазый.  Си- 
витрішкуватий  О.  1861.  XI.  Кух.  І6 
Витрішкуваті  очі.  Лсвиц. 

Ввтріщава,  ви,  об.  1)  Хоть,  кто  т.і- 
рашитъ  глаза.    2)  Задница.  Харьк. 

Витріщати,  щаю,  вш,  сов.  в.  витрі- 
щити, щу,  щиш,  гл.  1)  Вытаращивать, 

вытаращить.  Ходив  Хома  ходив,  витрі- 
щав баньки,  витріщав — ніяк  не  поба- 
чить шкапи.  Рудч.  Ск.  Н.  175.  Очі  ви- 

тріщив, як  жировий  туз.  Нои.  №  6596. 
2)  Выставлять,  выставить  обнаженную  часть 
гЬла. 

Витріщатися,  щйюея,  вшся,  сов.  в. 
вйтріщитяоя,  щуся,  щншся,  гл.  1)  Вы- 

таращивать, вытаращить  глаза,  пялить 
глаза,  смотреть,  выпуча  глаза.  Не  витрі- 

щайся ні  на  кого,  як  коза  на  різника.  Ном. 
Лі  6598.  Як  би  все  витріщилось  на  му- 

жика, що  йому  буде,  то  вмер  би  з  ляку 
Нон.  №  1307.  2)  Выставляться,  выста- 

виться (объ  обнаженномъ  Ил*).  З  дірки 
геле  коліно  витріщилось. 

Витрощити,  щу,  щиш,  гл.  І :  еретрощнть. 
Витрудити,  джу,  диш,  гл.  Утомить. 

Витрудив  Грицько  руки  ту  весну  й  те 
літо.  Мир.  ХРВ.    75. 

Витруїти,  рую,  Іиг,  гл.  Витравить,  пе- 

ретравить. Витру  г  йти,  ся,  Си.  Витрушувати,  ся. 
Вйтрут,  ту.  м.  Місто,  натертое  на  вогі 

(огь  ходьбы).  Вх.  Лей.   398. 
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Витрухати,  хаю,  вш,  сов.  в.  витру- 
хнути, ну,  неш,  гл.  Вигнивать,  выгнить 

Витрухати,  хаю,  вш,=Витруснтй. 
Вйтрухативя,  хаюся,  вшся,  гл.  Пе- 

ретрястись.... Добре  таки  витрухався, 
поки  добіг  до  хати. 

Витрушування,  ня,  с  Чистка  печных  і. 
трубъ.  Мир.   Пов.  II.  56. 

Витрусити,  ся.  См.  Витрушувати,  ся. 
Витрушувати,  шую,  вш,  сов.  в.  ви- 

трусити, шу,  сиш,  гл.  1 )  Вытряхивать, 
вытряхнуть.  Жарині/  витрусити  з  халяви. 
І'уім.  Се.  Н.  197.  Останній  шаг  витру- 

шує шинкарці.  Триб.  371.  2)  Находить, 
най  пі  при  обыск*.  Трушено  його  її  ви- 

трушено крадене  полотно.  Харьк.  у. 
НІ— сажу.  Чистить,  вычистить  печную  тру- 

пу.  І'рип    II.  76. 
Витрушуватися,  шуюся,  вшся,  сов.  в. 

витруситися,  шуся,  сишся,  гл.  Иы- 
трахиваться,  вытряхнуться,- выпадать,  вы- 
сыпаться. 

Витрюхати,  хаю,  вш,  сов.  в.  вйтрю- 
хнути,  ву,  неш,  гл.— Витрухати,  ви- 

трухнути. Скрипить  дуплинаста  дере- 
вина від  вітру  і  зовсім,  здається,  зогнила: 

середина  витрюхла,  випала.  Мир.  Пов. 
II.  111. 

Витрясати,  оаю,  вш,  сов.  в.  вйтриоти, 
су,  свш,  гл.  1)  Вытрясать,  вытрясти,  вы- 

тряхивать, вытряхнуть.  Ми  приходим  мо- 
лотити, в  понеділок  калатаєм,  а  в  ві- 

второк витрясаєм,  а  в  середу  б'єм  солому. 
Грин.  Ш.  639*  2)  Несов.  в.  Танцовать. 
Почав  витрясати  польки.  Св.  Л.  206. 
Вйтряхнути  (вітряхнути),  хну,  неш. 

гл.  Высохнуть.  Шух.  І.  253. 

Вигулятися,  люся,  лишся,  гл.  Со- 
ставиться, набраться,  выйти.  Подивлюсь  по 

грошах,  може  й  витулиться  копа  з  ша- 
гом-. Лебедин,  у. 

Витуманити,  ни>,  ниш,  гл.  Добыть  об- 
маномъ.  (Циган)  витуманив  кусок  сала. 
Гу,ган.   I.  67. 

Витупати,  паю,  вш,  гл.  1)  Протоптать, 

ныюптал'ь.  Ой  хто  ж  цюю  стежечку  ви- 
тупав, до  піебе  ходячи'Ґ  2)  Проходить. 

Цілий  день  витупала,  пораючись. 
Витупити,  ся.  См    Витуплювати,    ся. 
Внтупкатн,  каю,  вш,  г.і.  1)=Виту- 

иати  2.  2)  Добыть  хожденіемь.  Витуп- 
кав  йому  добру  парафію.  Св.  .і.  308. 

Витуплювати,  плюю,  вш,  сов.  в.  ви- 
тупити, плю,  пиш,  гл.  Тупить,  иступить. 

Витуплюватися,  лююся,  вшся,  сов.  в. 
витупитися,  плюся,  пншся,  гл.  Тупить- 

ся, иступиться.  Витупиться  міч.  II.  11с.  44. 
Витупцьовувати,  вую,  вш,  гл.  Топать 

ногами,  евменить  ногами,  (Півсні,)  ем* 
тупцьовує.  витупцьовує  (Ури/ульками,  ні- 

би й  справді  танцює.   Сим.  212.  Хата,  200. 
Витурити.  См.  Витуряти. 

Витурлити,  рлю,  рлиш,  гл.=Вйту- 
рити.  Всіх  козаків  у  поход  витурлив. 
0.    1862.   II.  24. 

Витуряти,  ряю,  вш,  сов.  в.  витури- 
ти, рю,  риш.  гл.  Прогонять,  прогнать, 

ишкенить,  вигнать.  Як  би  дідову  дочку 
ви  турити  з  дощ.   У\\Л.  Ск.  11.  55. 
Витушка,  ки,  ж.  Моталка,  снаряді. 

для  оматьіванін  нитокь  вь  клубки.  Вас. 
202.  Части  его:  стільчик — нвчто  подобное 
табуретки,  расходяїпіяся  ножки  котораго 
укрвіисньї  вь  толстой  деревянной  доек* — 
подставив:  сквозь  табуреїт»  проходить  и 
ннжнпмь  конпомі.  укрвпляегея  вь  пол- 
ставкі  штемпель  —  вертикально  стоящая 
палка,  на  верхаемь  конці;  которой  вра- 

щаются два  бильця— положенный  накрестт. 
палки;  на  четырех  і.  концахт.  омдьців  на- 
двтм  нбники,  на  которые  надевается  пів- 

міток. Констант,  у.  Б.  Гринч.  Вь  другихъ 

ивстах'ь  вмвсто  стільчика— креегь  изъ  тя- 
желыхъ  досокъ,  штемпель  называется  нитка, 
кбииии— качечки.  Чуб.  VII.  410.  Там  жи- 

ли з  них  ч-орти  мотали  і  без  витушки 
на  клубок.  Котл.  Кн.  Ш.  50. 

Внтхатися,  хаюся,  вшся,  гл.  Выдох- 
нуться.  Хрін  вже  й  витхався. 

Вйтхлий,  а,  в.  Вьцохінійся.  У  чан.  і; 
117.  См.  Видхлий. 

Вйтхнутася,  ну  ся,  нешся,  гл.  —Вят- 
хатися. 

Витяг,  гу,  л.  1)Извлсченіе.  2)  Экстракта. 
3)  Выписка.  Уман.   І.  295. 

Витягати,  гаю,  вш,  сов.  в.  •  витягти, 
гну,  неш,  гл.  1)  Вытягивай,,  вытянуть, 
вытаскивать,  выташчть.  Витягніть  Ва- 
силечка  трьома  неводами.  Мет.  181. 
Марко  витяг  з  кутка  кілька  шабе.гь. 
Стор.  МПр.  115.  2)  Вынимать,  вынуть. 
Шага  з   кишені    пансько/    витягає.    Ни. 
3)  Вытягивать,  вытянуть,    удлинить.    Як 
короткий,  то  витягнуть.  Ном.  .V    1203. 
4)  Извлекать,  извлечь.  Левч.  50. 

Витягатися,  гаюся,  вшся,  сок.  в.  ви- 
тягтися, гнуся,  нешся,  гл.  Вытягивать- 

ся, вытянуться,  протянуться.  Та  балка 
витяглась  ік  Абрамівці.  Верхнедн'ьир.  у. 
Як  учеше  батька  ціпом  по  лисині,  той 
і  витягсь  (т.  е.  умерь).  Миж.  4. 
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Витягом,  нар.  і  )  Протяжно.  2)  їхати. 
Цугомъ  т,х  пь. 

Витягти,  ся.  Сн.  Витягати,  ся. 
Витяжка,  ки,  ж.  Заготовленный  цель- 

ный кусокъ  кожи  для  передней  части  го- 
ленища и  головки.  Вас.   158. 

Витяжний,  а,  е.  1)  Протяжный.  Пісня 
жалібна,  витяжна,  плакуча.  Левиц.  2)  Ви- 

тяжне чбботи.  Сапоги,  у  котормхъ  передокъ 
и  передняя  пасть  голенища  изъ  цільной 
кожи.  Нові  чоботи  витяжні.  Ном.  А:  1 1 182. 

Витяжно,  нар.  Протяжно.  Роспочав  чу- 
мака голосно  та  витяжно.  Левиц.  I.  18. 

Витязь,  8я,  м.  Витязь.  Ум.  Витязеньио. 
Синки  молоденькі,  витязейки  барз  слав- 

ненькі. Голов.  I.  169. 
Витяаькнй,  а,  е.  Витяжскій.  Усі  поля 

обсіяли  головами  козацькими,  козацькими, 
витяэькими.  Ни. 

Витяти.  См.  Витинати. 

Виучити,  і  ся),  чу,  (ся),  чиш,  (ся),  г.  і.= 
Вивчати,  ся  - 

Вихання,  ня,  с  Маханіе,  размахиваніе. 
Вихати,  хаю,  еш.  гл.  Махать,  разма- 

хивать. Ой  там  Івась  конем  іграе,  коп'е 
вихає.  Дієт.  334.  Не  вихай  бо  дуже  ві- 

ником, бо  курява  встає.  2)  Лягать.  Іїн,  як 
кобила  задом  виха! 

Вихвалити,  ся.    См.   Вихваляти,    ся. 
Вихвалка,  ки,  ж.  Хвастовство,  по- 

хвальба. Ти  все  на  вихвалку.  КС.  1883. 
XI.  500.  При....  вихвалках....  своєю  си- 

лою. Мир.  ХРВ.   156. 

Вихваляти,  ляю,  еш,  сов.  в.  вихва- 
лити, лю,  лиш.  гл.  Восхвалять,  восхва- 

лить, расхваливать,  расхвалить.  Тоді  ко- 
зак чуру  вихваляє.  Макс.  Бога  вихваля- 
ти. Шевч.  391. 

Вихвалятися,  ляюся,  егася,  сов.  в 
вихвалитися,  люся,  лншся,  гл.  Хва- 

стать, похвастать,  хвалиться,  похвалиться. 
Вихваляється  вірною  дружиною.  Мет.  265. 

Вйхватити,  ся.    См.    Вяхвачати,    ся. 

Вйхватний,  а,  е.  Быстрый,  хваткій, 
энергичный.  Запорожці  -то  народ  був 
вйхватний.  Верхнедіпр.  у   Слов.  Д.  Эварн. 

Вяхвачати,  чаю,  еш  и  вихвачувати, 
чую,  еш,  сов.  к.  вйхватити,  чу,  тиш,  гл. 
Выхватывать,  выхватить. 

Вихвачатися,  чаюся,  ешся  и  вихва- 
чуватися, чуюся,  ешся,  сов.  в.  вйхва- 

титися,  чуся,  тншея,  гл.  Выскакивать. 
выскочить  ипередь,  бросаться,  броситься 
викредъ.  Поперед  війська  не  вихвачайся 
(не  вихвачуйся).    \Д.   І.   16,  25. 

Вйхввцон,  нар.  Вскачь.  Пісне  коні 
вихвицом. 

Вихилити,  ся.  Ом    Вихиляти,  ся.     ■ 

Вихиляси,  сів.  ми'.  Вьігибавіе,  изгиба- ніе.  Взявшись  у  боки,  робить  вихиляси. 

0.    1862.  IV".   18. 
Вихилясом,  нар.  Извиваясь,  выгибаясь. 

Шевч.  187.  Тут  танцювала  викрута- 
сом і  пред  Енеєм  вихилясом  під  дудку 

била  третяка.  Котл    Кн.  І.  19. 
Вихиляти,  ляю,  еш,  сов.  в.  вихили- 

ти, лю,  лиш,  гл.  1)  Высовывать,  высу- 
нуть, выставлять,  выставить.  2)  Выпивать, 

выпить.  Грин.  Ш.  565.  Вихилив  ще  дві 
чарки.  Стор.  I.  97.  Пили  його  горілку, 
поки  до  каплі  вихилили.  Мир.  ХІ'В.  197. 

Вихилятися, .  ляюся,  ешся,  сон.  в.  ви- 
хилитися, люся,  лишся,  гл.  Л )  Выги- 

бать^, выгнуться.  Дуб  на  йому  (на  чо- 
ловікові) трохи  вихиливсь.  0.  1862.  V. 

82.  А  чого,  коню,  вихиляєшся'Ґ  Чи  я 
іажко  на  тобі  сидю?  Грин.  Ш.  627. 
2)  Наклоняться,  наклониться,  склоняться, 
склониться.  Годі  тобі,  чумаченьку,  ни 

пужально  вихилятися.  І'удч.  Чи.  43. 
З»  Высовываться,  высунуться,  выставлять- 

ся, выставиться.  4)  Выступать,  выступить. 
Вихиливсь  т  Кучманськнн  тлях.  К. 

ЦН.  226. 
Вихитати.  См.  Вихитувати. 

Вихитрувати,  трую,  еш,  гл..  Добыть 
хитростью.  Левиц. 

Вихитувати,  тую,  еш,  сон.  н.  вихи- 
тати, таю,  еш,  гл.  1)  Расшатынать,  рас- 

шатать, разшатанъ  повалить.  Штер  дере- 
ва вихитує.  Славя носорбск.  у.  Корова  чу- 

халась, чухалась,  поки  стовпа  вихи- 
тала. 2)  Только  несов.  в.  Качать.  Коро- 

ви— так  попереду  і  аж  головами  вихи- 
тують. Сим.  191. 

Вихитуватися,  туюся,  ешся,  гл. 
Покачиваться.  Замість  щоб  робити, 
вона  на  гойдальці  вихитується. 

Вихід,  ходу,  м.  Выходъ.  Твій  вхід  і 
вихід  в  його  буде  од  нині  і  довіку  пе- 

вен. К.  Псал.  290. 

Вйхлескати,  щу,  щепі,  гл.  Выхлебать. 
Наварила  борщу,  та  й  не  вихлеиіу.  Иом. №   12312. 

Вйхліб,  ба.  м.  Шуточное  слово,  упо- 
требленное невидимому  въ  смысле:  отсут- 

ствие хліба.  Ном.  .V:  1 4321.  Встречено 

в'ь  нар.  рнзеказі,  который  см.  при  слоні; вйпшоно. 

Вихлюватий,  а,  є.  Шаткій.  Вихлюва- тий човен.  Волч.  у. 
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Вихлюпати,  вихлюпнути.  См.  Ви- 
хлюпувати. 

Вихлюпувати,  пую,  вш.  сов.  в.  ви- 
хлюпати, паю,  вш,  одв.  в.  вихлюпнути, 

ву,  непі,  гл.  Выплескивать,  выплескать, 
ныплеснуть.  Поки  доніс  відро,  то  всю  во- 

ді/ вихлюпав. 
Вихованець,  нци,  м.  Воспитанникъ. 

К.  XII.  98. 
Вихованка,  ки,  ж.  1)  Воспитанниц;;. 

2)  Любовница,    содержанка.    Ворзенск.    у. 
Виховання,  ни,  ср.  Воснитаніе.  Ле- 

вин. Нов.  311.  Чуб.  1.  238.  Виховання  і 
чоловіча  і  народу  з  матгрньої  мови  >го 
ванно  починатися.  О.  1861.  XI.   104. 

Виховати,  ся.  См.  Виховувати,  ся. 

Виховувати,  вую,  вш,  сов.  к.  вихо- 
вати, ваю,  вш,  гл.  1)  Перепрятывать, 

игрывать,  укрыть.  2 1  Воспитывать,  воспи- 
тать. Як  доглядати  дітей,  як  їх  вихову- 

вати. К.  Псал.  14. 

Виховуватися,  вуюся,  вшся,  сов.  в. 
вйховатиоя,  ваюся,  вшся,  гл.  1)  "Укры- 

ваться, укрыться.  Як  не  виховуйся,  а 
смерть  тебе  знайде.  Чорта  виховаєшся 
(не  сховаєшся).  Ном.  &  3922.  Виховалась 
три  місяці.  Три  месяца  все  пряталась.  Нов- 

ої антиногр.  у.  2)  Воспитываться,  воспи- 
таться. 

Виходець,  дця,  м.  Выходецъ.  Котл. 
Кн.  І.  То  не  жива  людина,  то  виходець 
з  того  світу.  Мир.   Нов.  І.  121. 

Виходжати,  джаю,  вш  и  ввходжува- 
тя.  джу,  диш,  гл.  Выходить,  выступать. 
Вх.  У  г.  231.  Корсунський  полковник  із 
намету  виходжає,  до  козаків  стиха  сло- 

нами промовляє.  Дума. 
Виходити,  джу,  диш,  сов.    в.   війти, 

ЯДу,   ДЄШ,    гл.     1)      ВЫХОДИТЬ,     ВЫЙТИ      ИЗ'Ь 
чего,  откуда,  куда.  Вийди,  вийди,  мила, 
з  хати.  Мет.  іО.  В  папські  вороти  ши- 

роко ввійти,  та  узько  вийти.  Ном. 
№  1208.  /  виходила  до  його  вся  земля. 
Єв.  М.  Ь  5.  Чоловік  і  жінка  вийшли  у 
ноле  жать.  Рудч.  Ск.  І  11.  Як  вийшли 
воля,  дак  мене  ніхто  й  не  наймає.  Г 
Варв.  315.-3  чого.  Стать  выше,  перера- 

сти. Я  вже  вийшла  з  того,  щоб  мене 
гаяти.  Лебед.  у. — з  грбшей.  Надать  іл, 
цвив.  Кінь  молодий  у  гроші  йде,  а  ста- 

рий виходить.  Ном.  .V:  10230.  Не  мхб- 
дити  з  горілий.  Быть  постоянно  пьяным  і . 
До  саного  дівич-вечора  я  з  горілки 
не  тіходила.  О.  1862.  VII.- -у  до- 

рогу Выходить,  выйти  въ  путь.  Ой  уже 
син,  син  Гавриленко  у  дорогу  виходить. 

Рудч.  Чи.  32.—  у  пани,  міщене  и  пр.  До- 
даться бариномь,  агБщанцномъ  и  пр.  Сил- 

куються вийти  або  в  міщанство,  або  в 
панство.  О.  1862.  Ш.  79. — на,  що,  кого: 
Вийти  на  дббре,  на  зле.  Окончиться  бла- 

гополучно, хорошо,  неблагополучно,  нехо- 
рошо. Трудно,  аби  на  добре  вийшло,  що 

із  злих  рук  прийшло.  Ном.  Лг  2876. 
Вийде  на  наше.  Будеть  по  нашему.  Ном. 
.4  1069.  Воно  все  на  однб  вийде.  Одно  и 
то  же  будеть.  Св.  Л.  129.  Вийти  на  нбго 
Одвлатьоя  ч-вмъ.  Вони....  виходять  на 
попа  без  ніякої  науки.  Св.  Л.  130.  Вий- 

ти за  кого, — заміж.  Выйти  замужъ  за  кого". 
Як  вийду  за  тебе. — зостанусь  нещасна. 
Мет,  18.  Вийшла  заміж — як  за  стінку 
засунулась.  МВ.  1.  2)  Всходить,  взойти 
Ой  вийду  я  на  шпилечок  та  гляну  - н 
на  долину.  Мет.  80.  3)  Происходить,  про- 

изойти. Од  того  вихор  вийшов,  що  ик 
Сатанаїл  виніс  землю  з  води,  то  вода 
зверху  за.черзла.  Чуб.  І.  35.  4)  Выходить, 
выйти,  оказаться,  быть.  Сам  чорт  не 
иізна.  яка  з  дівчини  вийде  молодиця. 
Ном.  .>с  9000.  5)  О  времени:  исполняться, 
исполниться,  истечь.  Рік  виходить.  Рудч. 
Сі;,  і.  65.  Виходить  і  другий  год.  Рудч. 
Ск.  II.  109.  Йому  ще  й  годи  не  вийшли 
женитись.  Г.  Барь.  475.  6)  Обходиться, 
обойтись,  стоить.  Ця  керсетка  мені  чо- 
іпирі  з  половиною  вийшла:  три  з  поло- 

виною за  набор  та  карбованець  за  по- 
шиття. Черн.  у. 

Виходити,  джу,  диш,  гл.  1)  Исходить. 
Всі  лужечки  виходила.  Мет.  Багато  сві- 

ту виходила.  О.  1862.  V.  77.  2)  Достичь, 
добиться  хождеиіемь.  Ходив  три  дні,  та 
виходив  злидні.  Ном.  №  10936  Дай  ру- 
ка.ни,  а  не  виходиш  нога.ии.  Чуб.  І.  247. 
Т/ін  дні  ходив  Антосьо  по  селі  і  виходив 
(їж  три  злоти.  Св.  Л.  40:  3)  Проходить. 
1  де  ти,  Чіпко,  ходиш?  де  ти  бродиш?.. . 
Ось  до  якої  пори  виходив.  Мир.  ХРВ.    9. 

Виходитися.  См.  Вихожуватися 
Вихожуватися,  жуюся,  вшся,  сов.  в. 

виходитися,  джуся,  дяшся,  гл.  1 1  Вы- 
ростять,  вырости,  взлелвяться.  А  дівчино 
виходилась  у  неї  хороша,  як  маківочка 
почненьки.  МВ.  І.  150.  2)  Оправляться, 
оправиться  (огь  бо.твзни),  окріпнуть.  Г. 
Варв.  342.  Бичок  уже  став  вихожувать- 
ся  нога  гоїться.  Зміеиск.  у.  Ще  не  ду- 

же після  родин  виходилась.  К,в.    І.    207. 
Виходитися,  диться,  сов.  в.  віятися, 

деться,  гл,  безл.  1 )  Только  Ні'СОВ.  в.  Вы- 
ходить. А  з  дверей    ви.содп.іось    на    один 
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широкий  /анок.  Федьк.  2)  Выходить,  вый- 
ти, случиться.  Пішли, — аж  не  так  вий- 

шлося.  О.   1862.  VI,  59. 
Внходько,  ка,  м.  Выходецъ.  Левиц. 

Нерші  К.  Кн.  5. 
Вихожати,  жаю,  еш,  гл.— Виходжа- 

ти. Дівчаточка  із  гаю  вихожаючи  спі- 
вають. Шевч.  648. 

Вихолодити,  ся  Ся.  Вихолоджува- 
ти, ся. 

Вихолоджувати,  джую,  еш,  сов.  в. 
вихолодити,  джу,  диш,  гл.  Охлаждать, 
охладить,  вистудить. 
Вихолоджуватися,  джуюся,  вшся, 

сов.  в.  вихолодитися,  джуся,  дишся,  гл. 
Остывать,  остыть.  Константи аогр.  у. 

Віхо  л  кс,  кн,  ж.  Мятель,  вьюга.  Кон- 
стантиногр.  у. 
Вихолонути.  См.  Вихолоняти. 
Вихолоняти,  няю,  еш,  сов.  в.  вихо- 

лонути, ну,  нош,  гл.  Охлаждаться,  охла- 
диться, остывать,  остыть.  Нехай  вихоло- 

няє борщ.  Волч.  у.  Вода  вихолола. 
Вйхолощтатн,  таю,  еш,  гл.  Выхоло- 

стить, оскопить.  Вихолоштай  і  мене  та 
тоді  будем  молотить.  Рудч.    Ск.    І.    56. 

Внхонутн,  ну,  нош,  гл.  Сильно  ляг- 
нуть. Як  вихоне  та  кобила  задом,  як 

дасть  копитами  в  пикуі   Рудч.  Ск.  І.    1. 
Вихопити,  ся.  Си.  Вихоплювати,  ся. 
Вихбплюватя,  люю,  еш,  сов.  в.  ви- 

хопити, плю,  лиш,  гл.  Выхватывать,  вы- 
хватить. Оксану  вихопив  чуть  живу. 

Шевч.  189. 
Вихоплюватися,  лююоя,  ешоя.  оов.  в. 

вихопитися,  плюсе,  пяшся,  гл.  Выхва- 
тываться, выхватнться,  выскакивать,  вы- 
скочить, показаться,  выбраться,  выйти. 

Бабуся  не  велить  рано  заміж  вихоплю- 
ватися. Г.  Барв.  372.  Вихопився,  як  го- 

лий з  маку.  Ном.  №  7575.  Панич  вихо- 
пивсь на  вулицю  та  й  давай  цькувать 

його  собаками.  Стор.  І.  17.  Рад  бувинший, 
що  з  душею  з  міста  вихопивсь.  К.  ЧР. 
857.  Роспитаємо,  та  й  вихопимось  на 
свій  шлях.  Стор.  І.  209.  Вихопився  на 
гору.  Мир.  ХРВ.  274.  Дріт  не  вихопився 
з  жолобця,  Шух.  І.  280. 

Вихор,  хру,  м.  Вихрь.  Крутить,  як 
лнхор  на  дорозі.  Нон.  №  3427.  О,  щоб 
їх  вихром  винесло.  Нон.  №  3667. 

Вихорити,  рю,  риш,  гл.  1)  Вихрить, 
крутиться  ввхреиъ.  Вітер....  рвав  сніг  з 
землі,  крутив  його  на  всі  боки,  вихорив. 
Мир.  Пов.  І.  14.  Зуря  завіяла,  метучи 
цілі  гори  снігу  по  землі,    вихорючи,    не- 

мов густу  кашу  у    повітрі     Мир.    ІІов. 
І.  112. 

Вихоритися,  рюся,  ришся,  гл.  Вих- 
риться, кружиться  вихренъ.  Заверюха  кру- 

тилась, вихорилась.  Мир.  ХРВ.  278. 

(ДуИки)  як  завірюха  крутились,  вихори- 
лись. Мир.  ХРВ.  29. 

Вяхорітя,  рію,  еш,  гл.  Виболіть.  Ко- 
лі б  вихорів,  виболів,  що  у  мене  вихи- 

ли«.  Ном.  №  11643. 

Вихорошуватися,  шуюся,  вшся,  гл. 
Прихорашиваться,  наряжаться  красиво.  Ми 
робимо,  ми  жнемо,  ми  в  коломазі,  а  во- 

ни, не  робивши,  вихорошуються.  Г.  Барв. 
(0.  1861.  II.  189). 

Внхорувьти,  рую,  еш.  гл.  Проболіть: 
вьщоровіть.  Рудч.  Чп.  246. 

Вйхоруватнся,  руюся,  вшся,  гл.  Вы- 
здороветь, оправиться  поел*  продолжитель- 

ной болізни.  Хоруй,  мила,  Бог  з  тобою, 
як  ся  вихоруєш,  оженюсь  з  тобою.  Гол. 
І.   105. 

Вихрест,  та,  м  ТІриияншій  христіавство 
Така  з  вихреста  людина,  як  з  собаки 
солонина.  Вас.  209.  То  вихрест  із  жи- 

дів Ав.іет.  Котл.  Ен.  VI.   19. 
Вихрестити,  ся.  См.  Вихрещувати,  ся. 

Вйхрестка,  кн,  ж.  Принявшая  хри- 
стіавство. Аф.  34  7. 

Вихрещувати,  щую,  еш,  сов.  в.  ви- 
хрестити, щу,  стиш,  гл.  Крестить,  окре- стить иновірца. 

Вихрещуватися,  щуюоя,  вшся,  сов.  в. 
вихреститися,  щуея,  отишся,  гл.  При- 

нимать, принять  христіанство.  Вихрестив- 
ся десь  один  жид.  Грин.  II.  149. 
Вихрування,  ня,  с.  Буйство,  буянство. 

К.  ПС.  134. 
Вихруватий,    и    вихрюватий,    а.    є. 

1)  Обильный  вихрями.    Зіма   вихрувата. 
2)  Сокрушав    беззаконним    буйні    глави 
вихрюваті.  К.  Псал.  152. 

Вйхрякати,  ваш,  еш,  однов.  в.  ввхряв- 
нутн,  ну,  неш,  гл.  Выхаркнуть,  отплюнуть. 
Чуб.  II.  295. 

Внхрянутя,  ну,  неш.  г.і.=Вихряи- 
нутн.  Душі  не  вихрянуть.  Ном.  №  8299. 

Вйхта,  ти,  ж.  Отработоі;і,  натурою  въ 
виді  добавленій  къ  условленной  денежной 
платі  (при  най  мі  земли  і.  Вас.  205. 

Внхурятмся,  ряюоя,  ешоя,  гл.  Чва- ниться. Зиіев.  у. 

Вяцабатн,  баю,  еш.  гл.  Выбрать,  вы- 
клюнуть. Вицабала  його  (зерно)  птиця. 

Староб.  у. 
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Внцвічитв,  чу,  чнш,  гл.  Проучить; 
вьісічь. 

Вицвяхувати,  хую.  еш,  гл.  Обить  гвоз- 
диками. 

Вициганити,  вю,  ниш,  гл.  Выманить; 
выклянчить. 

Вйцврватв,  каю,  еш.  оди.  в.  внцир- 
ввутв,  ву,  нет,  гл.  Выжать  что  либс  жид- 

кое такъ,  чтобы  оно  брызнуло  струей.  Ви- 
циркати  молоко  з  цицьки;  вициркати 
сік  з  зілля. 

Вйцнрвлюватв,  лиш,  еш,  гл.  Очер- 
тить круп,  (цыркулеыъ). 

Вйцнркнути.  См.  Ввцврвуватв. 
Вйцнтатн,  таю,  еш,  гл.  Выиграть  вь 

четь  и  нечегь.  На  тім  стільчику  мож- 
ний панонько,  тромп  яблучки  підкидаю- 

чи, двома  орішки  та  цитаючи,  вици- 
тав  коня  з-під  короля.  Гол. 

Вицідити,  джу,  двш,  гл.  1)  Выцежи- 
вать, выцедить,  націдить.  О  слезахъ:  за- 

ставить пролить.  Потопи  сих  нових  фа- 
раонів у  тих  сльозах...,  що  вони  виціди- 

ли з  очеіі  вдовичих  та  сирітських.  Св. 
.1.  302.  2)  Выпивать,  выпить.  Вицідили 

вони  самотужки  глек  слив'янки.  Кв.  II.  55. 
Виділити,  лю,  лиш,  гл.  Попасть  (при 

вы  стрілі).  Не  завсігди  він  і  попадає  в 
нього.  Часом  вицілить,  що  но  хвоста 

йому  одіб'є.  Драг.  44. 
Виціловуватися,  вуюся,  ешся,  гл.  Ці- 

ловаться.  Легшенько  з  чужими  жінками 
виціловуйтесь.  Мир.  Нов.  II.  61. 

Вицілувати,  лую,  еш,  гл.  Расціловать. 
Він  руки  й  ноги  їй  вицілує.  МВ.  (О.  1862. 
Ш.  60).  Вицілувала  б  його  всюди.  Кв. 
II.  259. 

Вицновтати,  вчу,  чеш,   гл.=Висков- 

Вйцупитн,  плю,  виш,  гл.  Вытащить. 
Инколи  вицупить  риби  і  на  дві  цілих 
мажі.  Рудч.  Ск.  II.  172. 

Вйцюркати,  кяю,  еш,  гл.  Вытечь,  вы- 
литься. Вх.  Лем.  398. 

Вйцюстритн,  стрю,  риш,  гл.  Сильно 
выскчь  (розгами). 
Вйдяпати.  См.  Ввцяпунатн. 
Вйцяпк&тн,  ваш,  еш,  гл  Выцарапать. 

Такі  маєш,  очка  красні:  вицяпхала  б  ті. 
Гої.  II.  822. 

Вицяпувати,  вую,  еш,  сов.  в. .  внця 
вати,  нив,  еш,  гл.— Відцирвуватв.  Шух. 
1.  193. 

Вйдяркати,  ваш,  еш,  гл.  =  Вйцюрка- 
ти. Вх.  Лем.  398. 

ги.  Си.  Вичавлювати. 

Вичавлювати,  люю,  еш,  сон.  в.  ви- 
чавити, влв),  ваш,  гл.  1)  Выжимать,  вы- 

жать, выдавливать,  выдавить.  3  проса  не 
вичавиш  молока.  2)  Передавить  всіхт.. 
Не  вичавиш,  бджіл  в  вуліг. 

Вйчавлувятв,  лую,  еш,  гл.  Выколдо- 
вать. 

Вйчапати,  паю,  еш.  гл.  Сь  трудом  и 
выбраться.  Ледві  вичапав  відтіля.  О.  1862. 
VI.  61. 

Вичастувати,  тую,  еш,  гл.  Истратить, 
потчи  вал.  Оставалась  пляшка  спотика- 

чу. Піди  ж  принеси,  коли  не  вичасту- 
вала ким.  Котл.  МЧ.  470 

Вичахати,  хаю,  еш,  сов.  в.  вйчах(ву)- 
тв,  хну,  веш,  гл.  Остывать,  остыть.  // 
печі  вже  вичахло. 

Вйчвалатв,  лаю,  еш,  гл.  Выходить, 
исходить  (медленной  походкой). 

Вйчварвтвся,  рюся,  ришоя,  гл.  Вы- 
здороветь, понравиться    Мнж.   1 78. 

Ввчварюватн,  рюю,  еш,  гл.=Ватівати. 
Було  вичварує  да  видумує.  Рудч.  Ск.  Ь  77. 

Вичепурити,  рю,  риш,  гл.  Прибрать, 
украсить.  Викопала  яму  і  як  уже  добре 

розсвіло,  вичепурила  її  гарненько  -зовсім 
готово.  Кв.  І.  212. 

Вичервонити,  вю,  ниш,  гл.  Окрасить 

въ  красный  цвіт'ь. 
Вичесати.  См.  Вичісувати. 

Вичинити,  вю,  нвш,  гл.  Вычинить. 
Вичинка,  хн,  ж.  Вычинка.  Шкура  за 

вичинку  не  стане.  Ном.  №  10571. 
Вичистити,  ся.  См.  Вичащатв,  ся. 

Вичитаний,  а,  е.  Зачитанный.  А  книжку 

як  розгорнув,  —  дивлюсь  —  „Кобзарь",  та 
вже  дуже  вичитаний.  0.  1861.    VII.    6. 

Вичитати.  См.  Вичитувати. 

Внчйтуватв,  тую,  еш,  сов  в.  вичи- 
тати, таю,  еш,  гл.  1)  Читать,  прочесть. 

Ходив  прохати  дяка  псалтирю  вичиту- 
вать. МВ.  (0.  1862.  І.  92).  /  ще  багаиь- 

ко....  звідтіль  (з  книги)  він  вичитував. 

Грин.  І.  289.  2)  Произносить,  произнести 
при  чтеніи.  Як  його  вичитувать  треба? 

0.  1862.  І.  69.  3)  Выговаривать,  вигово- 
рить. Ну,  що  як  би  їй  оце  почав  вичи- 

тувати,, як  вона  знущалася  над  нами? 
Г.  Вари.  6. 

Вичищати,  щаю,  еш,  сов.  в.  вйчивти- 
ти,  щу,  стиш,  гл.  Чистить,  вычистить. 
От  криничка  і  каже:  „Вичиати  мене, 

дівонько,  то  колись  води  нап'ешвя.  Рудч» 
Ск.  II.  64. 

Вичищатися,  щавиш,    виші,    сов.    в. 
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вичиститися,    щуся,    стишся,    гл.    Чи- 
ститься, вычиститься. 

Вичісувати,  оую,  вш,  сов.  в.  вичеса- 
ти, шу,  швш,  гл.  1)  Вычесывать,  выче- 

сать. 2)  Расчесывать,  расчесать.  Вичісу- 
вала коси.  Левиц.  I.  410. 

Вйчтнхатися,  хаюея,  вшоя,  гл.  От- 
фыркаться. 

Вичовгти,  гну,  иеш,  гл.  Выйти  (шар- 
кая ногами).  На  світанні  вичовг  з  хати 

на  двір. 
Внчорнктн,  ню,  ниш,  гл.    Вычернить. 
Вичубити,  блю,  бнш,  гл.  Выдрать  за 

волосы.  Доладу  його  вичубив.  МВ.  (КС. 
1902.  X.  155). 

Вичумакувати  вую,  вш,  гл.  Зарабо- 
тать чумачествомъ.  Нехай  хто  хоче  чу- 

макує! Не  вичумакуєш  собі  такої  весе- 
лости серед  безкраїх  степів.  Г.  Барв.  148. 

Вичуняти.  См.  Вичунювати. 
Вичунювати,  нюю,  вш,  сов.  в.  вичу- 

няти, няю,  вш,  гл.  Оправляться,  опра- 
виться отъ  болезни,  выздоравливать,  вы- 

здороветь. Занедужала.  Бачить,  що  не 
вичуняє  і  кличе  батька.  Грин.  І.  285. 
Нездужає  Катерина,  ледве-ледве  дише.... 
Вичуняла,  та  в  запічку  дитину  колише. 
Шевч.  67. 

Вйчутв,  чую,  вш,  гл.  Прослышать, 
услышать  о  чвмъ.  Посилают  купити  там, 
де  вичуют,  же  туньша,  а  добра.  МУЕ. 
Ш.  47. 

Вичухатися,  хвюся,  вшоя,  гл.  1)  Че- 
саться, почесаться  вдоволь.  Вппозіхавсь,  ви- 

чухавсь, понюхав  кабаки.  Кв.  Качки  ви- 
чухуються на  сонечку.  2)  Оправиться  отъ 

болезни,  побоевъ.  Минув  тиждень,  дру- 
гий, (побита)  жінка  вичухалась.  Грин. 

II.  166. 

Вичхатися,  хаюся,  «шея,  гл.  Вычи- 
хаться. 

Вйшалювати,  люю,  вш,  гл.  Обить  ша- 
левкой. 

Вйшар,  ру,  м.  Прошлогодняя  трава. 
Лубен,  у. 

Вишаровувати,  вую.  вш,  сов.  в.  виша- 
рувати, рую,  вш,  гл.  Хорошо  вымывать, 

вымыть,  смывать,  смыть  при  помощи  мо- 
чалки, щетки  и  пр.  (твердый  предметъ— 

посуду,  мебель,  ствву).  Сим.  130.  Стіни 
вимиті,  вишаровані,  неначе  сього  року 
збудовані.  Стор.  11.   110. 

Вішення,  ня,  с.= Вишник  1.  Садок 
той  увесь  був  заріс  витеннє.ч,  сливня- 

ком. 0.   1862.  УШ.  15. 

Вишенька,  ви,  ж.  Ум.  отъ  вишня. 
Вишептати.  См.  Вишіптувати. 

Вишептатися,  чуся,  чешся,  гл.  1)  На- 
шептаться. 2)  Задохнуться,  перестать  ше- 

велиться (о  ракахъ).  Вишептавсь,  як  раї; 
у  торбі.  Ном.  №  13376. 

Вишеретувати,  тую,  вш,  гл.  Очистить 
иередъ  номолом'ь  отъ  шелухи  (зерно). 
Вишиваний,  а,  е.  Вышитый.  Виши- 

ваний рукав.  Рудч.  Ск.  І.   162. 
Вишиванка,  кн,  ж.  1)  Вышивав  є. 

2)  Вышитая  сорочка.  Аф.  348. 
Вишивання,  ня.  с.  1)  Вьішиваніе. 

2)  Вышиванье,  вышивка.  ЗОЮР.  II.  12. 
Чуб.  VII.  426.  Прийшла  до  вас  показа- 

ти мої'  вишивання  на  вашій  сорочці:  чи 
вподобаєте?  V.  Барв.  226. 
Вишивати,  вію,  вш,  сов.  в.  вишити, 

шию,  вш,  гл.  1)  Вышивать.  Не  жаль  ме- 
ні хустиночки,  що  я  вишивала.  Мет.  їй. 

2)  Истрачивать,  истратить  на  шитье.  Ни- 
точку шовку  вишила.  Грин.  Ш.  485. 

Вишиватися,  ваюся,  вшея.  со»,  в.  ви- 
шитися, шиюся,  вшея,  гл.  Вышиваться, 

вышиться.  /  хустина  мережалась,  шов- 
ком вишивалась    Шевч.  398 

Вйшннк,  ку,  м.  Розничная  продажа 
вина,  распивочная  продажа  нитей.  Взяти 
на  вишинк.  Ном.  Л°  117Я9. 

Вйшинкувати,  кую,  вш,  гл.  Распро- 
дать въ  розницу,  но  ыелочамъ  ( вино).  Як 

би  я  цю  горілку  вишинкував. 
Вишити,  ся.  і  м.  Вишивати,  ся. 

Вишіптувати,  тую,  вш,  сов.  в.  вишеп- 
тати, пчу,  чвш,  гл.  Лічить,  излечить 

заговоромъ.  Баби  вишіптують.  0.   1862. 
V.  13.  Я  тебе  (бишиху)  вишіптую.  Грин. 
II.  37.  КС.   1893.  VII.  587. 

Вишка,  ки,  ж.  1)  Чердакъ?  Уб'ю  та 
й  на  вишку  скину.  Ном.  Л«  3649.  2)  На 
вишках.  На  столбахь.  Комора  не  на  землі, 
а  на  вишках,  щоб  вода  не  теє.  Кане  в.  у. 
Вишкандибати,  баю,  єш.  гл.  Выйти 

хромая.  Вишкандибав  з  хати.  Харьк.  у . 

Вишкандйбуватион,  бугося,  вшея,  гл. 
При  игр*  въ  шкаидйбии  забрасывать  палку 

дальше  другихъ,  пуская  при  этомъ  ее  ко- 
лесомъ,  чтобы  она  ударялась  о  землю  то 
одвимь   концомъ,  то   другимъ.  КС.    1887. 
VI.  4  76. 

Вишкварити,  рю,  риш,  гл.  Вытопить 
жирь. 

Вишкварка,  ки,  ж.  Вытопка,  остатокъ 
послі  вытопки  жира,  сала.  Зосталися  са- 

мі вишкварки.  Ном.  №  1929.  За   масляні 
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вишкварки  не  помирились, — т.  е.  язь  за  пу- 
стяка поссорились.  Ном.  №  3513.  • 

Вяшкіблюватя,  лядо,  вш,  гл.  Выска- 
бливать. Шух.  І.  250. 

Вишкіряти,  ся.  Си.    Вишкіряти,    ся. 
Вишкіряти,  рию,  вш,  сов.  в.  вишкі- 

ряти, рю,  риш,  гл. — зуби.  Оскаливать, 
оскалить  зубы. 

Вишкірятися,  ряюся,  ешся,  сов  ь. 
вишкіритися,  рюся,  ришся,  гл.  ̂ Оска- 

ливаться, оскалиться.  2)  0  солнц*:  про- 
глядывять,  проглянуть.  Хоч  би  сонечко 
вишкірилось:  тепліш  було  б. 
Вншкопйртуватвся,  тужся,  ешся,  гл. 

То  же,  что  и  вяшвандйбуватяоя  (при 
игр*  въ  шаланву).  КС.  1887.  VI.  476. 
Вишкребти.  См.  Вишкрібати. 
Вишкрібати,  баю,  вш,  сон.  в.  вишк- 

ребти, бу.  беш,  гл.— Вискрібати,  виск- 
ребти. 

Вйшкрібок,  бкя,  м.  1)  Небольшой  хл*- 
бецъ  вал.  остаткокъ  гвста  въ  квашн*.  2) 
І1осл*дніІі  ребенокъ  въ  семь*  (насм*ш- 
ливо). 

Вишкрябати.  Ом.  Вишкрябувати. 

Вишкрябувати,  бую,  вш,  сов.  в  ви- 
шкрябати, баю,  вш,  гл.  Выцарапывать, 

выцарапать. 
Вншліхтбвуватн,  вую,  вш,  сов.  в. 

вйшліхтуватв,  тую,  вш,  гл.  Шлифовать, 
отшлифовать. 
Вишмарувати,  рую,  вш,  гл.  Смазать, 

обмазать.  Вишмаруй  но  добре  колеса,  бо 
далеко  поїдем. 

Вйшморгнутн.  См.  Вншморгувати. 

Вишивргувати,  гую,  еш,  сов.  в.  вй- 
шморгнутн, ну,  неш,  гл.  Быстро  выдер- 

гивать, выдернуть.  Вишморгнув  палицю 
з  рук. 

Вишневий,  а,  е.  1)  Вишневый.  Іще 
обійди,  серденько  мое,  по  за  вишневий 
садочок.  Мет.  60.  2)  Темно-красный.  До 
синьої  спідниці  як  надіну  вишневий  по- 

передник, то  так  гарно.  Харьк.  Ум.  Ви- 
шневенький. Маркси.  45. 

Вишник,  ка,  м.  Вишневый  садъ.  Мос- 
каля молодого  в  вишник  дожидала.  Шевч. 

69.  У»і.  Ьишничбк.  Харьк. 
Вишник,  ка,  м.  Дана  въ  картахъ.  КС. 

1887.  VI.  463.  Хто,  бач,  вишник,  той 
не  король.  Ном.  №  І007. 

Вишнина,  ни,  як.  Вишневое  дерево. 
Левиц.  Пов.  191.  Ой  вишнино-черешино. 
ЧО.Н  ти  листу  не  пускаєш?  Нн. 

Вяшнячбк,  які,  м.  Уи.  оть  вишини. 

Вишнівка,  ки,  ж.  Вишневка,  вишне- 
вая наливка.  Зевес  тоді  лигав  вишнівку. 

Котл.  Ен.  Ум.  ВишиЬочиа. 

Вишній,  я,  в.  Верхній.  Шух.  І.  162. 
Подивися,  моя  доню,  в  вишнюю  кватиру. 
Лукаш.  124.  2)  Вишній.  Господи  вишній, 
чи  я  в  тебе  лишній?  Ном.  №  11729. 

Вйшвя,  ні,  ж.  Вишня  (плодь  и  де- 
рево), Ргипоз  сегазия.  Сидить  голуб  на 

дубочку,  голубка  на  вишні.  Мет.  63.  Ум. 
Вишень  иа. 
Вишня,  ні,  ж.  Высота.  Лебед.  у. 
Вйшнябатн,  баю,  еш,  гл.  Выйти  съ 

грудомъ,  выползти.  Така  стара,  що  вже 
й  з  хати  не  вишнябае:  усе  на  печі  ле- 

жить. Хере.  у.  Слов.  Д.  Эверн. 

Вишняк,  ка,  .«.==Вншнйк.  Кропива 
тклюнулась  у  вишняку,  так  треба  ви- 

бавить. Ном.  №  13131.  Ум.  Вишнячок. 

Вишенка,  кя,  ж. — польове.  Раст.  Ашу- 
£<1а1и8  сашрезігіа.  Лв.  96. 

Вяшпнгбвувятя,  вую,  вш.  сов.  в.  ви- 
шпигувати, іую,  вш,  гл.  Шніонить,  вы- 

шпіонить,  пронюхать,  узнать  тайвымъ  об- 

разоиъ. 
Вйшпу'ввти.  пую,  еш,  гл.  Высказать, 

(охотничій  термин  ь).  У  нього  добрі  со- 
бачки: запусти  тільки,  зараз  етапують 

тйця.  Брацл.  у. 

Вйшпурити,  рю,  риш.  гл.  Выбросить, 
вышвырнуть.  Вх.  Лем.  395. 

Вйштаяуватн,  пую,  вш,  гл.  1)  Вы- 
стегать. Гляньте,  чи  гарно  виштапувала 

очіпок?  Харьк.  2)  Выбранить,  пробрать. 
Не  хоче  робити,  так  я  її  як  виштапу- 

вала, так  вона  давай  браться  за  діло. 
Миргор.  у.  Слов.  Д.  Эварн. 

Вйштатуватиоя,  туюея,  ешся,  гл.  Вы- 
рядиться, варндиться.  Св.  Л.   168. 

Ви  діти  рити,  рю,  риш,  гл.  Выпроводить, 
выгнать.  Я  тики  його  виштирила  з  хати. Лебед.  у. 

Виштрикнути,  ну,  неш,  гл.  Выколоть. 
Вночі  я  боюсь  ока  де  небудь  виштрик- 

нути. Мнж.  147. 

Вйштурятя,  рю,  риш,  гл.=  Вяптгра- 
ти.  Насилу  виштурила  на  двір,  щоб 
хоч  провітривсь  трохи. 

Вйштуркати,  каю,  вш.  гл.  і)  -Ви- 
штрикнути. Хотів  ся  перекрасти  та  собі 

очі  виштуркав.  Ном.  №  6568.  2>  Вытол- 
кать. 
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Вишукати    Сн.  Вишукувати 

Вишукувати,  кую,  вш,  сов.  в.  вишу- 
кати, каю,  вш,  гл.  Выискивать,  выискать, 

отыскивать,  отыскать.  Вишукує  травиці. 
К.  Тов.  88.  Зілля  всякі  вишукує.  МВ. 
II.  8. 

Вищати,  щак>,  вш,  гл.  Долаться  выше. 
Вищати,  щу,  щйш,  гл.  Визжать.  Вона 

аж  вищить.  Рудч.  Ск.  II.  ЗО. 
Вище,  нар.  Выше.  Молоде  орля,  та 

вище  старого  літає.  Ном.  №  7»22.  Ви- 
ще лоба  очі  не  ходять.  Ном.  №  1017. 

Хто  вище  злізе;  дужче  пада.  Ном  №  14313. 
Вищебетати,  чу,  иеш,  гл.  Выболтать, 

_высказать  неосторожно. 
Вйщедруватв,  руш,  вш,  гл.  Получить 

за  пініє  щедршон. 
Вищезати,  ваш,  вш  и  вищезнути,  ну, 

неш,  гл.  Исчезнуть,  уничтожиться,  истре- 
биться. Вищезає  жито.  МУЕ.  Ш.  43. 

Каченята  вищезли:  ворони  вихапали.  Рк. 
Левин. 

Вищербити,  блю,  биш,  гл.  Зазубрить, 
вызубрить,  выбить  щербину.  Вищербила 
ніж.  Зачепила  рогачем  горщик  та  й 
вищербила.  Харьк. 

Вищербитися;,  блюся,  бишся,  гл.  1) 
Зазубриться,  получить  щербину.  2)  Выйти 
нзъ  ряда,  изъ  числа.  Тепер  уже  всі  бу- 

демо за  вас. — А  може  й  не  всі,  може  хто 

перейде  на  другий  бік? — Ні,  вже  не  ви- 
щербиться більш  ні  один.  Екатериносл. 

г.  (Залюбозск.). 

Вищий,  а,  є.  Вьісшій.  Не  впрохав  ниж- 
нього, не  впросиш  вищого.  Ном.  №  981 . 

Вищих,  ка,  м.  Родъ  клейма  въ  видь 
внрізки  на  ухъ  овцы.  Черк.  у.  Екатери- 

носл. г.  Маж    182. 

Вйщикиутк,  ну,  неш,  гл.  Вырвать, 
выщипнуть.  Прійшов  Петро  —  вищикнув 
листок,  прийшла  Ілля  —вищикнула  два. 
Ном.  ]*  468. 

Вищипати.  См.  Вищипувати. 

Вищипувати,  пую,  вш,  сов.  в.  вищи- 
пати, паю  (плю),  павш  (плеш),  гл.  Вы- 

щипывать, выщииать.  Вищиплю,  виломлю 
кленовий  лист.  Мет.  297. 

Вищиряти.  Си.  Вищиряти. 
Вищиряти,  ряю,  вш,  соь.  в.  вищири- 

ти, рю,  риш,  гл.— Вишкіряти,  вишкі- 
рити Вищирив  зуби,  як  циганські  діти 

до  місяця.  Ном.  #  12637.  Вищирив  зуби, 
як  печене  порося.  Ном.  12637. 

Вищість,  щооти,  аг.  1)  Высшее  поло- 
женіе.  боліє  высокое  положеніе.  2)  Пре- 

восходство. Желех. 

Вияв,  ву,  м.  Цреявленіе,  обнаруженіе. 
Желех. 

Вйява,  ви,  ж.  1)-=Вияв.  МВ.  Ш.  9. 
2)  Открьітіе,  обнаруженіе. 
Виявити,  ся.  См.  Виявляти,  ся. 
Виявлюватн,  люю,  вш,  гл  ̂ Виявля- 

ти. Радощів  своїх  нікому  не  виявлює. 
Г.  Барв.  454.  Пишучи  у  Київ  у  такім 
гарячім  тоні,  я  виявлював  себе  аж  надто 
виразно.  К.  XII.  11. 

Виявляти,  ляю,  вш,  сов.  в.  виявити, 
влю,  виш,  гл.  Обнаруживать,  обнаружить. 
открывать,  открыть,  показывать,  показать, 
появлять,  ноявить.  Юдихва  виявила  його 
капості  перед    Ксерксом.    Ном.  №  3559. 

Виявлятися,  ЛЯЮСЯ,  6ШСЯ,  сов.  в.  ви- 
явитися, влияя,  вишся,  гл.  Обнаруживать- 

ся, обнаружиться,  открываться,  открыть- 
ся, появляться,  появиться,  показываться. 

показаться.  Ось  як  виявлялась  ся  загадка. 
Стор.  Кодацький  поріг  виявився,  а  то  не 
було  його  видно.  Стор.  II.  120.  Він  ви- 

явивсь народу.  К.  Нсал.  197.  На  вулиці 
чорна  свита  виявилась  одна  й  друга,  за- 

мигтіли платки,  намітки....  йшли  люде 
до  церкви.  МВ.  (О.  1862.  I.  91). 

ВЙЯ8ИЧИТИ,  чу,  чиш,  гл.  Проболтаться, 
проговориться.  То  пра  того  чоловіка,  що 
вбили,  та  й  тіязичили.  Лебед.  у. 

Виярок,  рку,  м.  Лощинка,  неглубокій 
оврагъ.  Там  такий  є  виярок,  то  вода  й 
залива  инколи.  Новомоск.  у.  (Залюбовск.). 
Ум.  Виярочок. 

Вияснення,  вя,  с.  Равьясненіе,  иояс- невіе. 
Вияснити,  оя.  См.  Виясняти,  ся. 
Вияснити,  нию,  вш,  сов.  в.  вияснити, 

вю,  виш,  гл.  1 )  Выяснять,  выяснить,  разъ- 
яснять, разъяснить,  пояснять,  пояснять. 

2)  Вычищать,  вычистить;  сділать  світ- 
лымъ,  бдестящимъ.  Вияснила  п'ятака. 
Мвж.  97.  Виясни  добре  стремена  та  й 
їздь  тоді  верхи.  Черк.  у.  Візьми  мітлу 
та  мети,  виясни  хорошенько  місяць: 
бач,  як  насупило.  ІПевч.  297. 

ВИЯСНЯТИСЯ,  НЯЮФЯі  вшоя,  СОВ.  В.  ВИ- 
ЯСНИТИСЯ, нюся,  нищся,  гл.  1)  Проя- 

сняться, проясниться,  посв'втліть.  Вимспи- 
лось  бліде  та  понуре  обличча  Гршщточ 
Г.  Барв.  154.  2)  Виясниться.  Проясимтгя 
(о  погодь).  Нехай  виясниться,  бо  дуоге 
нахмарило.  Ном.  №  5494. 

Віблвк,  ка,  м.  (=Вібляк).  Бревно  круг- 
лое, годное  *для  постройки.  ІІІух.  1.  88. Сн.  Внбель. 

Віблий,  а,  е.  Круглый,  цилиндрический. 
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Шух.  1.  86.  вїбЛИЙ  Обруч  — ОбруЧЪ  И8Ъ  ціль- 
наго  неразщепленнаго  надвоє  древеснаго 
ствола.  Шух.  І.  250.  Вібла  хата.  Хата  нзь 
коуглыхъ  бревенъ    ГОух.  І.  89. 

Вівіт=Внват. 
Вівернця.  ці,  ж.  Білка.  Гал. 

Вівсів,  же,  ̂ .=В1всюг.  Вх.  За.  7. 
Вівсина,  на,  ж.  Зерно  овса  (одно). 

Вівсище,  ща,  с.  Поле,  сь  котораго 
снять  овесь.  Вас.  196. 

Вівсюг,  га,  м.  и  вівсюга,  гн,  ж.  Раст. 
А\'епа  Гаіиа  Ь.  ЗЮЗО.  І.  113.  Вх.  Пч.  І.  9. 

Вівсюгуватий,  а,  є.  Заростів  вівсюгом 
(о  землі). 

Вівсяний,  а,  в>  Овсяный. 

Вівсяник,  на,  м.  1)  Овсяный  хл'Ьбь. 
Голодному  й  вівсяник  добрий.  Ном.  №  1209. 
2)  Названіе  лошади  въ  загадкі.  Прибігли 
штрики  -  брики,  ухватили  далду  -  бал- 

ду, почули  м'якинники,  назоли  греча- никам: „сідайте  на  вівсяники,  доганяйте 
штрики  -  брики,  віднімайте  далду  -  бал- 

ду" (вовки,  свиня,  собаки,  люде,  коні). 
Нон.,  стр.  294,  №  122. 

Вівсяниця,  ці,  ж.  Овсяная  солона. 
Сни.  153. 

Вівсянка,  кк,  1)— Вівсяниця.  Желех, 
2)  Овсяная  мука. 

ВІвгарнк,  на,  м.  Ум.  оть  вівтарь. 

Вівтарній,  а,  е.  Олтарныя. 

Вівтарь,  ря.  м.  Олтарь.  Боятися  по- 
па та  в  вівтарь  не  йти.  Ном.  №  4232. 

Коли  вівтару  служиш,  з  вівтаря  й 
■живися.  Ном.  №  10422.  Ум.  ВІвтаряк. 
Аф.  315. 

Вівторок,  рка,  м.  Вторннкъ.  В  поне- 
ділок перед  обідом  із  гармати  загули, 

а  в  вівторок  ще  раніше  У  маня  добули. 
Паже 

Вівця,  ці,  ж.  і)  Овца.  Хто  стоиться 
еівцею,  того  вовк  ззість.  Нон.  №  3841. 
Вівцю  стрижуть,  а  друга  дивиться. 
Ном.  Л£  3904.  2)  мн.  Родъ  дітской  игры. 
Ив.  59.  Ум.  Овечка,  овёчанька,  овечечка. 
Женуть  воли  із  діброви,  овеченькп  з  по- 

ля. Мил.   115. 

Вівчарбнко,  ка,  м.  Сынъ  пастуха  овець. 
Аф.  315. 

Вівчарик,  ка,  м.  1)  Ум.  оть  аівчарь. 
2)  Родъ  игры  на  свиріли.  3)  Бекась.  За- 

кигикала над  ними  чайка....  висвистував 
вівчарик.  Огор.  І.  126. 

Вівчарити,  ра,  рянс, .  гл.   Выть  пасту- 

хомь  овець,  настя  овець.  Гол.  II.  456. 

Шух.  І.  201. 
Вівчариха.  хн,  ж.  Жена  паста  овець. 

Аф.  315.  , 

Зівчарівяа,  ні,  ж.  Дочь  пастуха  овець. 
Аф.  315. 

Вівчарській,  а,  є.  Принадложашій  па- 
стуху овець.  Аф.  315. 

Вівнарь,  ря,  *.  Пястухь  овець.  Со- 
пілка вівчареві  втіха.  Ном.  №  10467. 

Роепустив  вівчарь  вівці  та  по  крутій, 
гірці.  Мет.  106.  Уі.  Вівчарик. 

Ві  вчарувати,  рун»,  вві,  гл  =  Вівчарн- 
ті.  Шух.  І.  53. 

ВІвчий,  а.  є.  Овечій.  Вх.  Лем.  425. 

Вітраж,  на,  м.  Оргаяь.  Гордий  пан 
сидить,  в  екрани  грае,  в  екрани  грає, 
красно  спІ9ш    Год»  II.  65. 

ВІД,  ОД,  пред.  Оть.  Привів  од  батька 
коня,  а  від  брата  взяв  воза.  Довідавшись 
од  почину  про  все.  6в.  Л.  І.  2.  Батько- 

ві од  його  нічого  нема.  Від  села  до  села 

танці  та  музики.  Нп.  Зоставсь  я  хлоп- 
цШн  од  батька  й  од  матері  одинадцяти 
год.  Г.  Барв.  172.  Ти  ляжеш  од  комори, 
а  я  ляжу  від  обори, — т.  е.  ты  лягать 
со  стороны  амбара  и.  т.  д.  Грян.  Ш.  386. 
Родительный  падежъ  съ  від  при  страда- 
тельномъ  причастім  переводится  по-русски 
творительнымъ  падежомъ.  Земля  від  Бога 
зроблена.  (Стрижев.).  Буе  спочашуваний 
од  сатани.  6в.  М.  I.  13.  Употребляется 
від  для  образованія  сравнит,  степени  н 

тогда  совевм'ь  не  переводится.  Єсть  же  і негіднійші  від  мене.  Коті.  НП.  Хиба  ж 
таки  я  посліднійшпй  од  усіх?  Нон. 
№  2039.  Од  .мов?  Ганну  сеньки  кращої 
немає.  Гряи.  Ш.  201. 

і,  дн,  ж.  Вість,  слухь.  Хто  тобі 
сказав?— Посилала  я  сороку  білобоку,  а 
вона  мені  принесла  дві  «іди  під  правим 
крильцем:  одну  про  Данила,  а  другу  про 
Кирила.  МВ.  1.  89. 

Відав,  відай,  нар.  Віроятно,  должно 
быть.  Ой  відав  ти  слабий,  хорич.  Гол. 
І.  82.  Болить  мені  головонька  відай  же 
я  вмру.  Голл  І.  103. 

ВІдаїяя,  ви,  с  і)  Знаніе.  Левч.  48; 
2)  Извістіе,  вість.  Ум.  Вісдодячио.  Дають 
віданнячко:  ісховайся,  Мішку.  Гол.  І.  176. 

ВІдатн,  дав,  еш,  (він,  вісі,  вість),  гл. 
Знать,  відать.  Не  віч,  за  що  їм  так  до- 

вір* князь.  Стор.  МПр.  97.  Ніхто  того 
не  відає,  як  хто  обідає.  Нон.  Та  юли  б 
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я  знала,  коли  б  я  відала,  що  засватана 
буду.  Мет. 

Відбабувати,  бую,  вш,  гл.  Окончить 
практику  (объ  акушерк*).  Пішла,  відра- 

хувала і  вернулась  додому.  Чуб. 
Відбавити,  ся.  См.  Відбавляти,  ли. 
Відбавляти,  ляю,  елі,  сов.  в.  відба- 

вити, влю,  виш,  гл.  Убавлять,  убавить, 
уменьшать,  уменьшить. 

Відбавлятися,  ллюся,  вшся,  сов.  в. 
відбавитися,  вдюея,  вишоя,  гл.  Отлу- 

чаться, отлучиться.  Нікуди  на  сторони 
одбавитись.  МВ.  (0.  1862.  1.  100). 

Відбаглуватн,  лую,  вш,  гл.  Отстоять, 
снасти.  Вгдбоглувати  від  смерти.  Хотів 

був  нашу  собаку  забрати, — ледві  одба- 
глувала.  Рк.  Левин,. 

Відбарбарятя,  ри>,  рииі,  гл.  Отколотить. 

Відбатбвувати,  вую.  вш,  сов.  в.  від- 
батувати, тую,  вш,  гл.  Отрізьівать,  от- 

рЬзать.  Відбатував  шматок  хліба.  Так 
і  відбатував  стругом  пучку. 

Відбатожити,  жу,  жжш,  а*.  Отстегать 

кнутоиъ.  * 
Відбатувати.  Си.  Відбатовувати. 

Відбенькотувати.  тую,  вш,  гл.  Отпи- 
ровать. 
Відборвжннй,  а,  е.  Сь  берега,  на  море 

дующій  (о  в*тр*).  Одбережний  вітер. 
(Стрижевск.). 

Відбивати,  паю,  вш,  сов.  н.  відбити, 

діб'їб,  б'єш,  гл.  І)  Отбивать,  отбить.  Від- 
бив носок  од  кухля.  Став  двері  одбивати. 

Рудч.  Ск.  1.  204.  2)  Отбивать,  отбить,  от- 
талкивать, оттолкнуть;  отражать,  отразить. 

Одбивае  од  берега  щука  риба  ряску.  Мет.  8. 
Козак  нагайкою  стріли  відбиває.  Макс. 

3)  Отражать,  отразить  (св*тъ,  звукъ).  По- 
верхи дзеркала  і  води  відбивають  од  себе 

соняшний  світ.  Дещо.  4)  Отбивать,  от- 
бить у  кого-либо  что  или  кого-либо.  Він 

дівчину  відіб'є.  Чуб.  У.  36. 
Відбиватися,  віюся,  вшся,  сов.  в.  від- 

битися, дібюоя,  б'вшся,  гл.  1)  Отбивать- 
ся, отбиться.  Од  троянців  одбивалнсь. 

Котл.  Ен.  VI.  62.  2)  Удаляться,  удалиться, 
отдаляться,  отдалиться,  отбиться.  Від  роду 
відбилася.  Чуб.  V-  Тут  родилася,  тут 
хрестилася,  у  чужую  сторононьку  да  й 
відбилася.  Мет.  3)  Отражаться,  отразиться. 
В  прозорій  воді  відбиваються  золоті  вер- 

хи. Левин,  4)  О  кобыл*:  случиться  съ 
жоребаогь.  Шух.  1.  211. 

Відбігати,  га»,  сш,   гл.    1)   Отбігать. 

Л  еже  свое  відбігав,-  -бижи  но  ще  ти: 
то  чи  не  відбігаєш  ніг.  2)  О  коров*: 
окончить  случку. 

Відбігати,  гаю,  вш,  сов.  в.  відбігти, 
біжу,  жйш,  гл.  1)  Отб*гать,  отбіжать. 
2)— що.  Терять,  потерять.  Десь  шапку 
відбіг.  Чи  одбіжить  бува  люльку  в  свар- 

ці, а  грошей  на  нову  кат-ма, — вони.... 
купували  йому.  Мир.  ХРВ.  147.  3)—  «ю- 
гб,  ногб  Чуждаться,  оставлять,  оставить, 
покидать,  покинуть.  Свого  батька  змалку 
відбігаю.  К.  Досв.  15й.  Ой  що  кров  жи- 

вую ссали,—  власних  скарбів  одбігали. 
К.  Досв.  116. 

Відбігатнся,  гаюся,  вшся,  гл.=гВндбі- 
гати  8. 

Відбігти.  Ом.  Відбігати. 

Відбій,  бою,  м.  Лучшаго  сорта  хребто- 
вая щетина.  Вас.   190. 

ВідбІрання,  ня,  с  1)  Оїнииавіе,  от- 
бираніе.  2)  Полученіе.  3)  Отборка. 

Відбірати,  раю,  вш,  сов.  в.  відібрати, 
відперу,  реш,  гл.  Отбирать,  отобрать,  от- 

нимать, отнять.  Іди,  жоно,  до  матері  ві- 
но  відбірати.  Чуб.  V.  758.  Щастя  розум 
відбірає,  а  нещастя  назад  вертає.  Но.ч. 
№  1715.  Стали  ляхи  від  козацьких  ко- 

мор ключі  відбірати.  Макс.  Ти  більше 
не  будеш  відбірати  у  мене  душу.  Рудч. 
Ск.  II.  23.  2)  Получать,  получить.  Чуб.  1. 
163.  Відібрав  і  від  їх  листи.  Отор.  3)  От- 

бирать. Відбери  жовті  гурки  на  насіння, 
а  зелені  посоли. 

Відбірка,  ви,  ж.  У  оконщиковь:  ин- 
струиенгь  для  образования  кроиогь  ні. 
рамахь.  Вас.  149. 

інкй,  в,  е.— Добірний.  Та  й  усе 
женці  та  й  одбірніг.  АД.  1.  79. 

Відбісяуватися,  нуюся.  вшся,  гл.  Ц«- 
реб*ситься.  Як  відбіснувапся  становий, 
то    й  почав  говорити  наче  людина. 
Відблнок.  ку,  м.  Отблескъ.  Лениц. Нов.  25.  , 

Відболітн,  лю,  лик,  гл.  1)  Проболеть, 
поболіть.  Будуть  же  бити,  то  за  ко- 

жен стрючок  (гороху  крамного)  відболить. 
С  в.  Л.  142.  2)  Переболіть.  3)  Отгнить. 
Цей  ніготь  у  мене  вШолів,  та  новий 
виріс  Кіев. 

Відборбна,  ни,  ж.  Оборона,  защити 
отъ.  Схопивши  у  руки  по  каменюці, 
став  на  відборону.  МВ.  (0.  1662.  І.  104). 

Відборонити,  ся.  Сн.  Відбороняти,  оя 

Відбороняти,  няю,  вш,  сов.  в,   відбо- 
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роннти.  ню,  ниш,  гл.  Оборонить,  защи- 
тить. Ну,  спасибі,  дядьку,  що  ти  мене 

д  смерти  відборонив,  відбороню  і  я  тебе. 
Рудч.  Ск.  І.  71. 
Відборонятися,  НЯЮСЯ,  6ШСЯ,  сон.  ». 

відборонитися,  шбся,  няшся,  гл.  Обо- 
роняться, оборониться,  защищаться,  защи- 

титься. 

Відборотися,  рюся,  решоя,  гл.  От- 
питься. Вовчими  зубами  відгризуся,  вед- 
межою силою  відборюся.  Чуб.  І.  95. 

Відббрчнк,  на,  м.  Столяри  :  отборный 
•труть.  Радомисльс.  у. 

Відбрести,  бреду,  дёш,  гл.  Отойти  въ 
бродъ  оті.  какого  нибудь  міста.  Відбрів 
од  берега  трохи. 

Відбрехатися.  Си.  Відбріхуватися 
Відбріхуватися,  куюся,  вшся,  гл. 

Отбиваться,  брыкаясь.  У  Кулиша  въ  иро- 
ния, смысл*  о  защищающихся  женщннахъ. 

Шкода  відбракуватись.  К.  ПС.  55. 

Відбріхуватися,  хуюся,  вшся,  сов.  в. 
відбрехатися,  шуся,  шешоя,  гл.  Отде- 

лываться ложью,  оправдываться,  оправ- 
даться при  помощи  лжи,  вывернуться  изъ 

(Увды  ложью.  Прийшовши  додому,  тяжко 

їй  було  відбріхуватись  перед  матір'ю, 
що  не  принесла  ягідок;  бо  зроду  не  бре- 

хавши ні  в  чім,  не  знала  як  і  викрути- 
тись. Кв.  І.  45.  Брехнею  не  відбрешешся. 

Пол.  №  6796. 

Відброд,  ду,  х.  Наїстися  до  відбреду. 
Наісться  до  отвала.  Миргор.  у.  Слов.  Д. 
•Звари. 

Відбубоніти,  ню,  ніш.  гл.  Прогово- 
рить скороговоркой,  отбарабанить.  Такень- 

ки усе  чисто  одбубонів  і  дожидає,  що 
пані  йому  скаже.  МВ.  (0.  1862.  Ш.  64). 

Відбування,  ня,  с  Испаїнаніе,  отбм- 
наніе,  отработка. 

Відбувати,  ваш,  «ш,  сов.  в.  відбути, 
буду,  деш,  гл.  1 )  Отбывать,  отбыть,  испол- 

нять, исполнить  (повинность),  отрабаты- 
вать, отработать.  Проханий  кусок  горло 

дере,  бо  тяжко  його  відбути.  Нон.  Як 
■іарьбив,  так  і  відбудеш.  Нон.  )6  7071. 
Куста  поперем,  як  три  дні  панщини 
чідбудем.  Нон.  №  11260.  Відбудеш  той 
муштер  та  й  гуляй,  скільки  схочеш. 
Левиц.  І.  ЗО.  При  пості  добре  відбути 
гості.  Ном.  №  192.  Не  жаль  було  давно 
відбутих...  моїх  тяжких  крівавих  сліз. 
ІІІевч.  2)  Принимать,  принять  и  угостить 
гостей, — говорится  главны  нъ  образом  ъ  обг 
обрядовыхт  обідать,  обідать  по    пригла- 

шению и  пр.  Давайте  лишень  сюди  хліб, 
ковбаси  г  сало, — я  буду  одбувать  пан- 

отця. О.  1862.  V.  56.  Дітей  у  нас  бу- 
ло п'ятеро....  усі  померли.  Треба  було 

мені  тії  одбутки  робити  самому.  То 
дошки  на  труни,  то  копачам,  то  людей 
одбувати,  а  попові  ж?  Г.  Барв.  203. 
3)  Заканчивать,  закончить.  У  суботу  ді- 

вич-вечір відбули,  а  в  неділю  повінчали. 
Стор.  МИр.  57.  Відбули  похорон. 

Відбуватися,  віюся,  ешся,  сов.  в.  від- 
бутися, будуся,  дешся,  гл.  Исполняться, 

исполниться,  совершиться,  йміть  місто. 
Ііесілля  відбулося  вчора.  2)  =  Збутись. 
Вона  прийшла,  щоб  тільки  відбутись 
від  людського  нарікання.  Левиц.  І.  387. 
Н;=Відбути.  Брехнею  не  відбудешся.  0. 
1862.  І.  32. 

Відбудовувати,  вую,  вш,  сов.  и.  від- 
будувати, дую,  вш,  гл.  Вновь  отстраивать, 

отстроить,  возстановить  прежде  бывшее 
зданіе.  Желех. 

Відбудування,  ня,  с  Возстаяовленіе 

зданія. Відбудувати.  См.  Відбудовувати. 
ВідбуауватИ,  вую,  вш,  гл.  Отколотить, 

отдуть.  Одбузуе  чоловік  жінку.  0.  1862. 
І.  73. 

Відбурииструватя,  рую,  вш.  гл.  Окон- чить службу  бургомистра. 
Відбути,  ся.  См.  Відбувати,  ся. 
Відбутки,  ки,  ж .=Відбутов. 
ВІдбутани,  а,  ё.  Употреблено  въ  за- 

Гіідкі  изь  сказки  въ  приложеніи  къ  салу, 
въ  значеній:  такой,  которымъ  отбывают, 
всякія  нужды.  А  чого  ж  вам  подавати: 
чи  одбутного,  чи  прибутного?...  Сало  од- 
бутне,  бо  ним  усякі  зачіпки  одбувають. 
Грин.  II.  274. 

Відбута,  чі,  ж.=Відбуток.  Нехай 
дурний  мужик  на  всіх  робить,  за  всіх 
платить,  хай  одбуває  одбучі.  Мир.  ХРВ. 
387.  Я  відбуду  за  гріхи  відбучу.  К.  ПС. 
139. 

Відвага,  ги,  ж.  Отвага.  Відвага  .мед 
п'є  і  кайдани  тре.  Ном.  №  4266.  Де 
відвага,  гасім  щастя.  Ном.  №  4253. 

Відважити,  оя.  См.  Відважувати,  ея. 
Відважний,  а,  в.  1)  Отважный,  сип- 

лый. Ой  ти,  Івасю,  відважний  козаче. 
К.  ХП.  78. 
Відважність,  мости,  ж.  Отважность. 

Желех. 

Відважно,  нар.  Отважно,  сміло, 

Відввжуватн,  жую,  вш,  сов.  в.  від- 
важити, жу,  жиш,  гл.    1)    Отвішявать, 
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отвесить.  Відваж  соли. — бёбеха.  Дать  ту- 
мака, отвесить  ударъ.  За  віщо  се  він  ме- 

ні бебеха  відважив  межи  плечі?  Харьк. 
2)  -  -  жизнь,  життя.  Рисковать,  рискнуть 
жизаію.  Оддала  б  тепер  Леся  душу,  аби 
оборонить  од  смерти  козака,  що  так 
щиро  одважив  за  неї  свою  жизнь.  К.  ЧР. 
ПЗ. 
Відважуватися,  жуюся,  вшся,  сов.  в. 

відважитися,  жуоя,  жишся,  гл.  1)  От- 
вешиваться, относиться.  2)  Отваживаться, 

отважиться,  осмілиться,  решиться.  От  я 
не  відважуся  сказати  Ному.  Давно  еже 
хотів  він  признатись,  що  жонатий,  та 
не  признававсь.  Далі  одваживея:  треба! 
МВ.  (0.   1862.  І.  78). 

Відвал,  лу.  м.  Отчалинаніе.  Мнж.  180. 
Відвалити    ся.  См.  Відвалювати,  ся. 
В  ід  валувати,  лую,  вш,  гл.  Спасти, 

отходить.  Лікарь,  спасибі  йому,  відвалу- 
'іав  таки  дитину. 

Відвалювання,  ня,  є.  Отвадиваніе. 
Відвалювати,  люю,  вш,  сов.  в.  відва- 

лиш, лю,  лиш,  гл.  1)  Отваливать,  отва- 
лить. Одвалив  того  каменя.  Чуб.  II.  50. 

2)  Откалывать,  отколоть,  отрезывать,  от- 
резать. Відвалив  криги  кусень  оттакий 

завбільшки.  Харьк.  у.  Відвалив  скибу 
хліба. 

Відвалюватися,  лююся,  вшся,  сов.  в. 
відвалитися,  люся,  лишся,  гл.  Отвали- 

ваться, отвалиться.  Потроху  земля  від- 
валювалась, і  він  почав  тонути.  Левиц. 

Нов.  335. 
ВІДВ68ТЙ.  См.  Відвозити 
Відвернута,  ся.  См.    Відвертати,  оя. 
Відвертання,  ня,  с  1 1  Отворачнвавіе 

2)  Отвертмваяіе,  откручивавіе.  3)  Вычи- таніе. 

Відвертати,  таю,  вш,  сов.  в.  відвер- 
нути, ну,  неш,  гл.  \)  Отворачивать,  от- 

норохить,  отвращать,  отвратить:  поворачи- 
вать, поворотить.  Відвертає  від  неї  очі. 

МВ.  II.  27.  Не  годиться  відвертати  хліб 
нарізаним  боком  до,  стіни.  Чуб.  1.  109. 
Нехай  Бог  відвертає.  Ном.  Ж  5139.  Щоб 
я  од  вас  лиця  не  відвернула.  Ном.  №  3241. 
2)  Отьізжать,  отьіхать,  отплывать,  от- 

плыть. Ви,  турки- яничари,  помаленьку, 
браття,  ячіте,  од  галери  одверніте.  АД. 
І.  216.  3)  Отваливать,  отвалить.  Одвернув 

(камінь).  Рудч.  Ск.  І.  86.  Годі  орати!— 
Як  годі'—  каже  чоловік. — Дві  скиби  тільки 
одвернути  та  и  упруг.  Г.  Барв.  198. 
4)  Возвращать,  возвратить.  Були  в  мене 
старости,  підбрехачі  твої,  ну,  одвернув 

я  почеськи  тобі  хліб,  не  прогнав  тебе. 
Г.  Варв.  455.  5)  Пахать,  всаахать  плу- 
гомъ  второй  разъ  поперегь  или  вдоль 
участка.  Ніжив,  у.  6)  Отклонять,  откло- 

нить что-либо.  /  кулі  мов  рукою  одвер- 
тав. К.  ЦН.  251.  Єсть  такії  люде,  що 

на  пожежі  уміють  одвернуть  вітер  од 
сусідньої  оселі.  Грин.  II.  324.  7)  Отвле- 

кать, отвлечь,  отклонять,  отклонить.  Від- 
вертала вона  мене  від  сег  думки.  Тебе 

прошу,  голочко:  відверни  злих  собак  од 
мого  скота.  Чуб.  І.  69.  8)  0  колдовстві: 
возвращать,  возвратить  первоначальный 
видь,  отвращать,  отвратить.  Зробив  (ча- 

рами), то  була  біла  редька,  а  то  зусім 
почорніла,  та  вже  назад  не  одверне,  шоб 
норна  стала  білою.  Драг.  77.  9)  Вычи- 

тать, вычесть.  Жиду  грошей  не  понесу 
міняти,  бо  він  зараз  довг  одверне.  Бес- 
сар.  10)  Отвечать,  ответить.  Та  чую  ж, 
чую,— одвертає.  МВ.  (КС.  1902.  X.  143). 

Відвертатися,  таюся,  вшся,  сов.  в. 
відвернутися,  нуся,  нешся,  гл.  І)  От- 

ворачиваться, отворотиться,  отвернуться. 
Горнеться  до  його  серцем,  відвертається 
лицем.  Левиц.  І.  170.  Кривоніс  одвернувся 
до,  своїх  вовхурянців  і  грізно  додав.  Стор. 
МПр.  138.  2)  Отлучаться,  отлучиться.  Ні- 

куди він  і  не  обертався  з  пасіки.  О.  1861. 
X.  27. 

Відвертіти.  См.  Відвірчувати. 
Відвести.  См.  Відводити. 

Відвикати,  каю,  вш,  сов.  в.  відвик- 
нути, ну,  неш,  гл.  Отвыкать,  отвыкнуть. 

Відвильнутн,  ну,  нёш,  гл.  Отлучиться 
на  короткое  время.  Тільки  одвильне  куди 
мати, — то  вже  дитина  й  долі,  упала 
з  полу.  Пирят.  у. 

Відвнлюватиоя,  лююся,  вшся,  гл.  От- 
виливать. Котл. 

Відвинутися,  ну  ся,  нешся,  гл.  От- 
клониться, увернуться.  Він  на  мене  з  києм, 

я  насилу  відеинувея. 

Відвисати,  сію.  вш,  сов.  в.  відвисну- 
ти, ну,  неш,  гл.  1)  Отвисать,  отвиснуть. 

Спідня  губа  відвисла  Левиц.  І.  15.  2)  Све- 
шиваться, свеситься,  повиснуть.  -З-під 

очіпка  відвисло  пасмо  сивої  коси.  Ле- 
вин. І.  3. 

Відвихяутяея,  нуся,  нешся,  гл.  От- 
лучиться на  короткое  время.  От,  увечері 

дід  з  бабою  кудись  вивихнулись,  а  дочка 
й  давай  шукать.  Рудч.  II.  35. 

Бідвичнтн,  ну,  наш,  гл.  Отучить.  От 
таки  одвичите  од  сахарю.  Черниг.  г. 
Одвичити  од  горілки.  О.  1862.  1.  71. 
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Відвід  воду,  .и.  Резерві.'.'  Воевода, ґлавнпй  лицарь,  на  одводі  зістав.  Гол.І.  15. 

Відвідати,  ся.    См.    Відвідувати,    ся. 

Відвідач,  ча,  м.  Шсітитель.  Не  так 
воює  по  багато  набігає  одвідачів.  МВ. 

(О.   1862.  І.  84). 
Відвіджати,  джаю,  вш,  .^Відвіду- 

вати А  як  го  найдете,  дайте  мені  зна- 
ти, щоби  м  приходила  його  відвіджати. 

Гол.  І.  ,64. 
Відвідини,  дин,  ж.  мн.  Посіщеніе. 

Кв.  Л.  XIX.  44.  Ще  більшого  жалю  зав- 
дав їй  своїми  одвідинами.  V.  Барв.    168. 

Відвідний,  а,  в. — час.  Срокь,  который 
чожетъгбыть  сїложень.  Вх.  Зн.  7. 

Відвідувати,  дую,  вш,  сов.  в.  відві- 
дати, даю,  вш,  гл.  Навішать,  навістить, 

провідать.  Сідлай,  хлопче,  коня  вороного,— 
поїду  одвідаю  кохання  свого.  Чуб.  V.  345. 
Матінко  моя,  відвідай  мене.  Мет.  245. 
Вони  там  були  та  й  її  відвідали.  Зміев.  у. 

Відвідуватися,  дуюся,  ешся,  сов.  в- 
відвідатися,  даюся,  ешся,  гл.  Наведы- 

ваться, навідаться  н  узнать,  пойти  осві- 
доинться.  А  я  піду  додолоньку  та  не  за- 
бавлюся.чп  готовий  полуденок  та  відві- 

даюся. АД.  І.   8'2. 
Відвідціль,  нар.— Відціль,  Десь  ти 

й  доріженьки  відвідці.гь  не  знаєш.  Грин. 
Ш.  377. 

,  Відвійок,  йка,  ,«(.,  иногда  во  мн.  ч.  від- 
війки. Щуплое  зерно,  которое  при  віяній 

иадаетъ  въ  средині  между  мякиною  и  лол- 
новісньїмт,  зервомъ.  Мнж.  187.  Бідний 
(сів)  самий  послід,  уже  одвійок  од  пше- 

ниці. Грин.  II. 
Відвіствтв,  віщу,  стиш,  гл.  Послать 

вість,  извіст4«-вг  отвіть,  отвітить.  ЗОЮР. 
І.  246.  Громада  одвгстила....  Що  Микола 
добра  людина.  0.  1861.  УЖ  24.  Пі,— 
одвістив.  МВ.  (О.  1862.  1.  76). 

Відвість,  ти,  ж.  Отвітное  извістіе. 

Відвіт,  ту,  -к.  Отвіть.  ЗОЮР.  II.  207. 
Одвіт  оддавати.  Отвічать.  КС.  1882  XII. 
501. 

Відвітвтн.  См.  Відвічатн 

Відвітний,  а,  є.  Отвътный. 

Відвітуватн,  тую,  вш,  гл.  Отвічать. 
Питає.  „Дети  мою  козу  дів?  -Продав, — 
идвітуе  Клгімець.  Рудч.  Ск.  1.  67. 

Відвічальннй,  а,  є.  Отвітстнснньїп. 
«Келех. 

Відвічальність,  вости,  ж.  Отвітствен- 
ность.  Темрява  окривала  наш  україн- 

ський розум  із  давніх  давен  що  до....  на- 
шої одвічальности  перед  судом  культури. 

К.  Кр.  8. 
Відвічатн,  чаю,  вш,  сов.  в.  відвітвтн, 

чу,  твш,  гл.  1)  Отвічать,  отвітить. 
Вовк....  питає,  його:  „Чого  ти  тут  хо- 

диш?"—  Сірко  одеіча.  Рудч.  Ск.  І.  1 1 . 
2)  Отвічать,  нести  на  себі  ответствен- 

ность, отвітить.  Смійся,  смійся,  а  за 
смішки  плачем  одчішиш.  Ном.  Лі  12662. 

Гуляй,  душа,  у  роскоті,  -  відвічаю.  Ном. 
№  12503.  Він  одвічан,  а  той  остається 
у  боці.  Зміси,  у. 

Відвічний,  а,  є.  Вічньїй,  всегда  бив- 
шій. Довгий  острів  на  Дніпрі,  укритий 

одвічним  лісом.  Стор. 

Відвічно,  нар.  Оть  нік;».   вічно. 

Відвіювати,  віюю,  вш,  сов.  в.  відві- 
яти, вію,  вш-,  гл.  Отвівать,  отвіять. 

Відводвни,  двн,  ж.  мн.  Обідг  НОВ0- 
орачныхъ,  свекра  и  свекрови  у  тестя  її 
тещи  въ  нослідній  день  свадебныхъ  пир- 
шествъ— субботу  той  иеділи,  въ  началі 
которой  было  весілля,  а  затімь  ужинъ 
тестя  и  тещи  нъ  хаті  новобрачнаго.  МУК. 
Ш.  170. 

Відвбдитн,  дату,  днш,  сов.  в.  відвес- 
ти, веду,  двш,  гл.  1)  Отводить,  отвесть. 

Одведи  її  додому.  2)  Отстранять,  отстра- 
нить. 3)  Взводить,  взвесть.  Одвів  курка  і 

вже  хотів....  стріляти.  Чуо.  І    154. 
Еідвбаитн,  жу,  виш,  сов.  в.  відвеятв, 

ву,  зеш,  гл.  Отвозить,  отвезти. 
Відвойовувати,  вую,  вш,  сов.  в.  від- 

воювати, воюю,  вш,  гл.  Отвоевывать, 
отвоевать,  добыть  силой.  Л  вас  навчив 
би  боронити  щі>  одвоювали  вам  козаки/— 
Який  гаспид  одвойовував  нам  наше  добре, 

опріч  нас  самих.  К.  ЧР.  69.'  Дарь  іде 
войною  на  цього  самого  царн,  шоб  від- 

воювати у  його  другу  дочку.  Рудч.  Сі;. 
Я  тебе  від  смерти  відвоював.    Рудч.    Ск. 

Відволати,  лаю,  вш,  гл.  Первоначаль- 
но значило:  отозвать,  теперь  употребляется 

въ  выраж.  Біду  відволати. — Избавиться  отъ 
біди.  Мені  тебе  хоч  жалко,  мила,  біди 
не  можно  одволать.  Греб.  339.  Відволати 
или  відволати  від  смерти.  Спасти  оть 

смерти,  отходить.  Бабусю  Настю  похо- 
вали і  ледве,  ледве  одволали  Трохима 

діда.  Шевч.  Він  мене  од  смерти  одволав. 

Рудч.  Ск.  І.  128. 
Відволікати,  каю,  вш,  сов.   в.   вІДлмУ 
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локти,  чу,  чеш,  гл.  Оттаскивать,  отта- 
шить,  оттягивать,  оттянуть. 

Відволога,  ги,  ж.  Основное  ̂ н;;чевіо — 
Відволода— Відлига,  но  въ  пъхнъ-  упо- 
требл.  ьъ  смысл*:  облегченіе  душевное, 
угвшевіе,  также:  утешительница.  Одна 
другої  питається: — Подружечко-одволого, 
одволожи  живота  мого:  чи  була  ти  на 
улиці,  чи  бачила  жениха  мого?  Лавр.  113. 

Відвологнути,  ну,  неш,  гл.  Сделаться 
влажвымъ,  отсыреть.  Сухарі  в  погрібі 
одвологли    Рк.  Левиц. 

Відволода, дн,  ж.= Відлига.  Шух.  1.  81. 
Відволбдати,  даю,  еш,  гл.  Отходить, 

вылечить.  На  силу,  та  на  превелику  си~ 
лу  його  відволодали.  Вже  і  водою  обли- 

чали і  трусили.  Кв.  І.  106.  Одволодай 
мою  дитину  єдину!  Дай  дання  від  лю- 
бощей.  Г.  Барв.  536. 

Відволож,  жі,  •■*•.=  Відлига. 
Відволожити,  ся.  См.  Від  воложу  ва- 

та, ся. 

Відволбжувати,  жую,  еш,  сов.  в.  від- 
воложити, жу,  жиш,  гл.  1)  Долать,  сде- 

лать влажнымъ.  Вас.  153,  176.  Треба  та- 
бак одволожити.  г(Залюбовск.).  2)  Облег- 

чать, облегчить,  утішать,  утешить.  Лавр. 
1 13.  См.  прим,  при  слові  Відволога. 
Відволожуватися,  жуюся,  вшся,  сов.  в. 

відволожитися,  жуся,  жишся,  гл.  Сы- 
реть, отсыреть,  делаться,  сделаться  влаж- 

нымъ. 

Відволокти.  С».  Відволікати. 

Відворіт,  роту,  м.  1)  Отступленіе. 
2)  Отвращеніе.  3)  Огчисленіе,  вычетъ  въ 
уплату  долга,  вычетъ  изъ  платы  рабочаго 
за  црогулы  и  ар.  Харьк.  у.  Волч.  у. 

Відворотний,  а,  е.  Отвратительный. 
Відворотне  таке  воно  на  смак. 

Відворотно,  нар.  Отвратительно.  Як 
ті  пани  їдять  жаб?  Воно  ж  одворотнс. 

Відворочати,  чае,  гл.  безл  Выть  от- 
вратительными (Вовкулаці)  треба  й  ко- 

нину їсти  й  падло,—одворочае.  Г.  Барв. 
153. 
Відвохлий,  а,  є.  Отсырелый. 
Відв6х(ну)тн,  ну,  неш,  гл.    Отсыреть. 
Відвбхрити,  рю,  риш,  гл.  Отколотить. 

Дав  доброго  диптю:  відвохрив  добре.  Ном. 
№  3961. 

Відвоювати.  См.  Відвойовувати. 

Відвуд,  да,  л«.=Удод.  Красне  пір'я 
на  відвуді,  але  сам  смердить.  Ном. 
36  11201. 

Відв'язати,  ся.  Ом.  Відвязуватн,   ся. 
Відв'язувати,  вую,  вш,  сов.  в.  від- 

в'яватн, жу,  жеш,  гл.  Отвязывать,  от- вязать. 

Відв'язуватися,  вуюся,  ешся,  сов.  н. 
відв'язатися,  жуся,  жешся,  гл.  Отвязы- ваться, отвязаться. 

Відгада,  ди,  ж.  Отгадч'ица.  Ум.  Від- 
гадочиа.  Бабусенько-одгадочко,  одгадай  сен 
сон.  Чуб.   V.  773. 

Відгадай-оон,  сна,  м.  Снотолкователь. 
Усякі  мені  сни  сняться,— де  б  то  на 
/х  такого  відгадай-сна  найти.  Лубен,    у. 

Відгадати.  См.  Відгадувати 
Відгадка,  кн,  ж.  Отгадка. 
Відгадочка,  кн,  ж.    Ум.    оть    відгада. 

Відгадувати,  дую,  еш,  сов.  в.  відга- 
дати, даю,  еш,  гл.  І)  Отгадывать,  отга- 

дать. Біла  рілля,  а  чорне  насіння:  хто 
вміє  —  посіє,  хто  зна—й  одгада.  Ном., 
стр.  303,  36  472.  Бабусенько  да  голубонь- 

ко, відгадай  мені  сон.  Чуб.  2)  Огвечать, 
ответить.  Чи  я  тобі  не  казала:  купи 
мені  стрічку,  а  ти  мені  одгадав:  пере- 

ночуй нічку.  Грин.  Ш.  655. 

Від  гал,  ду  и  відтіль,  лю,  м.  Оста- 
новка, отдыхъ,  перерыв'ь.  Петро  без  від- 

галу  робить.  Борз.  у.  Таи  то  проживає 
Олеся,  працюючи  без  спочинку,  без  від- 
галю.  МВ.  І.  47.  На  відгалі  На  досуг*, 
во  время  отдыха.  У  вільну  годину,  на 

одгалі,  як  пани  роз'їхались  у  гості,  пі- 
шов мерщій  до'  панотця.  Ком.  І.  20.  На 

овес  нема  й  від  гал  у  На  овесъ  постоянный 
спросъ.  Борз.  у. 

Відганяти,  вяю,  вш.  сов.  в.  відігна- 
ти, віджену,  вбш,  гл.  Отгонять,  отогнать. 

Курка  як  співа,  то  відганяє  ворогів.  Чуб. 
I.  58. 

Від  гарбати,  баю,  еш,  г.  і.  Отнять,  ото- 
брать. Насилу  відгарбав  свого  кожуха 

від  брата. 

Відгетькатнся,  каюся,  ешся,  гл.  Из- 
бавиться, отделаться  отъ  чего.  Чим  же 

Марко  одгетькався  од  некрутства?  Волч.  у. 
(Лобод.). 

Відгін,  гону,  .і/.  Отбой.  Від  баб  одгону нема. 

Відглушитн,  шу,  шяш,  гл.  Отколотить, 
отдуть.  Хто  було  захоче,  той  мене  н 
одглушить.  Г.  Барв.  51. 

Відгнивати,  вам,  еш.  сов.  в.  відгни- 
ти, ГНИЮ,  СШ,  -».?.  Отгнив  нь,  отгнить. 

Відговітися,  віюся,    ешся,    гл.   Отго- 
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въться.  Нехай  попереду  піде  та  відго- 
віється. Ном.  №  5474. 

Відговорнти,  ся.  Си.  Відговорюва- 
тя,  ся. 

Відговбрюватм,  рюю,  вш,  відговоря- 
тв,  ряю,  вш,  сов.  в.  відговорнти,  рю, 
риш.  гл.  Отговаривать,  отговорить.  Як 
стаз  одговорувать,  піак  одговорив.  Рудч. 
Ск.  II.  74. 

Відговорюватися,  рююся,  ешся,  сов.  в. 
відговоритися,  рюся,  ришся,  гл.  Отгова- 

риваться, отговориться,  отвечать,  ответить. 
Була  слава,  була  слава,  стали  й  пого- 

вори.... я  за  славу  сама  стану,  та  й 
одговорюся.  Мил.  75. 

Відгоднтися.  Си.  Відгожатнся. 

Відгодбвуватн,  вую,  елі,  сов.  в.  від- 
годувати, дую,  ею,  гл.  Откармливать,  от- 

кормить. 
Відгожатнся,  ясаюся,  4шся,  сов.  в. 

відродитися,  дясуся,  диюся,  гл.  1)  От- 
лучаться, отлучиться.  В  иншого  (москаля) 

є  й  гроші,  купив  би  собі  чого,  та  не  взя- 
та річ:  не  можна  йому  відгодитися. 

Дісне  кажу  тобі:  його  немає  в  селі;  він 
десь  поїхав,  одгодивсь  на  ма.гий  час. 
2)  Отплачивать,  отплатить  услугой  за 
услугу,  пригодиться  въ  біді.  Гонять 
вовки  козу.  Коза  каже...:  „Оборони!"  Той.... 
узяв  і  вбив  вовка.  Коза  йому  сказала:  „Я 
тобі  одгоджуся  в  турецькій  землі.  Грин. 
II.  64. 

Відгонів,  нону,  м.  Отзвукъ,  отголо- 
сокъ.  Запізнений  відгомін  гайдамацького 
гомону.  Г.  Барв.  27. 

Відгонити,  ню,  вию,  гл.  1)=Відта- 
ияти.  2)  Отдавать,  припахивать.  Вода 
чимсь  одгонить.  ІСролев.  у.  Чим  наївся, 
тим  і  відгонить.  Ніжив,  у.  На  сім  дво- 

рищі.... від  усього  пусткою  відгонить. 
Св.  Л.  310.  Місцина  справді  стала  пу- 

стирем одгаїьлти.  Мир.  ХРВ.  24. 

Відгоріти.  Си.  Відгоряти. 
Відгорнути,  ся.  См.    Відгортати,    ся. 

Відгороджувати,  джую,  вш,  сов.  в. 
відгородити,  джу.  диш,  гл.  Отгоражи- 

вать, отгородить. 

Відгороджуватися,  джуюся,  ешся, 
сов.  в.  відгородитися,  джуся,  дишоя,  гл. 
Отгораживаться,  отгородиться. 

Відгортати,  таю,  еш,  сов.  в.  відгор- 
нути, ну,  неш,  гл.  1)  Отгребать,  отгресть. 

Відгорни  жар  з  припічка  у  піч.  Землю 
відгорта.    Мнж.    129.    Відгорнули   пісок. 

2)  Отворачивать,  отворотить.  Відгорнув 
полу,  сягнув  до  кишені. 

Відгортатися,  таюся,  ешся,  сов.  в. 

відгорнутися,  нуся,  нешся,  гл.  1)  От- 
гребаться, отгресться.  Єсть  там  такий 

млин  і  дванадцять  каміней,  що  само  і 
мелеться,  і  само  насипається,  само  від- 

гортається і  само  в  мішки  набивається. 
Рудч.  Ск.  І.  123.  2)  Отворачиваеться,  от- 

воротиться. 3)  Перестать  ласкаться.  При- 
горнулась дівчина  до  козака,  як  сонечко 

зійшло,  а  відгорнулася,  як  сонечко  зайшло. 
Відгбртуватя(ся),  тую(ся),  вш(ея  і, 

гл.=Відгортати(ся)  1  н  2. 
Відгоряти,  ряю,  еш,  сов.  в.  відгорі- 

ти, рю,  рйш,  гл.  Отгорать,  отгорать.  Уже 
на  коневі  і  хвіст  одгоргв.  Рудч.  Ск.  І.  118. 

Відгосподарювати,  рюю,  еш,  гл.  Пе- 
рестать быть  хозяиномъ. 

Відгребти,  ся.  См.  Відгрібати,  ся. 
Відгризати,  ааю,  еш,  сов.  в.  відгризти, 

зу,  вею,  гл.  Отгрызать,  отгрызть. 
Відгризатися,  ваюся,  ешся,  сов.  в. 

відгризтися,  зуся,  вешся,  гл.  1)  Отгры- 
заться, отгрызться.  Вовчими  зубами  від- 

гризуся, ведмежою  силою  відборюся.  Чуб. 
І.  95.  2)  Отгрызаться,  отгрызться,  отбра- 

ниться. Як  напало  на  мене  семеро  пе- 
рекупок, то  іедві  одгризлась.  ЗОЮР.  І. 147. 

Відгрібати,  баю,  еш,  сов.  в.  відгреб- 
ти, гребу,  бёш,  гл.  1)  Отгребать,  отгресть. 

Які  руки  загрібали,  щоб  ті  і  відгрібали. 
Чуб.  І.  99.  2)  Отбрасывать,  отбросить, 
отталкивать,  оттолкнуть  (ногою,  рукою). 
Літом  одгрібають  ногами,  а  взгмг  брали  б 

руками.  Ном.  .V;  559. 
Відгрібатися,  баюся,  ешся,  сов.  в.  від- 

гребтися, буся,  бешоя,  гл.  1)  Отгребать- 
ся, отгресться.  2)  Отбиваться,  отбиться, 

защищаться,  защититься.  Ні,  я  не  одгрі- 
убався  руками  ніяк  од  нього,  то  й  не  міг 
ударити.  Александров,  у.  (Залюбовск.). 

Ніяк  я  від  його  (лиха)  ні  одіб'юея,  ні 
одгребуся.  Мир.  ХРВ.  393.  Та  Бог  з  ва- 

ми!— одгрібався  Чіпка, — не  рад,  що  й  за- 
чепив таку  причепу.  Мир.  ХРВ.  177. 

Відгрівати.  ваю,  еш,  сов.  в.  відгріти, 

ірію,  еш,  гл. — сир.  Гръть  въ  печи  про- 
стоквашу, чтобы  сыворотка  отдвлидать 

отъ  творога.  Св.  Л.  5. 

Відгріннутнся,  нуся,  нешоя,  гл.  Кри- 
кнуть въ  отвіть.  Бодай  тому  шинкареві 

таке  життя  добре! — одгрімнувсь  дядько. 
МВ.  (0.  1862.  Ш.  75). 
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Відгром  му,  м.?  І  гроші  побрали,  і 
водгрому  немає.  Ном.  Лг  13213. 

Відгромадитн,  джу,  двш,  гл.  Отгрести 

(сіно). 
Відгромйтн    Си.  Відгромлюнати. 
Відгро  плювати,  люю,  аш,  сов.  в.  від- 

гроийтв,  млю,  виш,  гл.  Отбивать,  от- 
бить силой,  отражать,  отразить.  Він  (реш- 

гант)  і  пакет  одгромив  у  мене',  мене 
схопив  за  груди  та  зіпхнув  з  воза,  а  сам 
з  возом  і  з  пакетом  хода.  Новомоск.  у. 
(Залюбовск.). 

Відгув,  ву,  м.  Откликъ. 
Відгукати.  См.  Відгу кувати 
Відгукатися,  каюся,  вшея,  гл.—  Від- 

гуввутвея.  На    кожний   гук  не  одгука- 
ешея.  Ном.  Лг  4715. 

Відгукнутися.  См.  Відгукуватися 
Відгукузатн,  кун),  вш,  сов.  в.  відгу- 

кати, ваю,  вш,  гл.  1)  Выкликать,  выкли- 
кать. Куди  се  ти  так  забрався,  що  лед- 

ве-не  ледве  відгукав  тебе.  Кіев.  г.  2)  Звать 
обмершее  дитя  съ  цілью  привести  его  въ 
чувство.  Мил.  19. 

Відгукуватися,  куюся,  вшея,  сов.  в. 
відгукнутися  нуся,  нёшея,  гл.  Откли- 

каться, откликнуться.  Ни  мое  прохання 
відгукнулись. 

Відгулень,  львя,  М;  Домашняя  лошадь, 
отбившаяся  въ  табунъ  дикихъ  лошадей. 
О.  1862.  17—19. 

Відгулвтв,  лю,  лвш,  гл.  Отклонить. 
А  батько  оце  умисне  кажуть,  щоб  мене 
від  роботи  відгулити.  Федьк. 

Відгуляти,  лаю,  вш,  гл.  Отпраздно- 
вать, отпировать.  Зараз  одгулялп  весілля. 

Рудч.  Ск.  І.  129. 

Відгусти,  ду,  дёш,  гл.  Окончить  гу- 
діть, шуміть.  Одгуло  весілля,  зосталися 

молоді  гамі  у  хаті.  МВ.  (О.  1862Л.  95). 

Віддавання,  вя,  <  .=Відданая.  Ум.  Від- 
даваннячно.  Покинула  сина  та  ще  й  не 
женила;  покинула  донку  на  віддаванняч- 
ку.  Нн. 

Віддавати,  два),  сш,  сов.  в.  віддати, 
дай,  даси,  гл.  1)  Отдавать,  отдать.  А  син 
старець  та  свого  не  вживає,  та  все  його 
хортам  віддаває.  Чуб.  І.  173.  Взяв  той 
собака  буханець  та  й  віддав  вовкові.  Рудч. 
Ск.  І.  9.  Віддати  Богові  душу.  Умереть. 
Закричав  дід  дивними  голосами  та  й 

Богу  душу  віддав.  Чуб.  1.  156.  —  хвалу. 
Воздать  хвалу,  восхвалить.  Хвалу  Богові 
оддав.  МВ.  І.  16.— на  добридень.  Пожелать 

добраго  дня.  1  добридень  мені  оддала. 
Девиц.  І.  14.  -поклін.  Поклониться.  Ма- 

тері Божій  поклін  оддавши.  Чуб.  І.  160. 
2)  Выдавать,  выдать  замужъ.  Тоді  дівку 
віддавай,  коли  люде  трапляються.  Ном. 
№  5928.  Як  будуть  тебе,  моя  мила,  за 
интого  віддавати,  пиши  листи  на  па- 

пері, давай  мені  знати.  Мет.  60.  3)  Пере- 
давать, передать,  выражать,  выразить. 

4)  Протягивать,  протянуть  голосомъ  при 
конці  пісни,  при  чемъ  ділаетея  рулада 
отъ  высокаго  къ  низкому  на  октаву.  У 
нас  так  завше:  яку  б  пісню  не  співала, 
то  усе  віддає.  Любеч.  5)  Тепліть,  поте- 

пліть. Уранці  було  холодно,  а  вдень  трохи 
оддало.  Константиногр.  у. 

Віддаватися,  даюся,  вшея,  сов.  в.  від- 
датися, дамся,  дасися,  гл.  1)  Отдавать- 

ся, отдаться.  Левин,.  Пов.  81.  2)  Выхо- 
дить, выйти  замужъ.  Чого  журиться?  Не- 

хай та  журиться,  що  віддається.  Ном. 
№  2265.  Мамко  моя  старенькая,  хочу  ся 
віддати,  коли  б  прийшли  старостоньки 
до  нашої  хати.  Гол.  І.  197.  3)  Отда- 

ваться, отдаться  (о  звукі  и  пр.).  Як  Те- 
тяна засміється,  в  душі  радість  од- 

дається. Котл.  МЧ.  4)  Выражаться,  вы- 
разиться, передаваться,  передаться,  отра- 

жаться, отразиться.  В  тих  писаннях 
красний  божий  мир  і  чоловіча  жизнь.... 
не  оддались  так  правдиво,  як  воно  єсть 
у  нас  перед  очима.  К.  Гр.  Кв.   19. 

Віддалеки,  нар.  Издали.  Іще  оддалеки 
зачув  Петро  глухий  галас  мов  на  яр- 

марку. К.  ЧР.  257. 
Віддалити,  ся.  См.  Віддаляти,  ся. 

Віддалі,  нар.— Віддалік.  Я  став  собі 
оддалі  і  дивлюся,  що  то  він  робитиме. Волч.  у. 

Віддалік,  нар.  Поодаль.  А  лисиця  од- 
далік  стоїть.  Рудч.  Ск.  І.  21. 

Віддаліти,  лію.  вш,  гл.  Поотстать,  от- 
далиться. Не  жени  коні:  лоша  віддаляю — 

не  здожене.  Усе  вже  >пе  оддаліло,  проми- 
нуло. МВ.  (0.  1862.  І.  95). 

Віддаль,  нар.  Издали  Відьми  так  не 
вдариш,  а  треба  кинуть  на-оддаль,  то 
попадеш.  Грин.  І.  66. 

Віддаляти,  ляю,  вш,  сов.  в.  віддалі- 
ти, лю,  лиш,  гл.  Отдалять,  отдалить,  уда- 

лять, удалить.  Бог  віку  прибавив,  а  від 
смерти  оддалив.  Ном.  №  13920. 

Віддалятися,  лаюся,  вшея,  сов.  в. 
віддалитися,    люся,    лвшея,   гл.  Отда- 
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литься,  отдалиться,  удаляться,  удалиться. 
Тепер  же  я  сиротина  у  світі  зосталась, 
що  від  роду  віддалилась,  а  від  села  одій- 
тла.  Чуб.   V.  747. 

Відданиця,  ці,  ж.  Невеста,  О.  1861. 
XI.  49.  Св.  Л.  134. 

Віддання,  ня,  с  1)  Отдача.  Шість 
кабанів  чорт  мав,  бідному  чоловікові  дав 
і  на  вічне  віддання  пропало.  Драг.  7.  По- 

зичив ледачому  гроші — десь  на  вічне  вже 
віддання:  2)  Выходъ  заиужъ.  Св.  Л.  197. 
Дівчина  на  відданні.  ДЇвушка  невъста, 
взрослая  девушка.  У  мене  ж  дочка  на 
відданні.  Г.  Барв.  11.  3)  Народный  празд- 
никъ  15  явваря.  ХС.  І.  74.  Чуб.  Ш.  5. 
Ум.  Відданнячко.  Маю  сестру  на  віддан- 
нячку.  Гол.  IV.  547. 

Віддаровувати,  вую,  еш,  сов.  в.  від- 
дарувати, рую,  еш,  гл.  Отдаривать,  от- 

дарить. 
Віддаровуватися,  вуюся,  ашся,  сов.  в. 

віддаруватися,  руюоя,  ашся,  гл.  Отда- 
риваться, отдариться. 

Віддарок,  рку,  м.  Обратный  подарокъ. 
МУЕ.  Ш.  76.  Зіддарки  давати.  Отдари- 

вать. Маркси.  126. 
Віддати,  ся.  Си.  Віддавати,  ся. 
Віддатов,  тжу,  м.  То,  что  нужво  от- 

дать. 
Віддаха,  хх,  об.  Отдающій,  отдающая. 

Будь  узяха,  будь  і  оддала.  Ном.  №  10651 
Віддача,  чі,  з*?.=Відданя  1  и  2.  На 

оддачі  (донька)=на  відданню.  Чуб.  IV. 
63. 

Віддерти,  ся.  С  в.  Віддирати,  оя. 

Віддивйтися,  влюся,  вишся,  гл.  Окон- 
чить смотреть.  Умирающая  говорить:  Очі  ж 

мог  каренькії  віддивилися,  уста  ж  мої 
сахарніг  Оговорилися.  Чуб.  І.  771. 

Віддимати,  нал,  еш,  сов.  в.  віддути, 
відоджу,  кеш,  гл.  1)  Отдувать,  отдуть. 
2)  Віддимати  губи.  Выпячивать  губы.  Пере- 

носно: сердиться.  Оддув  губи,  як  капиці. 
Ном.  №  3368- 

Віддижатиоя,  маюся,  ешоя,  сов.  в.  від- 
дутися, відодмуся,  мошви,  гл.  1)  Отду- 

ваться, ртдуться.  2)  О  губахъ:  выпячи- 
ваться, выпятиться.  Очі  горять,  губи  од- 

дулись.  Мир.  ХРВ.  33. 
Віддирати,  раю,  еш,  сов.  в.  віддерти 

я  відідрати,  деру,  рвш,  гл.  1)  Отдирать, 
отодрать,  отрывать,  оторвать.  Відірвав  нит- 

ки, ірпяг  у  голку  та  й  почав  приши- 
вати до  чумарки  те,  що  віддер.  Харьк. 

2)  Только  носов,  в.  Отплясывать,  откалы- 

вать Метелиці  та  гопака  гуртом  відди- 
рають Шевч. 

Віддиралися,  раюся,  ешся,  сок.  в.  від- 
дертися а  гідідратнся,  деруся,  решен, 

гл.  Отдираться,  отодраться,  отрываться, 
оторваться. 

Віддйха,  хн,  ж.  Отдыхъ.  Трихи  та 
мнихи — нема  оддихи.  Ном.  Лг  10952. 

Віддихання,  ня,  с.  Отдохновеніе.  Пі- 
шов у  темний  лужок  на  віддихання. 

Чуб.  V.   773. 
Віддихати,  хаю,  еш,  сов.  в.  віддиха- 

ти, хаю,  еш  и  відітхнутн,  ну,  нвш,  гл. 

1 )  Переводить,  перевести  духь,  стать  сво- 
бодно дышать.  Дише,  дише,  поки  віддише. 

2)  Отдыхать,  отдохнуть.  Полягайте  та 
вгддиште  трохи.  Рудч.  Ск.  I.  92.  Прий- 

шов у  ліс  і  ліг  оддихати.  Чуб.  \.  5.  Сіла 
одітхнути.  Левиц.  І.  39. 
Віддихатися,  хаюся  (шуся),  ешся, 

(шешся),  гл.  —Віддихати  1.  Засапався, 
ніяк  не  віддишуся. 

Віддівуватн,  вую,  еш,  гл.  Прожить 
девичью  жизнь.  Я  вже  своє  дівоцтво  від- 
дівувала.  Кіев.  г. 

Віддіжурити,  рю,  рнш,  гл.  Заморить 
работой.  Мабуть  добре  -Карпа  на  пан- 

щині віддіжурили,  що  на  улиці  нема. 
Васильк.  у. 

Відділ,  лу,  м.  1)  Отдълъ,  раздвлъ. 
Старший  син,  швець,  уже  й  одружився 
і  на  одділ  пішов.  Г.  Барв.  487. 

Відділити,  ся.  Си.  Відділяти,  ся. 
ВІДДІЛЯТИ;  ляю,  еш,  сов.  в.  відділи- 

ти, лю,  лиш,  гл.  Отделять,  отделить;  уда- 
лять, уділить.  Одділи  маненьку  часточ- 

ку землі  на  моє  ім'я.  Чуб.  І.  14  3»  Одді- 
лив  йому  половину  царства.  Рудч.  Ск. 
II.   75. 

Відділятися,  лнюоя,  ешся,  сов.  В.  ВІД- 
ДІЛЯТИСЯ, люоя,  лншся,  гл.  Отделяться, 

отделиться. 
Віддрючвувати,  вую,  еш,  гл.  Побить 

палкой.  Славяносерб,  у. 

Віддубасити,  шу,  оиш,  гл.  Отколотить, 
отдуть.  Стор.  І.  239. 

Віддути,  оя.  См.  Віддимати,  ся. 

Віддухам,  хаю,  еш,  гл  =ВІддухопе- 
лити.  А  що,  добре  тебе  оддухали?  Пи- 

рят.  у. 
Віддухопелити,  лю,  лиш,  гл.  ОтколОг 

тить.  ЙнодІ  віддухопелять  добре.  Г.  Бар  в. 
365. 

Віддушити.  См.  Віддушувати. 

Віддушувати,  шую,  еш,   сов.  в.    від- 
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душити,  шу,  шиш,  іл.  Отдавливать,  от- давить. Віддушувати  сир. 

Віддгобаритн,  рн>,  риш,  гл.  Отколотить, 
сильно  побить.  0.  1862.  II.  58. 

Віддяка,  кн,  ж.  Благодарность;  от- 
плата; возмездіе.  Ум.  Віддячив 

Віддявуватн,  вую,  вш,  віддячити, 

чу  чиш,  гл.  1)  Отблагодарить.  Ном. 

№  12068.  2)  Отомстить,  отплатить.  Від- 
дячим дьявольским  синам,  гукали  грома- 

дяче, віддячим!  Стор.  МПр.  51. 

Віддявуватиоя,  куюся,  вшся,  віддя- 
читноя,  чуся,  чишся,  гл.=Віддявува- 
тиоя,  віддячитися.  Грин.  І.  114.  Я  не 
зможу  тобі  віддячитися.  Федьк. 

Віддячва,  ви,  ж.  Ум.  отъ  віддяиа. 

Віддячливий,  а,  о.  Старающійся  от- 
благодарить ч-Ьмъ-либо.  Він  такий  оддяч- 

ливий  був.  Черниг.  у. 
Відвй,  нар.— Відай. 
ВІдехьга.  ги,  зг.=Відлига.  Вх.  Зн.  7. 
Відеречко,    відерко,    ва,    є.   Ум.    отъ 

відрб. 
Відервовьій,  а,  е.  Ведерный. 
Відерннв,  ва,  м.  і)  Д*лающій  ведра. 

2)  Горгаокъ,  чугучъ  вместимостью  въ  1 

ведро.  Купила  собі  горщик-відерник. 
Відерце,  ця,  с.  Ум.  отъ  відро. 

Від'ємний,  а,  е.  О  зерн*:  легконісний 
и  потому  отлетающій  при  провіиваніи 
вміст*  съ  мякиной.  Од'ємна  пшениця. 
Ре.  Левиц. 

Віджалуватн,  дую,  аш,  гл.  Не  пожа- 
літь дать.  Родителів  має  (черниця)  за- 

можних, то  нехай  родителі  оджалують 
їй  дещо  на  прожиття,  бо  вселилася  вона 

у  їх  в  такім  убожестві,  що  й  не  ска- 
зати. МВ.  II.  164.  Віджалуйте  гроші 

на  таке  діло. 

Віджарити,  рю,  риш.  гл.  Отпороть 
розгами,  высвчь.  Узяли  його  лакеї  на 
станю  та  так  оджарили,  що  ні  лягти, 
ні  сісти.  Мир;  ХРВ.  58. 

Віджартовуватися,  вуюся,  вшся,  сов. 
в.  віджартуватноя,  туюся,  вшся,  гл. 
Став  шинкар  свою  жінку  знееажати; 
вона  усе  оджартовувалась,  сміялася. 
МВ.  II.  185. 

I.  Віджати.  См.  Віджимати. 
II.  Віджати.  См.  Піджинати, 

Віджахнути,    ну,   явш,    гл.    Отогнать 
страхомъ,  вообще  отогнать,  отбить  силой, 
оруяиемъ.  Помогла  тобі  від  Польщі  Москву 
віджахнути.  К.  XII.  65.  Воюй  добре,  щоб 
вражих  черкесів  оджахнути.  О.  1861.  XI. 
Кух.  9. 

Віджахнутися,  нуся,  нешея,   гл.  От. 
скочить  отъ  кого  въ  ужасв,  въ  испугв- 
(Відьми)  кинулись  на  Пантелемона  і  од 
жахнулись  од  круга.  Грин.  I.  67. 

Відживати,  ваю,  вш,  сов.  в.  віджити, 

живу,  веш,  гл.  I)  Оживать,  ожить:  при- 
ходить, придти  въ  себя.  2)  Отживать,  от- 

жить. Він  уже  свій  вік  оджив. 
Відживити.  См.  Відживляти. 

Відживіти,  вію,  вш,  гл.  Ожить.  До- 
жидали побачиться  так,  як  дня  сонят- 

ного,  що  його  дожидає  чоловік  і  радіє,  од- 
живіє,  діждавшися.  МВ.  (О.   1862.  І.  78). 

Відживляти,  ляю,  вш,  сов.  в.  віджи- 
вити, влю,  виш,  гл.  Оживлять,  оживить. 

Текохання,що  ногоодживило,  живу  й  муку 
йому  собою  завдало.  МВ.  (О.  1862.1.  78). 

Віджимати,  маю,  вш,  сов.  в.  віджати, 

відіжму,  меш,  гл.  Выкручивать,  выжи- 
мать, выжать  мокрое  белье.  А  дівка  — 

чорнявка  порається  у  другій  хаті — від- 
жимає сорочки.  Рудч.  Сгс. II.  151.  Мотря 

стала  віджимати  сорочки  з  відмоки. 
Левиц.  КС.  43. 

Відживати,  нею,  вш,  сов.  в.  віджати, 
відіжну,  нёш,  гл.  Жать,  сжать  за  долгь. 

Відживатися,  каюся,  вшся,  гл.  О  жне- 
ісв:  работая,  обгонять  остальныхъ  жнецовъ. 
Оджинатись  од  женців. 

Віджйріти,  рію,  вш,  гл.  Отжиръть. 
Віджити.  См.  Відживати. 

Віджобокіти,  ню,  ннш,  гл.  Отшептать. 
А  баба  таки  вгджобоніла  трохи  хоробу. 

Віджувати,  жую,  вш,  гл.  Отжевать. 
Теля  віджувало  рукава  в  сорочці. 

Віджухаритися,  рюся,  ришся,  гл. 
Отделаться.  Насилу  віджухарився  від 
десятника. 

Відваддя,  дя,  с.  Мякина.  Желех,  Ум. 

Відзаддячко.  Що  ж  она  діє?  Золото  пря- 
де. Ходім  до  неї  колядувати,  ой  чей  же 

нам  дасть  по  колядочці,  по  колядочці, 
хоть  відзаддячко,  хоть  відзаддячко,  хоть 
вгдпрядочки.  Гол.  IV.  31. 

Відзвичаїти.  См.  Відзвичаювати, 
Відзвичаювати,  чаюю,  вш,  сов.  в.  від- 

звичаїти, чаю,  їш,  гл.  Отучать,  отучить. 
Желех. 

ВІДЗВОЛИТИ,  СЯ.  См.  ВІД8В0ЛЯТИ,  ся. 

ВІДЗВОЛИТИ,  ляю,  вш,  сов.  в.  відзвб- 
лити,  лю,  лиш,  гл.  Освобождать,  освобо- 

дить, выручить.  Рудч.  Ск.  І.  138.  Отто 
одзволив  (од  чортів)  він  сина.  Драг.  51. 
Ти  одзволив  нас  од  смерти.  Рудч.  Ск. 
І.   120. 
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ВІД8В0ЛЯТНСЯ,     ЛЯЮСЯ,     ЙШСЯ,     сов.   в. 

від8волитнся,  люся,  ляшся,  гл.  Осво- 
бождаться, освободиться.  Одзволилась  єси 

від  недуги  твоєї.  Св.  Л.  ХШ.  12.' 
Відземок,  мка,  м.  Часть  древеснаго 

ствола  до  вътвёй. 
Відзивати,  ваго,  вш,  сов.  в.  відізвати. 

8ву,  веш,  гл.  Отзывать,  отозвать. 
Відзиватися,  ваюся,  ешся,  сов.  в.  віді- 

зватися, ввуся,  вешся,  гл.  Отзываться, 
отозваться.  Чуб.  І.  141. 

ВІдаимкв.  ків,  м.  мн.  Исходь  зими, 

время  посл-в  зимы,  когда  еще  возвращают- 
ся зиянія  явленія.  Берд.  и  Житом,  у. 
Відзіґорний,  а,  е.  Франтоватый.  Така 

відзі/орна — не  впади,  пороше,  на  моє  хо- 
роше. Уман.  у.  Подольск,  у.  См.  фіціґориий. 

Відвідувати,  иую,  вш,  гл.  Перезимо- 
вать. 

Відвірятися,  ряюся,  ешся,  гл.  Ска- 
лить зубы.  Лежить  собака  та  й  відзі- 

ряєтьсн.  Нолт.  їй  би  усе  тільки  до  хлоп- 
ців відзірятися.   Полт. 

Відзнака,  ви.  ж.  Знакъ;  отметка.  Же- 
лех. 

Відзначати,  чаю,  вш,  сов.  в.  відзна- 
чити, чу,  чйш,   гл.   Отмечать,  отміігить. 

Відзначатися,  чаюся,  ешся,  сов.  в. 
відзначитися,  чуся,  чншся,  гл.  Отра- 

жаться, отразиться,  обозначаться,  обозна- 
читься. Ні  в  чім  так  не  відзначилась 

душа,  як  у  пісні.  Все,  що  перейшло  через 
серг(е  і  розум  (українського  народу)  од- 
значилось  в  нашій  рідній  мові.  О.  1861. 
IV.  31. 

Відзолити.  См.  Відзолювати 
Відвблювати,  люю,  вш,  сов.  в.  від 

волити,  дю,  лиш,  гл.  1)  Щелочить,  вы- 
щелочить (б-влье).  2)  Бранить,  выбранить. 

Так  його.  так!...  одзоліть  його!  Мир.  Нов. 
II.  62. 

ВЇД8ИНИТИ,  плю,   ниш,   гл.    Отьорить,  ■ 
распахнуть.    Відзяпити  двері    навстчж. 

Відібрати.  См.  Відбірати. 
Відігнати.  См.  Відганяти. 
Відігравати,  граю,  вш,  сов.  в.  віді- 

грати, граю,  вш,  гл.  Играть,  сыграть. 
Дав  йому  своєї  скрипки  одограть  весілля. 
Грин.  II.  58-59. 

Відіграватися,  граюся,  ешся,  сов.  в. 
відігратися,  граюся,  ешся,  гл.  1)  Быть 
играннымъ,  сыгранныыъ.  2)  Отыгрнваться, 
отыграться. 

Від'їдати,  даю,  вш,  сов.  в.  від'їсти,  їй, 
їси,  гл.  1)  Отъедать,   отъесть.    Розжало- 

бивсь, як  вовк  над  поросям:  від'їв  ніжки 
та  й  плаче.  Ном.  №  4692.  2)  Только 
сов.  в.  Кончить  ъхть.  сьість.  То  беріть  та 
їжте!— Я  еже,  коже,  свое  одів.  Грин. 
I.  53.  3)  Наверстывать,  наверстать  поте- 

рянное въ  'вд*,  съввъ  разоыъ.  їж,  від'їдай 
за  снідання,  бо  тобі  й  поснідати  не  до- 

велось. Харьк. 

Від'їдатися,  даюся,  ешся,  сов.  в.  від'їс- 
тися, їмся,  їсися,  гл.  і)  Откармливать- 

ся, откормиться.  2)  їсти  яи  зварить,  то  не 

від'їсися  Такъ  вкусно  сварить,  что  все ъмъ  бы.  Св.  Л.  17. 

Відіднйти.  ню  ниш,  гл.  Вынуть  дно 

у  бочки. Відідрати,  віддеру,  реш,  гл.  =»  Від- 

дерти. 
Відідратися,  віддеруся,  решея,  гл  — 

Віддертися.  Відодреться  латка  від  оде- 
жини. Св.  Мт.  IX.  16. 

Відізватися.  См.  Відзиватися. 

Від'їзд,  ду,  м.  Отъ'вздъ. 
Відіаджати,  жаю,  вш,  'гл  =ВідТадити. 

Ой  куди  ти  їдеш ,  куди  від'їжджаєш,  ти,  ко- 
заченьку Марку?  Мет.  Покидає,  від'їжджає 

в  Китай  городочок.  Мет. 

Від'їздити,  джу,  днш,  гл.  Отъездить, 
кончить,  перестать  "Ьздить.  Од'їздила  вже 
своє.  Сим.  ■гзб. 

Від  Ї8ДЯТЯ,  джу,  днш,  сов.  в.  від'їха- 
ти, Іду,  деш,  гл.  1)  Отквзжать.  отъехать 

отъ  чего.  Від'їхав  уже  від  воріт.  2)  Уізжать, 
у-Ьхать.  До  города  Крилова  від'їздити. 
Макс. 

ВІДІ8ДНИН,  а.  ё.  Который  на  отъезде, 

прощальный.  Так  може,  діду,  й  од'їздної 
(чарки)?  О.  1862.  І.  51.  Від'їздив =Від- илінне. 

Відіймати,  маю,  вш,  сов.  в.  відійня 
ти,  Йму,  меш,  гл.  Отнимать,  отнять.  Грин 
Ш.  519.  Воли  випрягає,  пугу  одіймає 

Чуб.  V".  279.  Що  малий  пан  вліпить то  і  великий  не  відойме.  Ном.    №   1277 

Відійматися,  маюся,  ешся,  гл.  Раз- 
ставаться.  Не  клопоч  мені  голови,  бо  я  і 
так  клопіт  маю,  від  роду  ся  відіймаю 
Раиіі. 

Відійти.  См.  Відходити. 
Відімкнути.  См.  Відмивати. 
Відімстити.  См.  Відімщати. 

Відіичати,  чу,  чйш,  гл.  Быстро  отвезти 
или  отнести.  Ой  ти,  коте  сірий,  та  ви- 

мети сіни,  а  ти,  кішко,  не  ворчи,  піди 
сміття  одімчи.  Мил.  43.  Одімчить  бу.ю 
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который  возом....  харчі  там  і  барило. 
Сим.  222. 

Відімщати,  щаю,  вш,  сов.  в.  відім- 
стити, мщу,  стиш,  гл.  Отомщать,  отомстить. 

Ой  панове  гайдамаки,  добре  себе  майте, 

що  за  мого  пана  Йвана  ляхам  одомщай- 
те.  Нп. 

Відімщення,  ня,  с  Отмщеніе."  Спасен- на смерть!  Летіте,  вірні  душі,  до  Бога 
правди,  Бога  відімщення.  К.  ЦН.  241. 

Відійняти    См*.  Відпинати. 
Відіпрати,  оя.  См.  Відпірати,  ся. 

Відіпріти,  прію,  вш,  гл.  О  льд*:  от- 
таять. Як  пішли  були  дощі,  од  берега 

вгдопріла  крига,  а  то  всюди  лежить  не- 
движима. Волч.  у. 

Відіпхнути.  См.  Відпихати. 
Відіп'яти.  См.  Відпинати. 
Відірвати,  оя.  См.  Відривати,  ся. 
Відіслати.  См.  Відсилати. 
Відіслати  сплю,  епйш,  гл.  1)  Про- 

спать. Відіслати  овець.  Проспать  до  гвхъ 
норъ,  пока  овцы  разбредутся.  Як  чабан 
одіспав  вівці,  то,  прокинувшися,  голо- 

сить за  ними,  і  пішов  шукати.  О.  1862. 
V.  Кух.  34.  2)  Отоспаться,  не  доспавъ, 
наверстать  и  выспаться  потомъ.  Одіспав 
сьогодні  за  ввесь  тиждень. 

Від'їсти,  ся.  См.  Від  їдати,  ся. 
Відіткнути,  ся.  См.  Відтикати,  ся. 

Відітнути,    тну,    неш,    г.і.=Відтятн. 
Відотну  тобі  хвіст.  Стор.  І.  221. 

Відітхнути.  См.  Віддихати. 

Від'їхати.  См.  ВІДІ8ДЙТИ. 

Віднадити,  джу,  днш,  гл.  Окончить 
кадить. 

Відвіз,  ау,  м.  Огв-вть.  Стор.  Н.  23. МВ.  І.  133. 

Відказати,  ся.  См.   Відказувати,   ся. 

Відказувати,  вую,  вш,  сов.  в.  відка- 
аати, аку,  звеш,  гл.  і)  Отвечать,  отве- 

тить. Як  Христа  дочитаються,  то  не 

одказуючи  -йому:  „воистину  воскресе", побажай  чяго:  так  і  станеться.  Ном. 

36  289.  Ішов  козак  дорогою:  „помагай-бі, 
женче!и  Вона  ж  йому  відказала!  „Здо- 

ров бувай,  серце*  Нп.  2)  Оставлять,  оста- 
вить вь  наследство,  завищать. 

Відкавуватиоя,  ауюся,  вшся,  сов.  в. 
відказатися,  жуся,  асешся,  гл.=Отго- 
вариваться,  отговориться. 

Відкалабанити,  ню,  ниш,  гл.  Отколо- 
тить. Та  так  його  одкалабаннлп,  то  він 

ледві  додому  дотягся.  Ккатериносл.  у. 
Слов.  Д.  Эвари. 

Відкалатати,  таю,  вш,  гл.  Отзвонить. 
Відкараскатися,  каюся,  вшся,  гл.  От- 

делаться, отбояриться.  Лихим  лихом  при- 
чепивсь, насилу  відкараскався  від  його. 

Черк.  у. 
Відкасник,  ка,  м.  Раст.  а)  Авреги^о 

даШоМея.  ЗЮЗО.  І.  113.  б)  Сагііпа  уиі- 
£агі§  Ь.  ЗЮЗО.  І.  116.  вї  Тпаїісггиш 
Пауиш  Ь. 

Відкаснутися,  нуся,  нешся,  гл.  От- 
стать, отвязаться.  Од  мене,  бабо,  відкасни- 

ся, і  не  тілько  на  яві — і  ві  сні  не  снися. 
Ном.  Одкаснись  від  мене  і  від  лиця  мого. 
Ном.  Налякати  хоче,  аби  ми  від  неї 
відкаснулись.  Г.  Барв.  206. 

Відкатувати,  т^ю,  вш,  гл.  Сильно  из- бить. 
Відкашлюватися,  лююся,  вшся,  сон.  в. 

відкашлятися,  ляюся,  вшся,  гл.  Отка- 
шливаться, откашляться. 

Відвваснти.  См.  Відввашувати. 

Відквітувати,  шую,  вш,  сов.  в.  від- 
вваснти, шу,  сиш,  гл.  Выпячивать,  вы- 

пятить. Як  молодик  гострий  та  черево 
відквасив,  то  місяць  буде  дощовий.  Грив 

1.  11.  2) — г^бм.  Надуться,  сдвлать  недо- 
вольную физіономію. 

ВІдки,  мар.=Відкіль.  Відки  йдете?— З  під  Дунаю.  Гол.  1.  98. 

Відкид,  ду,  м.  Скатъ,  покатость,  склонъ. СіЛа....  на  одкиді  скелі.  Левиц.  І.  254, 

Відкидання,  ня,  с.  Отбрасьіваніе. 

Відкидати,  даю,  вш,  сов.  в.  відкину- 
ти, ну,  неш,  гл.  1)  Откидывать,  отки- 

нуть, отбрасывать,  отбросить.  Лопатою 
нечисть  відкидають.  Ном.  №  8059.  2)  От- 

вергать, отвергнуть.  Не  відкидай  мого  про- 
хання. К.  Псал.  3)  Відкинути  нбги.  Уме- 

реть. Як  не  мудруй,  а  вмерти  треба!... 
Ори  і  засівай  лани,  коси  широкі  пере- 

логи і  грошики  за  баштани  лупи, — та 
все  одкинеш  наги.  Г.  Арт.  (О.  1861.  Ш. 

111).  Иногда  это  значить  лишь  лежать 
сильно  утомленнымъ,  обезсиленнымъ.  См. 
Відкидати.  4)  Отворять,  отворить.  Одкину- 

ла двері,  держить  настежі.  МВ.  (КС. 
1902.  X.  147).  Одкинула  заслонку.  Кро- 
лев.  у.  5) — иа  аіто.  Опгвживать,  отцвдить 
на  сито.  Маркев.  169. 

Відкидати,  даю,  вш,  гл.  1  ̂ Відки- 
нути 8.  Лежить,  відкидавши  ноги,  як 

кулик  після  яйця.    Ном.    .V.    14087.    Ви. 
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ног»  говорять  также:  кочерги,  гуркала,  су- 
рмі. Ном.  №  10879. 

Відкидатися,  даюся,  вшся,  сов.,  в. 
відкинутися,  нуся,  нвшся,  гл.  1)  От- 

кидываться, откинуться,  отбрасываться,  от- 
броситься.  Голова  одкидалась  назад.  Ле- 
виц.  І.  520.  2)  Отстраняться,  отстранить- 
ся,  отказываться,  отказаться,  отшатывать- 

ся, отшатнуться,  отрекаться,  отречься. 
Вона  одкинеться  од  його.  Левиц.  Поя. 
276.  3)  Отражаться,  отразиться.  Все  те 
одкчдалося,  одбивалося  в  тихій  воді.  Ле- 

вин. I.  92.  4)  Поинимать,  принять  преж- 
ній  видъ  (поел*  превращенія  во  что).  Він 
перекинувся  вовком  та  одкинутися  на- 

зад не  вміє.  Ромен,  у.  5)  Отворяться,  от- 
вориться. Ворота....  раз  одкинуться, — 

стоятимуть  і  ніч  настіж.  МВ.  (О.  1862. 
І.  97). 

Відкіль,  відкіля,  нар.  Откуда,  откол*. 
В  ід  кіль  такі  ее  гольтіиаки?  Котл.  Кн.  І. 

16.  Не  стямишся,  відкіль  лихо  скла- 
деться. Ном.  Лі  1963.  Початок  і  не 

можна  тать,  відкіля  взявся.  Ном.  №  388. 

Відкільсь,  відкілясь,  нар.  Откуда-то. 
Коняку  відкілясь  притаскав.    Мнж.    131. 

Відклад,  ду,  м.  Откладьіваніе,  прово- 
лочка. Одклад  не  йде  в  лад.  Ном.  Лі  11006. 

Відкладавши,  аідкяяднйй,  а,  е.  От- 
кладываемый, отложенный.  Що  маєш  ро- 

бити, то  роби  сьогодня,  бо  тілько  гден 
сгір  відкладний  добрий.  Ном.  Л»  11008. 
Одкладний  сир  добрий.  Ном.  Лі  11007. 

Відкладання,  ня,  с  Откладьіваніе. 
Відкладати,  даю,  еш,  сов.  в.  відклас- 

ти, кладу,  двш,  гл.  Откладывать,  отло- 
жить. Одкладае,  як  лях  еяято.  Ном. 

.V  ,11005. 
Відкладний.  Си.  Відкладання 

Відкладуватн,  дую,  еш,  гл.=Відкла- 
датн. 

Відклепати,  паю,  еш,  гл.  Отбить  косу 
молоткомъ. 

Відлвкатн,  каю,  еш.  сов.  в.  відкли- 
кати, кличу,  чвш,  >л.  Отзывать,  отозвать. 

Відкликатися,  каюся,  вшся,  сов.  в. 
відкликнутися,  нуся,  нешся  гл.  Отзы- 

ваться, отозваться,  откликаться,  отклик- 
нуться. Як  прийде  лисичка,  то  не  одкли- 

кайся.  Рудч.  ̂ Ск.  II.  4.  Відкликнувся 
Олесь,  та  й  сам  гдесь.  Ном.  .V  12723. 

Відказане,  ного,  с.  Прощальный  ію- 
дарокъ.  Ой  дав  же  я  ги  да  одклінного — 
коня  вороного,  а  вона  (мені)  хустиночку. 
Грин.  Ш.  175.  Мил.  113. 

Відклівщина,  ни,  ж.  Прощальный  пирь: 
а)  по  случаю  выхода  ученика  оть  мастера- 
кобзаря;  б)  по  окончаніи  свадебныхъ 
празднествъ  (въ  субботу).    Чуб.    IV.    580. 

Відклоняти,  ся.  См.  Відклоняти,  ся. 
Відклоняти,  няю,  еш,  сов.  в.  відкло- 

нйти,  ню,  ниш.  гл.  Въ  свадебномъ  обря- 
ді: заставлять,  заставить  новобрачныхъ 

поклониться  родителямъ, — это  д*лаетъ  съ 
женихомъ  дружно,  съ  нев*стой  брат  ру- 

ками, обернутыми  въ  платокъ  или  поло- 
тенце. Старосто,  пане  підстаросто!  бла- 

гословіть батькові  ,й  матері  молодого 
князя  (сестру)  одклонить!  Маркев.  108. 
ПО.  МУЕ.  Ш.  106ч 
Відклонятися,  няюся,  вшся,  сов.  в. 

відкланятися,  нюся,  нишея,  гл.  Кла- 
няться, поклониться,  передавать,  передать 

поклонъ.  Грин.  Ш.  175.  Молодий  г  мо- 
лода молються  спершу  Богу,  тоді  одкло- 

няються  батькові  й  матері.  Грин.  Ш. 
531.  Та  бийся,  коню,  вибивайся,  та  на 
крутий  бережечок  потішайся,  та  до  ой- 

ця,  неньки' відкланяйся.  Чуб.  V*.  798.  3 України  до  дівчини  козак  відьлонивея. 

Чуб.  V*.  305.  Не  відклонившись  їм,  пій- 
шла  скорою  ходою  додому.  Г.  Барв.   152. 

Відклякнути,  кну,  неш,  гл.  Отойти  (объ 
окочен*вшихъ  или  отмороженных!»  частяхъ т*ла). 

Відкластися,  клянуся,  вёшея,  гл. 
Отпереться  отъ  чего  съ  клятвой,  божбой. 
Харьк.  у.  (Лобод.). 

Відкозакувати,  кую,  еш,  гл.  Окон- 
чить козачествовать.  Запорожці....  відко- 

закувавши в  Січі,  позаводились  жінками 
та  дітьми.  Стор.  МПр.  152. 

Відкбли,  нар.  1)  Съ  какихъ  поръ.  Від- 
коли пішов,  та  й  нема.  Рудч.  Ск.  II.  35. 

2)  Съ  т*хъ  поръ,  какъ.  Ще  не  чула, 
одколи  живу  на  світі.  Левиц.  Нов.    341. 

Відколншній,  я,  е.  Очень  давній. 
Відколоти.  См.  Відколювати. 
Відколупати.  См.  Відколуплювати. 
Відколуплювати,  люю,  еш,  відколу- 

пувати, пую,  еш,  сов.  ь.  відколупав 
паю,  еш,  гл.  Отковыривать,  отковырять. 
Одколупалп  грудку  (каші).    Грин.    1.    33. 

Відколупнути,  ну,  нёш,  гл.=Відко- 

д у пати. Відколупувати.  См.  Відколупнути. 
Відколювати,  люю,  еш,  сов,  в.  від- 

колоти, лю,  лиш,  гл.  Откалывать,  отко- 
лоть, отщепливать,  отщепить. 

Відколядувати,  дую,  еш,  гл.  Окон- 
чить колядування.  МУЕ.  III.  57. 

9 
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Відкопвти,  ся.  См.  Відкопувати,    ся. 

Відкопилити,  лю,   лиш,   гл.    Отго
пьі- 

рить  (о  губЬ).  Оце!  відкопилив  губ
у!  Ва- 

сильк.  у. 

Відкопування,  ня,  с  Откаїшван
іе 

Відкбпувати,  пую,  еш,  сов.  в.  в
ідко- 

пати, пай),  еш,  гл.  Откапывать,  откопать.
 

Щоб  ці  гроші  відкопали  такі  руки,    як
г 

закопали.  'Чуб.  І.  98. 

Відкбпувати  ся,  пуюся,  ешся,  сов
.  в. 

відкопатися,  лаюся,  ешся,  гл. 
   Откалы- 

ваться, откопаться. 

Відкосити    См    Відкошувати. 

Відкоситися,  шуся,  сишся,  гл.
  Окон- 

чить косьбу. 

Відкотити,  ся.  См.  Відкочувати,   с
я. 

Відкочувати,  чую,  еш,  сов.  в.
  відко- 

тити   кочу,  тиш,  гл.   Откатывать,    отка-
 

тить.'Яі«  тоді  його  відкотив  аж  до  лісу. 
О    1862.  І.  33. 

Відкочувати,  чую,  еш,  гл.  Отко
чевать. 

Татаре....  одкочували  собі  геть  у.
...  сте- 

пи. К.  Хмельн.  13. 

Відкочуватися,  чуюся,  ешся,  
сов.  в. 

відкотитися,  кочуся,  тишся,  
гл.  Отка- 

тываться, откатиться.  Яблучко  від  яблунь- 
ки не  відкотиться.  Ном.  &  9304. 

Відкошувати,  шую,  еш,  сов.  в
.  від- 

косити, шу,  сиш,  гл.  Косить,  скосить
, 

отрабатывая  за  долгь. 

Відкрадатися,  даюся,  ешся,
  сов.  в. 

відкластися,  дуся,  дешся,  гл.
  Уходить, 

уйти  украдкой.  Мене  мати  лає
,  гулять 

не  пускає,  ой  я  відкрадуся  да  и  н
агу 

ляюся.  Чуб.  V.  542. 

Відкраювати,  враюю,  еш,  сов. 
 в.  від- 

краяти, краю,  еш,  гл.  Отрезывать,  отре-
 

зать. Сорочку  відкраяти.  ОтрЄзать  поло
тна 

на  сорочку.  Ленин.  КС.  60. 

Відкривання,  ня,  с.  Открываш
е. 

Відкривати,  ваю,  еш,  сов.  в.  ві
дкри- 

ти крию,  еш,  гл.  Открывать,  открыт
ь; 

обнаруживать,  обнаружить.  ЛриШ
лаГшо 

мила,  китайку  відкрила.  Ни.  л  ж 
 тооі 

всю  правду  відкриваю.  Чуб.  \  .  82о. 

Відкриватися,  ваюся,   ешся,    сов.    в.
 

відкритися,  криюся,  ешся,    гл.  
  Откры- 

ваться, открыться.  . 

Відкриття,    тя,    с.    Откровевіе.    
Мет 

(Шевченкові  твори)  здались  мовнії
  якимсь 

одкриттям  з  неба.  К.  ХП.  12. 

Відкришити,  шу,  шиш,  гл.  От
крошить. 

Відкришитися,  шуся,  шишся, 
 гл.  ит- 

крошиться. 

Відкрутити,  ся.  См.  Відкручувати,
  ся. 

Відкручувати,  чую,  еш,  сов.  
 в.    під- 

крутити, чу,  тиш,  гл.  1)  Откручивать, 

открутить.  Трохи  голови  не  відкрутив  гз 

чубом.  Стор.  І.  191.  2)  Отвинчивать,  от- винтить. 

Відкручуватися,  чуюся,  ешся,  сов.  
в. 

відкрутитися,  чуся,  тишся,  гл.  Отд
елы- 

ваться, отделаться.  Став  думати,  як  би 

то  від  них  відкрутитись.  Кв.  1.  255. 

Відкудбвчити,  чу,  чиш,  гл.  Пок
оло- 

тить Опісля  насилу  люде  виволокли  з 

кімнати,  так  він  його  відкудовчив. 

Відкуп,  пу,  м.  1)  Откупъ.  Не  раз    із 

сечами  й  церкви  їм  на   одкуп    оддавали.
 

К    ЧР.  Ю.  2)  Выкупъ.  МУК.  Ш.   117. 

Відкупати,  ся,  гл.=ВіДкуплятн,    ся. 

Відкупити,  ся.  См.   Відкупляти,  ся. 

Відкупляти,  ляю,  еш,  сов.  в,  відку- 
пити   плю,  пиш,  гл.  Откупать,  откупить, 

выкупать,  выкупить.  3   моря  душу   вий
- 

мала, од  гріхів  одкупляла.  Чуб.   V .   84У. 

Я  б  рад  одкупити  батьківське  гніздо,  т
а 

Біг  ма  за  віщо.  Левин.  I.  422. 

Відкуплятися,  ляюся,  ешся,  сов.  в. 

відкупитися,  пдюся,  пишся,  гл.  От
ку- 

паться, откупиться.  А  я  смерти  не  боюся 

я  від  смерти  одкуплюся.  Чуб.  V.  1093 

Наша  душа  гріхів  довіку  не  відкупитьс
я АД.  I.  108.  ж„_    ... 

Відкупне,  ного,  с.  Выкупъ.  МУЕ.  Ш
. 

117. 

Відкупний,  а,  е.   Откупленный,   выку- 
пленный.  Відкупні   кумв.  Мужчина  и  жен- 

щина, которые,  въ  случа*  если    дЄти    въ 

сємьЄ  мрутъ,  для    сохраненія    жизни   ре- 

бенка, приглашаются  его  родителями  (че- 

резъ  шесть  нєдЄль  после  его  рожденія    и 

уже  послЄ  кретенія)  быть  второю    парою 

кумовьевь,  при  чемъ  кумъ    даетъ    деньги, 

кума— нриншо;  впослЄдствіи  ребенокъ    ро- 
дителями выкупается  у   этихъ    кумовьевъ. 

Мил.  22.  Мнж.  183. 

Відкуповуватися,  вуюся,  ешся,  гл.— 

Відкуплятися. 
Відкусити.  См.  Відкушувати. 

Відкушувати,  шую,  еш,  сов.  в.  ві
д- 

кусити, шу,  сиш,  гл.  Откусывать,  отку- сить. Собака  собаці  хвоста  не  обкусить. 
Ном.  &  7954. 

Відлазити,  жу,  виш,  сов.  в.  відлівти, 

ліву,  8ЄШ,  гл.  Отползать,  отползти.
 

Відламати.  См.  Відламувати. 

Відламувати,  мую,  еш,  сов.  в.  ві
дла- 

мати, маю,  еш,  гл.  Отламывать,  отломать. 

Відлатати,  таю,    еш,   гл.    Отколоти
ть. 

Відлатав  я  йому  боки. 



ВІДЛАЮВАТИСЯ  —  ВІДЛІЗАТИ. 259 

Відлаюватися,  ююся,  вшся,  со».  ». 
відлаятися,  даюся,  вшся,  гл.  Отруги- 

ваться, отбраниваться,  отвечать  бранью 
на  брань,  а  въ  сов.  в.  кончить,  прекра- 

тить брань.  Лають,  сквернять  його  Мо- 
сковщиною,— він  мовчить,  не  відлаюється. 

Г.  Барв.  438. 
Відлеглив,  а,  о.  Отстоящій;  отдаленный. 
Відлеглість,  достн,  ж  Разстоіїніе,  от- 

даленность. 
Відлегло,  нар.  Отдаленно. 
Відлежати.  С.ч.  Відлежувати. 
Відлежувати,  жую,  вш,  сов.  в.  відле- 

жати, жу,  жнш,  гл.  Пролеживать,  про- 
лежать, лежать  известное  время. 

Відлетіти.  См.  Відлітати. 
Відливало,  ла,  с.  Ковшъ,  которымъ 

виливають  воду  изъ  большой  лодки  (дуба). 
Мнж.  179. 

Відливати,  ваю,  вш,  сов.  в.  відлити, 
діл лго,  ллєш,  гл.  1)  Отливать,  отлить. 

.')  Обливать,  облить  водою  для  приведені» 
въ  чувство.  Ой  став  козак  та  й  з  горі; 
ся  спускати,  взяли  дівчину  водою  відли- 

вати. Гол.  Разів  із  шість  Рябка  водою 

одливали,  і  стільки  ж  раз  його,  одлив- 
ши,знов  шмагали.  Г.  Арт.  (0. 1861.  III.  84). 
3)  Только  сов.  в.  Хорошо  сд-владъ.  Мир. 
11ов.  II.  120.  Найпервійший  кравець  (кор- 

сет) пошив,  так  і  одлив  під  дев'ять  усів. 
Г.  Барв.  205. 

Відлвватися,  ваюся,  вшся,  сов.  в.  від- 
литися, діллюся,  ллєшся,  гл.  Отливать- 

ся, отлиться,  назадъ  литься.  То  ваші  сльози 
їм  одливаються  -отомщаются.  МВ.  І.  28. 
.  Відлига,  ги,  ж.  Оттепель.   Драг.    388. 

Відлйг(ну)ти,  ну,  неш,  гл.  1)  Поте- 
пліть, отемр-вть.  Оце  після  дощу  земля 

відлигла.  Черниг.  г.  2) — ма  серці.  Легче 
сделаться  на  душі.  Нехай  трохи  одлиг- 
не  на  серці.  О.  1862.  V.  58. 

Відлинути,  ну,  неш,  гл.  1)  Отлетіть. 
2)  Отхлынуть.  Відлинула  вода  від  берега. 
Відлипати,  паю,  вш,  сов.  в.  відлип- 

нути, ну,  неш,  гл.  Отставать,  отстать, 
отклеиваться,  отклеиться. 

Відлиск,  ку,  и.  ОтОлескъ.  Тільки  од- 
лис»,  червонястий  майнув  по  білих  сті- 

нах. .Іевиц.  І.  26. 

Відлити,  ся.  См.  Відливати,  ся. 

Відлйчка,  кн,  ж.  Знакъ,  которымъ  от- 
мъчаютъ,  отм-втка.  Дружки,  як  молодому 
пришивають  квітку,  (співають):  Ой  дай, 
.мати,  голку,  щей  ниточку  шові.у, —  при- 

шити квітку,  ік  зятеві  одлички.    Грин. 
Ш.  485. 
Відлячния,  а,  е.  Не  такой,  какъ  дру- 

гів, отличный  отъ  другихъ.  Запорожці 
були  люде  одличнії:  у  них  і  собаки  без 

пастуха  соми  овець  пасли.  О.  1861  .'X.  34. 
Відліг,  логу,  м.  На  відліг.  На  отмашь. 

Як  на  відліг  рукою  не  робити,  так  мо- 
єму лицю  й  тілу  від  нічого  не  боліти. 

Заговоръ.  См.  Навідли,  навідлі. 

Відліж,  жі,  ж— Відлига.  Вх.  :}н.    7. 
Відліатн.  См.  Відлазити. 
Відліпити.  См.  Відліплювати. 

Відліплювати,  люю,  вш,  сов.  в.  від- 
ліпити, плю,  пиш,  гл.  Отліпливать,  от- .твпить. 

Відліт,  льоту,  м.  Отдеть,  удетаніе. 
Відлітати,  таю,  вш,  сов.  в.  відлетіти, 

чу,  тнш,  гл.  1)  Отлетать,  отлетіть.  Лта  ■ 
у  вирій  одлітають.  МВ.  II.  8.  Од  Ца- 

ри града-города,  ясний  сокіл  одлітає.  КС. 
1882.  X.  495.  2)  Отскакивать,  отскочить. 
Взявся  Добуш  добувати,  взяли  замки 
відлітати.  1'ус.  Двіст. 

ВІдліч,  ні,  ж.  Вьічитаніе.  К.  Грам. 
100.  Одліччу....  зветься  справа,  що  нею 
одно  число  одлічуеться  від  другого,  або 
зменшується  другим.  Кон.  Ар.  4. 

Відлічити,  ся.  См.    Відлічувати,   оя. 

Відлічувати,  чую,  вш,  сов.  в.  відлі- 
чити, чу,  чиш,  гл.  і  |  Отсчитывать,  от- 

считать. Одлічити....  тридесять  пшонин. 
Чуб.  1. 120.  2)  Вычитать,  вычесть.  К.  Гоам. 
102.   Кон.  Ар.    І. 

Відлічуватися,  чуюся,  вшся,  сов.  в. 
відлічитися,  чуся,  чишся,  гл.  1)  Отсчи- 
тываться,  отечнтаться.  2)  Вычитаться,  вы- 
честься,  быть  вычтеянымъ.  Одно  число 
одлічуеться  під  другого.  Кой.  Ар.  4. 

Відлога,  ги,  ж.  Каиюшонь  (.въ  верхней 
одежді).    Чуб.   П.  419. 

Відложйти,  жу,  жнш,  лі— Відкласти. 
Відломити.  См.  Відломлювати. 

Відломлювати,  люю,  вш,  сов.  в.  від- 
ломити, млю,  мнш,  гл.  Отламывать,  от- ломить. 

Відломок,  мку,  .к.  Отломокъ,  обломокъ. 
Покрила  хвиля  всіх  одна,  вдломки  тіль- 

ки шум  хата.  Мкр.  Г.  (і. 

Віддувати,  ваго,  вш,  гл.  Пройти,  нро- 
іхать.  Одлузавши  верстов  з  двадцяток. 
Стор.  (0.  1861    IX.  48). 

9»
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Відлука,  ки,  ж.  Отлученіе;  отдвленіе отъ  чего  либо. 

Відлупити,  ся.  См.  Відлуплювати,  «я. 

Відлуплювати,  люю,  вш,  сов.  в.  від- 

лупити, плю,  пиш,  гл.  Отлупливать,  от- 
лупить, отковыривать,  отковырять.  Тая 

земля,  що  він  відлупив,  взяла  та  й  роз- 
сипалась. Чуб.  I.  144. 

Відлуплюватися,  лююся,  ешся,  сов  в. 

відлупитися,  плюся,  пишся,  гл.  Отлу- 
пливаться, отлупиться,  откалываться,  от=- колоться. 

Відлустуватися,  туюся,  ешся,  гл.  От- калываться, отделяться  слоями.  Кора  од 

осокора  одлустуеться.  Стриж.. 

Відлучання,  ня,  с-.  1)  Разлученіе,  от- 
двленіе. 2)  Отнігманіе  (ребеньа  отъ  груди). 

Відлучати,  чаю.  вш,  сов.  в  відлучи- 

ти, чу,  чиш,  гл;  Отлучать,  отлучить,  раз- 
чучать,  разлучить,  отделять,  отделить.  Од 

жінки  одлучш  (змія).  Мнж.  9.  А  тепер 

я  заручена,  од  челяді  одлучена.  НС.  1883. 

II.  371.  Відлучати  дитйну.  Отнимать  ребен- 

ка отъ  груди.  Відлучати  теля,  ягня'.  Взять 
сосуна  отъ  матки,  чтобы  перестать  сосать. 
Одличи  теля  од  норови.  Левин..  I.  246. 

Відлучатися,  чаюся,  ешся,  сов.  в.  від- 
лучитися, чуся,  чишея,  гл.  Отделяться, 

отделиться,  разлучаться,  разлучиться.  Там 

Маруся  заручається,  од  батенька  одлу- 
чаеться.  Мет.  127.  У  дорозі  не  можно 

відлучитися  від  товаришок.  Зміев.  у. 

ВЇдлучний,  а,  е.  Отделенный,  отді- лившійся.  Новомоск.  у. 

Відлучуватн,  чую,  вш,  гл.=Відлуча- 
ти.  Пастух  одлучус  овець  од  козлів.  Св. 
Мт.  XXV.  32. 

Відлюбйти,  блю,  биш,  гл.  Отбить  у 

кого-либо  милаго,  милую.  Уже  ж  моя 
дівчина  да  й  одлюблена.  Нп. 

Відлюдний,  а,  е.  Удаленный  огь  людей. 

Відлюдник,:  ва,  м.    Отщельнивъ,   ана- хореть,  нелюднмъ. 

Відлюдно,   нар.    Удаленно  отъ   людей. 

Відлюдок,  дка,  л.=Відлюдннк. 

Відлютувати,    тую,  еш,  гл.  1)  •Нере- злнться.  2)  Отпаять. 

Відлютуватися,  туюся,  ешся,  гл.  От-
 

паяться. 

Відлягти,  жу,  жеш,  гл,  Отлечь.  На
- 

силу від  серця  відлягло.  Відлягло  в  живо- 
іі  Прошла  спазма  вь  желудке. 

Відлясок,  еву,  м.  Отголосокъ,  зхо.  Тан-
 

цюють з  парубками,  тільки  ооляскг, 

йдуть.  V.  Барв.  58.    Поцілувала    тричі, 

аж  одляски  пішли   по-під   вербами.    .Іе- 
виц.  І.  51. 

Відмита,  ги,  ж.  Отказъ,  отговорка.  Це 
відмага  тільки.  НВолын.  у. 

Відмагання,  ни,  с.  Отказы,  отговорки. 
Ніяке  відмагання  не  помага.  Г.  Барв.  519. 

Відмагати,  гаю,  еш,  сов.  в.  відмогтй, 

можу,  ясеш,  ы.  Отнимать,  отпять.  Почав пан  хату  відмахати:  десь  прикупив  селію 
людей,  то  треба  було  лати.  МВ.  І.     14. 

Відмагатися,    гаюся,    ешся,    сор.    в. 

відмогтися,  можуся,  жешся,  гл.  1)  От- 
говариваться, отговориться,  отказываться, 

отказаться.  ХС.  VII.  +20.   Як   уже    там 

царівна  не  одмашлась,  то    не    робила, — треба  їй  за  його  йти.    Мнж.    29.     Черт 

йти  меншому  на    сторожу, —  той    одма- 
іаетьсн.  Мнж.  22.    2)   Отделываться,    от- 

делаться,   избавляться,    избавиться.    Слу- 

хайся мене,  то,  Може,  од    батька    одмо- 
исешея.  Рудч.  Ск.  II.  118.  Він  од    усяког 
кари  відможеться,  як    оте    прокаже.    Г. 
Барв.  335. 

Відмазати.  Си,  Відмавувати. 

Відмавувати,  зую,  еш,  сои.'в.    відма- 
зати, жу,  жеш,  М.  1)   Отл впливать,    от- 

.іЄнить    замазку.    На  весні  вічка  у   бджіл 

підмазують.  2)  Смачивать,  смочить    шлГх- 
тою  основу  (у  ткачей).    Константиногр.  у. 

Відмайструвати,  рую,  еш.  м.  1)  Пе- 
рестать быть  мастеромъ.  2)  Окончить  уроч- 

ную плотничью  работу.  Відмаіістрував  свое, то  й  підеш  додому. 

Відмавотаити,   шу,  шиш,   <-<•    Отколо- 
тить.   Так  він  ною  як  піймав  та  як   од- 

макойїйв!  Екатеринос.і.  у.  Слов.  Д.  Эварн. 

Відмалювати,  люю,  вш,  и.  Нарисовать. 
Відмалюватися,     лююся,     ешся,     г.<. 

1)  Быть  нарнсованнымъ,  изображенными 

2)  Отразиться.  .Лее  іщорияо  в  ауті  одма- лшалосъ,  К.  МБ.   14. 

Відманити.  См.  Відманювати. 

Відманїжити.  жу,  жиш  гл.  Отколотить, 

отдуть.   Пан  г  цього  одманіжш.  Мнж.  75. 

Відманювати,  нюю,  еш,  сов.  в.  відма- 
нити, ню,  ниш,  і*я.  Отвлекать,  отвлечі 

отъ  чего,  переманивать,  переманить  отъ 
ЧС-ГО.  ІЦо  я  наближусь,  вона  знов  іи/рхиг, 
і  відманила  від  села.  Г.  Барв.  352. 

Відмастити.  См.  Відмащувати. 

Відмасгка,  ви,  ж.  1)Тодъ  клейстера 

(изъ  мук",  крахмала),  унотребляемаго  тка- 
чами для  слазьзванія  нитокъ  основи,  что- 

бы онЄ  были  совершенно  гладкими.  МУК. 
Ш.   13.    Шух.    I.    258.    2)    Приправа    къ 
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корму  скота  мукой,  отрубями  и  пр.  Желех. 
Відмахнути,  оя.  См.  Відмахувати,  ся. 

Відмахувати,  хую,  вш,  сов.  в.  відмах- 
нути, ну,  нбш,  гл.  Отмахивать,  отмахнуть. 

Відмахуватися,  хуюся,  ешся,  сов.  в. 
відмахнутися,  нуся,  нешся,  гл.  Отма- 

хиваться, отмахнуться.  Одмахувалнсь  ру- 
ками. Левиц.  Пов.  79. 

Відиащення,  ня,  с.  Смазмваніе  нитокъ 
основы  вГдмасткою  (см.).  МУЕ.  Ш.  13. 

Відмащувати,  щую,  вш,  сов.  в.  від- 
мастйти,  щу,  стиш,  гл.  1)  Отрабатывать, 
отработать  мазаніемг.  Мені  взавтра  тре- 

ба йти  вібмтцувати  за  того  карбованця, 
що  пан  позичив.  2)  Смазывать,  смазать 
нитки  основы  вГдмасткою.  Шух.  [.  258. 

Відмежовувати,  вую,  вш,  сов.  в.  від- 
межувати, жую,  вш,  гл.  Отмежевывать, 

отмежевать. 

Відмолювати,  люю,  вш,  сов.  в.  відмо- 
лити, мелю,  леш,  гл.  Отмалывать,  отмо- 

лоть. 

Відмерзати,  заю,  _вш,  сов.  в.  віднерз- 
(ну)ти,  зну,  неш,  гл.  1)  Отмерзать,  от- 

мерзнуть. 2)  Оттаивать,  оттаять. 
Відмерти.  Си.  Відмірати. 
Відмести.  См.  Відмітати. 
Відмивати,  вію,  вш,  сов.  в.  відмити, 

мию.  вш,  м.  1)  Отмывать,  отмыть.  2)  Мыть 
зддолгь,  отрабатывать,  отработать  мойкой 

Відмиватися,  ваюся,  ешся,  сов.  в.  від- 
митися, мйюся,  ешся,  гл.  Отмываться, 

отмыться.  Таг.  заплямив,  що  и  не  відми- 
вається. 

Відмикати,  каю,  вш,  сов.  в.  відімкну- 
ти, ну,  неш,  и.  Отпирать,  отпереть.  Од- 

микай скрипт.  ЗОЮР.  I.  257.  Прийшов 
і  двері  відмикає.  Шевч.  Оддай,  сину,  рай- 

ські ключі....  відімкнути  рай  і  пекло. 
ЗОЮР.  243. 

Відмиватися,  каюся,  ешся,  сов.  в. 
відімкнутися,  нуся,  иешся,  гл.  Отпирать- 

ся, отпереться  (о  замігв).  Не  відмикаєть- 
ся чогось  замок:  чи  заіржавів,  чи  й  зовсім 

поламався. 

Віднйкувати,  кую,  вш,  и». — від    чбго. 
Отлынивать,  уклоняться  отъ  чего.  Найми- 

ти вештались  по  дворі,  одмгікували  од 

роботи.  Левин.  ІІЇІО.  II.  171  "(видання 
3-тв,  1905,  а  в  другому  виданні  (22 1)  — помилка '. 

Відмити,  ся.  См.  Відмивати,  ся. 

Відні  л,  лу,  м.  Отмель.  Радом,  у. 

Відмін,  ну,  м.  Выкупъ.  Турчин-тур- 
чинойку.  не  губь  мене  чолодойку:  їде  ми- 

лий, одміп  несе.  АД.  І.   100. 

Відміна,  ни,  ж.  1)  Изміненіе,  пере- 
міна. 2)  Огличіе.  У  нас  гіа  Вкраїні....  не 

всюди  однаково  говорять....  не  велика,  во- 
мо,  правда,  і  одміна.  О.  1862.  І.  70. 
Служки,  доношуючи  після  своїх  панів 
стареньку  їх  зобуву,  пришивали  до  неї 
для  одміни  чорні  пришви.  Ном.  №  7334. 
3)  Варіанть.  в  ще.  сім-  відмін  сієї  при- 

казки. Ном.  Лі  10854.  4)  Выкупъ..  „Тур- 
чин-турчинойку,  не  губь  мене  малодойку, 
їде  мамця  відмінити,  не  даст  в'ио  мі 
загинути".  Одмінойки  та  й  не  стало: 
дівча  гірко  заплакало.  АД.  І.  100.  5)  Урод- 

ливое дитя,  больное  англійскою  болезнью. 

Чуб.  І.  130.  Народъ  считаетъ  такого  ре- 
бенка чертенкомъ,  которымъ  подменили 

человеческое  дитя.  См.  Відмінок.  КС.  1883. 
VI.  372.  Ум.  ВідмГнонька. 

Відмінити,  ся.  См.  Відміняти,  ся. 

Відмінний,  а,  е.  Отличный,  отличающій- 
ся  оть.  Почнеш  ік  Волині  зближатися, 
зараз  постережеш,  що  пігила  перед  то- 

бою одміина  од  нашої  сторона.  К.  (О. 
1861.  II.  233). 

Відмінник,  ка,  *  =Відміна  5. 

Відмінність,  ности,  ж.  Отличіе  оті, чего. 

Відмінок,  нка,  м.  =Відміна  5.  Чуб,  Т. 
193.  Скік  в  стремена,  давай  драла....  Аж 
гцо  за  одмінок? — Стріха  в  хмарах  забли- 

щала і  стоїть  будинок.  Г.  Арт.  (О.  І  .^б  1 . 
ІЛ.  106).  Який  же  його  одмінок  уторо- 

пає, гцо  він  верзе!  О.  1861.  Ш.  88. 

Відмінна,  чати,  с.=Відміна.  5. 

Відміняти,  няю,  вш,  сов.  в.  відміни- 
ти, то,  ниш,  гл.  1)  Переменять,  пере- 

мінить, изменять,  изменить.  Природу  тяж- 
ко одмінити.  Ном.  №  3208.  Відмінило. 

Перемітилось.  Вчора  був  великий  мороз, 
а  сьоюдпя  відмінило.  2)  Покупать,  купить 
и  поставить  восковую  свічу  въ  церкви. 
Відміню  святій  Покрові  свічку  дорогую  і 
на  корогов  до  церкви  двісті  подарую. 
Мкр.  Н.  14.  Відмінила  свічечку  за  ко- 

пієчку. Ном.  .V;  12832.  5'  Кулиша  не  толь- 
ко о  свічні,  а  вообще  подарить,  пожертво- 

вать. Псалтгірщик  гиість  неділь  псалтир 

читав,  а  за  те  йому  пок'пшто  батька 
свиту  відмінили  /'  хустку,  і  малахай. 
ЗОЮР.  II.  287.  3)  Ныкунать,  выкупить 

из'Ь  неволи.     Турчпн-шурчннонку,    не  губь 
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мене    молодойку:    їде    мамця    відмінити. 
АД.  І.  100. 

Відмінялася,  няюсж,  ешся,  сов.  в 

ВІДМІНИТИСЯ,  нюся,  вишея,  и*.  Изме- 
няться, измениться.  Пора,  мати,  дочку 

віддати,  голос  відмінився.  Чуб. 

Відмінювати,  ся.  и.=Відміняти,  ся. 
Відміратн,  раю,  еш,  сов.  в.  відмерти, 

дімру,  реві,  гл.  1)  Умирать,  умереть,  пе- 
ремирать, перемереть.  Більш  як  двісті  чо- 

ловіка сьою  року  відмерло  в  нашій  волості. 
•Багато  бджіл  повиприскало  й  одмерло. 

Васильк.  у.  2)  Обмирать,  обмереть  и  ію- 
томъ  снова  возвратиться  къ  жизни.  Було, 
послі  почую,  що  люде  одмірали.  Чому  в 
нас  не  одмірають?  Я  пішла  б роспитала 
про  свою  (покійного)  дідуся.  Г.  Барв.  362. 

Відмірювати,  рюю,  еш,  сов.  н.  відмі- 
ряти, ряю,  еш,  и.  Отмеривать,  отмерять. 

Якою  мірою  міряєш,  такою  тобі  обмі- 
ряють. Ном.  >іі  7069. 

Відмітати,  таю,  еш,  сов.  в.  відмести, 

ту,  теш,  гл.  1)  Отметать,  отмести.  2)  От- 
брасывать, отбросить.  Що  відмітаємо  в  час 

літній  ногами,  тое  з  охотою  б  взімі  і 
руками.  Ном.  Л»  559. 

Відмітити.  См.  Відмічати. 

Відмітний,  а,  е.  Отличный,  отличаю- 
щейся отъ  чего.  Та  й  увесь  наш  рід  одмі- 

тен  собі  усім.  Г.  Барв.  427.  ; 
Відмічати,  чаю,  еш,  сов.  в.  відмітити, 

чу,  тиш,  гл.  Отмечать,  отмЬтить. 

Відмова,  ви,  ж.  1)  Огв-бтъ.  2)  Отказъ. 
Відибвити,  ся.  См.   Відмовляти,    ся. 

Відмовка,  ки,  ж.  Отговорка.  Віддати 
без  жадної  відмовки. 

Відмовляння,  ня,  є.  1)  =  Відмова. 
2)  Заговоръ  (отъ  болЄзни).  Шевлянинъ, 
1867,  №  82  и  83. 

Відмовляти,  лаю,  еш,  сов.  в.  відно- 
вити, влю,  виш,  гл.  1)  Отвечать,  отве- 

тить. Чи  не  закинути  ще  раз? — То  й  за- 
киньмо,— одмовив  Папько.  Левиц.  І.  121. 

2)  Отговаривать,  отговорить.  Нема  тою, 
що  любила,  і  немає,  і  не  буде — одмовили 
вражі  люде.  Грин.  III.  179.  3)  Отказы- 

вать, отказать.  Уранці  іідс  Олеся  дружок 
збірати;  куди  еступить,усюдиодмовляють. 
іМВ.  І.  41.  4)  Огбивать,  отбить.  Відмови- 

лась мою  любка  вії)  мого  порош.  Гол.  IV. 
154.  5)  Произносить,  нроизнесть.  Молитву 
відмовляє  і  про  шахрайство  гадає.  Ном. 
Жид  борухгі  відмовляє.  Ном.  №  12157. 
6)  Заговаривать,  заговорить  (отъ  болЄзни)- 

Я  від  вас  (нропасниць)  анаю,  од  всіх  од- 
мовляю:  не  мг/чте  бідних  христіян.  Чуб. 
І.  121. 

Відмовлятися,  ляюоя,  ешся,  сов.  в. 

відмовитися,  влюся,  вишся,  гл.  1)  От- 
казываться, отказаться,  отговариваться,  от- 
говориться. Було  мати  кажуть:  давай  я 

тебе  расчету.  Так  я  вже  відмовляюсь, 
відмовляюсь:  скубуть  бо  дуже.  Чераиг.  у. 
Обмовлялась  я  одмовлялась,  та  й  мусила 
тслухатись.  МВ.  І.  21.  2)  Оканчивать, 

окончить  говорить.  Ручки  ж  мої  білесень- 
кі обробилися,  очі  ж  мої  каресенькі  обди- 

вилися, уста  ж  мої  сахарнії  обмовилися. 
Чуб.  V.  767. 

'Відновний,  а,  є.  1)  Ответный  2)  От- 
рицательный. Відмогтися.  См.  Відмагатися. 

Відмова,  ки,  ж.  1)  Мокрое  місто  въ 
земле,  мочага.  Кролев.  у.  2)  Щелокъ,  въ 

которомъ  намочено  бЄлье.  Ой  треба  нам. 

чоловіче,  громаду  збірати,  июб  помогли  со- 
рочки з  відмоки  попрати.  Грвн.  ПІ.  314. 

Мотря  стала  віджимати  сорочки  з  ві<> моки.  Левиц.  КС.  43. 

Відмокати,  каю,  еш,  соз.    в.    відмок- 
нути, ну,  неш,  гл.  Отмокать,   отмокнуть. 

Відмолити,  ся.  См    Відмолювати,  ся. 

Віднолодякувати,  кую,  еш,  гл.    Про- жить молодые  годы. 

Відмолодити,  дзку\  днш,  гл.  1)  Вер- 
нуть молодость.  2)  0  тЄстЄ:  сделать  мягче. 

Віднолодіти,  дію,  еш,  гл.  ИомолодЄть. 
Як  би  він  тієї  води  напився,...  то  він  би 

відмолодів,  другий  би  вік  жив.  Чуб.  Оду- 
жала, одмолобімі.  МВ.  І.  55. 

Відмоложуватися,  жуюся,  ешся,    гл. 

О  раст.:   вновь    зазелепЄть.    Пішли    дощі 

і  на  городі  стало  вібмоложуватись. 

Відмолбти.  См.  Відмолювати. 

Відмолотйти.  См.  Відмолочувати. 

Відмолочувати,  чую,  еш,  сов.  в.  від-
 

молотйти,   чу,   тиш,    гл.    Отмолачивать, 

отмолотить,  отработать  молотьбой. 

Відмолювати,  люю,  еш,  со»,  в.  від- 

молити, лю,  лиш,  гл.  Отмаливать,  отмо- 
лить. Щоб  відмолювали  тяжкії  мог  гріхи. 

Стор.  Буду  просить  Бога   може    гцс    і 
одмолю  його  (сина).  Рудч.  Ск.  11.  115. 

Відмблюватися,  лююся,  ешся,  сов.  в. 

відмолитися,  люся,  лншея,  гл.  Отма
ли- 

ваться, отмолиться,  избавиться  отъ  кого 

молитвой.  Від  чорта  би-м  ся  відхреети*, 

а  від  тебе  пі  відхрещусь,  ні  відмолт*. 
Ном.  №  2806. 
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Відмбргуватн,  гую,  вш,  м.  Отвечать 
миганіемт,.  Одна  моргне  бровою,  а  друга 
Ш  одморгуе.  МВ.  (0.   1862.  Ш.  35).. 

Відиорйтн.  Си.  Відпорювати. 
Відморожувати,  жую,  вш,  сов.  в.  від- 

морбвнтн,  жу,  виш,  гл.  Отмораживать, 
отморозить.  Мороз  узяв  та  й  одморозин 
йому  пальця.  Чуб.  І.  5. 

Відморювати,  рюю,  вш,  сов.  в.  відмо- 
рнтн,  рю,  ряш,  гл. — бджбли.  Морить,  за- 

морить пчелъ  Треба  перед  Спасом  одмо- 
рювати  бджіл.  Волч.  у.  (Лобод.). 

Відмотати.  См.  Відмотувати. 
Відмотувати,  тую,  вш,  сов.  в.  відмо- 

тати, таю,  вш,  іл.  Отматывать,  отмотать. 
Відмочити.  См.  Відмочувати. 

Відмочувати,  чую,  вш,  сов.  в.  відмо- 
чити, чу,  чиш,  гл.  Отмачивать,  отмочить. 

Відмуровувати,  вую,  вш,  сов.  в.  від- 

мурувати, рую,'  вш,  гл.  1)  Разбирать, разобрать  каменную  или  кирпичную  стіну, 
которая  закрывала  входъ.  Льох  замуро- 

ваний, треба  його  відмурувати.  2)  Отго- 
раживать, отгородить  ламенной.  или  кир- 

пичной стеной.  Відмурував  юрод  від  су- 
сіда. 

Відмуровуватися,  вуюся,  вшся,  сов.  ». 
відмуруватися,  руюся,  вшся,  гл.  1)0 
заложенном!,  кирпиче мъ,  камнемъ:  быть 
раскрываемымъ,  раскрытымъ  путемъ  уда- 

лены каменной  кладки.  2)  Отгораживаться, 
отгородиться  каменной  стіной. 

Віди'ялити,  лю,  лиш,  гл.  Отколотить, 
отдубасить.  Хтось   добре    відм'ялив.    Чуб. 

Віднаджувати,  джую,  вш,  сов.  в.  від- 
надити, джу,  диш,  гл.  Отваживать,  от- 

вадить. Як  занадяться  кури  на  город,  то 
ніяк  не  віднадиш.  Черк.  у. 

Віднадитися,  джуся,  дишся,  і  л.  От- 
вадиться, отстать.  Через  його  віднадився 

купець.  О.  1862.  V.  56.  Зовсім  віднадився 
ві<і  дому. 

Віднайти,  ся.    См.    Віднаходити,    ся. 

Відиахбдити,  джу,  диш,  сов  в.  від- 
найти, найду,  деш,  гл.  Вновь  находить, 

найти. 

Віднаходитися,  джуся,  дишся,  сов.  в. 
віднайтися,  йдуся,  дешся,  гл.  Вновь  на- 

ходиться, найтися.  Желех. 
Віднести.  См.  Відносити. 
Віднйв,  ка,  м.  Сосудъ  (кадка  и  пр.), 

Вт.  которомъ  держатъ  воду.  Ум.  Відничбк. 
Луди  ты? — Я  хотіла  до  відішчка  у  сіті. 
воды  унести  у  хату.  МВ.  (О.  1862.  I. 
86).  Стоїть  кі/хлик  на  відничкі/  й  і/мнікн. 
Чуб.   V.  522. 

Віданні,  нар.  Отныне,  съ  этихъ  порт.. 
Слава  не  вмре,  не  поляже  однині  до  віка. 
АД.  I.   120. 

Віднйха,  хи,  ж.  =Відник.  Лебед.  у. 
Вх.  Пч.  II.  6.  О.  1862.  II.  62. 

Віденця,  ці,  .«".—Відняв. 
Відничбк,  чка,  м.  Ум.  отъ  відник. 
Віднімати,  маю,  вш,  сов.  в.  відняти, 

німу,  меш,  гл  Отнимать,  отнять,  отобрать 
Д  де  ж  ти  діла  паляницю?  Чи  може  и 

лісі  хто  відіит'Ґ  Шевч. 
Віднова,  ви,  ж.  Обновлсніе. 
Відновити,  ся.   См.   Відновляти,    ся. 

Відновляти,  ляю,  вш,  сов.  в.  відно- 
вити, влю,  виш,  гл.  1)  Обновлять,  обно- 

вить. 2)  Возобновлять,  возобновить. 
Відновлятися,  лаюся,  вшся,  сов.  в. 

відновитися,  влюся,  вншся,  іл.  1)  Об- 
новляться, обновиться.  2)  Возобновляться, 

возобновиться. 

Віднбвок,  вва,  м.  Новый  побій,,  но- 
вый ростокъ,  отростокъ.  Желех. 

Віднога,  ги,  ж.  1)  Каждая  часть  раа- 
вітвленія  (дороги,  древеснаго  ствола).  До-, 
рога  вилами  росходитьея:  та  віднога,  що 

на  гору,  йде  в  город...,  а  друга  йде  доли- 
ною. Св.  Л.  215.  Дуб  був  високий,  а  на 

дубі  три  одши  були.  КС.  1883.  1,  57. 
2 1  Рукавъ  ріки.  Желех.  3)  Отроп,  горы. 
Желех. 

Відножина,  ни,  ж  =  Віднога.  Міусск. окр. 

Відносити,  шу,  сиш,  сов.  в.  віднести, 
су,  свш,  іл.  Относить,  отнести.  Звелів  ЦО))І. 
піднести  дітей  у  церкву  на  ніч.  Чуб.  Я 
приносів,  а  відносити  тобі  вже  черга.  Чуб. 

Відняти.  См.  Віднімати. 

Відо,  прсд.=Шд,.  Старіша"!  Галич  ві<)о Львова.  Ном.  Л»  1010. 

Відо....  Слова,  начинающаяся  съ  Відо 
и  здісь  не  иміющіяся,  см.  на  Віді.... 

Відокремитися.  См.  Відокремлюва- тися. 

Відокремлюватися,  лююся,  вшся,  сов. 
в.  відокремитися,  МЛЮСЯ,  МЯШСЯ,  ІЛ. 
Отделяться,  отделиться.  По  весіллю  брат 
відокремився  від  нас.  Федьк. 

Відом,  ма,  лг.  Извістіе,  знаніе,  свіді- 
ніе.  Без  могб  вГдома.  Безь  моего  відома. 
Стор.  ВГдома  мати.  Знать.  ВГдома  одібрати. 
Узнать;  до  свідінія  дойти.  Немй  вГдома. 
Неизвістно.  А  нема  відома,  як  у  тому 
замку,  що  в  тому?  Драг.  86. 

Відомий,  а,  є.  1)  Пзвістнмй.  2)  Я    ві- 
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дбмий.  Мні  известно.    Я   відомий   за    ті 
гроші.  Ркі  Левиц. 

Відомісінький,  а,  е.  Совершенно,  внолн* 
извістньїй.  Там  мені  й  стежечки  знако- 
місінькі,  хати  усі  відомісінькі.  МВ.  (О. 
1862.  І.  73). 

Відомість,  мостя,  ж.  1)  Свідініе,  зна- 
ніе.  2)  Извістіе.  В  салдати  тя  віддам, — 
ьідомости  ся  сподію.  Чуб.  V.  234.  См. 
відом. 

Відомо,  пар.  Известно. 
Відор,  ру,  м.  Отработокъ  пахотой  за 

іюльзованіе  землею.  Херс.  г. 
Відорати.  См.  Відорювати. 
Відорювати,  рюю.  вш,  сов.  в.  відора- 

ти, рю,  реш,  гл.  1)  Отпахивать,  отпахать. 
Відорана  скиба.  Рудан.  І.  22.  2)  Отра- 

батывать, отработать  пахотой.  Херс.  г. 

Відотіль,  мя/9.=Відтіль.  Треба  відо- 
тіль  сіно  сюди  завозити.  Волч.  у. 

Відпадати,  даю,  вш,  сов.  в.  відпасти, 

паду,  деш,  гл.  Отпадать,  отпасть.  Шпа- 
руна  відпала, — треба  замазати.  Харі.к. 
Кислиці  поїла  й  оскома  напала  й  охо- 

та одпала.  Грин.  Ш.  232.  Відпасти  пра- 
ва, ласий.  Лишиться,  потерять,  утратить 

право,  расположеніе.  Щбни  відпили.  Лицо 
обрюзгло. 

Відпалина,  ни,  ж.  Мелкая  гречневая 
шелуха,  смешанная  съ  мукою. 

Відпалитися.  См.  Відпалюватися. 

Відпалюватися,  лююся,  вшся,  сов.  в. 
відпалитися,  люся,  лится,  гл.  При 
сченномъ  пожарі  поджигать  траву,  чтобы 
вызнать  встречный  ножаръ  и  такимъ  об- 
разомъ  прекратить  дальнійшее  распростра- 
неніе  пламени.  О.  1862.  V.  Кух.  31. 

Відпанувати,  ную,  вш,  гл.  Окончить 
гос подство вать,  царствовать . 

Відпарити.  См.  Відпарювати. 

Відпаріти,  рію,  вш,  гл.  Оттаять.  За- 
мерзне поріг,  а  як  тільки  потепліє,  то 

її  відпаріе  зараз. 

Відпарь,  рю,  м.  На  болоті:  не  заро- 
стающее  и  не  замерзающее  місто. 

Відпарювати,  рюю,  вш,  сов.  в.  від- 
парити, рю,  риш,  гл.  1)  Распаривать, 

распарить.  Тепер  одпарь  лозину  та  й 
гни  її.  2)  Только  сов.  в.  Вьісічь,  побить. 

Відпасати,  саю,  вш,  сов.  в.  відпасти, 
пасу,  сёш,  гл.  1)  Откармливать,  откор- 

мил скотъ  в  а  иасгбипгБ  или  иномъ  корму. 
Це  мабуть  на  бразі  відпасений  віл.  Ва- 
сильк.  у.  Ивогда  я  въ  нриложеніи  к ь  лю- 

дям; Еч,  яку  пику  собі  відпас!  2)  Пасти, 
пропасти  извістноа  время.  Заняв,  погнав 
додому:  одпас  день,  Рудч.  Ск.  І.  88.  Ми 
їм  перте  пасла,  а  вопи  нам  нехай  від- 

пасають. Грин.-  Ш.  565. 
Відпасатися,  сіюся,  вшся,  сов.  в.  від- 

пустися, суся,  сешоя,  гл.  1)  Откармли- 
ваться, откормиться,  разжиріть  (о  скоті, 

но  также  и  о  людяхъ).  Маркев.  57.  Од- 
пасся  людським  потом.  Сим.  226. 

Відпасти.  См.  Відпадати. 
Відпасувати,  сую,  вш,  гл.=Відпасати. 

Одпасуе  живіт.  К.  ПС.  83. 
Відпасуватися,  суюся,  вшся,  гл.= 

Відпасатися.  Годують  їх  (москалів)  аби 
як  по  городах,  то  вже  вони  по  селах 
відпасуються.  Рудч.  Ск.  ТІ.  164. 

Відпаювати,  паюю,  вш,  гл.    Отділить. 
Відпекатися.  См.  Відпекуватися. 
Відпекуватися,  куюся,  вшся,  сов.  в. 

відпекатися,  каюся,  вшся,  гл.  Отделы- 
ваться, отделаться.  Живуть  вони  собі  по- 

ки що  нічого,  та  як-  вона  відпекається 
від  його.  Харьк. 

Відперти.  См.  II.  Відпіратн. 
Відперти,  відіпру,  преш,  гл.  Оттащить. 

Відпер  у  млин  мішок  жита. 
Відпечатати.  См.  Відпечатуватн. 
Відпечатуватн,  тую,  вш,  сов.  в.  від- 

печатати, таю,  вш,  гл.  Распечатывать, 
распечатать.  Вже  твої  жупани  поноше- 

ні, вже  твої  меди  відпечатані.  Чуб.  V. 
735. 

Відпивати,  ваю,  вш,  сов.  в.  відпити, 

відіп'ю,  п'єш,  гл.  Выпивать,  выпить  что 
слідуеть.  Цілий  піст  не  пив  горілки  та 
казав,  що  на  великдень  відогіе  своє.  Чер- 
ниг.  г.  Чом  же  ви,  каже,  тату,  не 
п'єте? — Я  вже,  каже,  своє  одпив,  т.  є. 
во  время  своей  жизни  выпилъ  все  что 
могь,  теперь  не  могу.  Грин.  I.  53. 
Відпиватися,  ваюся,  вшся,  сов.  в. 

відпитися,  відіп'юся,  вшся,  гл.  Напи- ваться, напиться  вдоволь.  Знайшли  воду, 

не  відіп'ються;  тяжко  вже  їм  і  дихати. 
Кв.  II.  305. 

Відпинати,  ваю,  вш,  сов.  в.  відійня- 
ти и  відіп'яти,  пну,  неш,  гл.  Отстеги- 

вать, отстегнуть,  отвязывать,  отвязать. 
Желех. 

Відпйрськатися.  См.  Відпирськува- 
тнея. 

Віднйрськуватися,  куюся,  вшся,  сон. 
в.  відпйрськатися,  каюся,  вшся,  гл.  От- 

фыркиваться, отфыркаться.  Насіла  собако 
на-  кота,  а  він    тільки    відшірськурться. 
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Відпвс,  су,  м.  Письменный  огв-бгь. 
Написав  усе,  що  сталося,  і  просив  від- 

пису. Св.  Л.  318. 
Відписати.  Сн.  Відписували. 
Відписувати,  сую.  вш,  сов.  в.  підпи- 

сати, шу,  шеш,  гл.  і)  Отвечать,  отве- 
тить письменво.  От  і  написали  до  царя, 

а  цар  одписав  і  кличе  до  себе.  Руді.  Ск. 
II.  71.  Наші  хлопці  назад  листи  одпи- 
сали.  Грин.  Ш.  563.  На  сей  лист  не 
відписано  мені  нічого.  К.  XII.  65.  2)  За- 

вішать, оставлять,  оставить  по  завьіцанію. 
Може  старий  відпише  флігель  мені.  Де- 
виц.  Пов.  80.  Макіївський  пан  відписав 
на  церкву  худобу.  Г.  Барв.  168. 

Відпитати.  См.  Відпиту  пата. 
Відпити,  ся.  См.  Відпивати,  ся. 
Відпйтувати,  тую,  вш,  сов.  в.  від  и  и 

тата,  таю,  вш,  гл.  Нутемъ  разспросові. 
находить,  найти,  узнавать,  узнать.  Новії 
Лейба  горщик  масла  в  місто  продавати 
та  й  пшов  собі  на  ринок  купця  відчи- 

тати. Рудан.  І.  64. 
Відпихати,  хаю,  вш,  сов.  в.  відіпхну- 

ти, ну,  неш,  гл.  Отпихивать,  отпихнуть, 
отталкивать,  оттолкнуть.  Відіпхнув  сріб- 

ний човник  золотгсм  весельцем.  Рудч. 
Ск.  II.  39. 

I.  Відпірати,  раю,  вш,  сов.  в.  віді- 
прати, відперу,  рёш,  гл.  Отстирывать, 

отстирать,  отмывать,  отмыть  (білье). 
II.  Відпірати,  раю,  вш,  сов.  в.  відпер- 

та, відіпру,  преш,  гл.  1)  Отпирать,  от- 
переть. Скрипливії  ворітечка,  не  можу 

відперти.  Мет.  2)  Отражать,  отразить, 
дать  отпоръ.  отогнать.  Смерти  не  відпер- 

ти. Поел.  Насилу  відперли  його.  Черк.  у. 
3)  Относить,  отнести  (тяжелое  что    либо). 

I.  Відпіратися,  раюся,  вшея,  сои.  ». 
відіпратися,  відперуся,  рёшея,  гл.  От- 

стирываться, отстираться,  отмываться,  от- 
мыться (о  біль*).  У  шось  таке  рушник 

уробили,  що  й  не  відіпралося.  Черниг. 
II.  Відпіратися,  раюся,  вшея,  сов.  в. 

відпертися,  відіпруся,  прешся,  гл.  1)  От- 
пираться, отпереться  (о  запорі).  2)=  Від- 

магатися 1.  Відпірайен,  мій  синочку,  що 
коника  та  й  не  маєш.  Нп. 

Відпірка,  ви,  ж.  Отговорка.  От  і  має 
відпірку.  НВолын.  у. 

ВідпІрчнти,  ну,  чию,  гл.  Отпороть, 
вьісічь.  Бідну  дитину  через  стілець  та 
й  одпірчать.  0.   1862.  І.  72. 

Відпічяутя,  ну,  иеш,  гл.=Відпочшти 
Желех. 

Відплавуватн,  вую,  вш,  гл.   Отползти. 
Відплаката,  чу,  чей,  гл.  Перестать 

оплакивать.  Відплакав  своє  горе. 

Відплата,  та,  ж.  1)  Отплата,  возиа- 
граждевіе.  А  ще  ж  бо  я  отцю,  неньці 
одплати  не  дав.  Чуб  V.  1016.  Я  люблю 
тебе,  дівчино,  як  диті'ну  мати,  не  ба- 

жаю за  кохання  любої  відплати.  К.  Дос». 
61.  2)  Возмездіе,  воздаяніе.  отмщеніе. 

Відплатити.  См.  Відплачувати. 

Відплачувати,  чую,  вш,  сов.  в.  від- 
платити, чу,  тиш,  гл.  1)  Отплачивать, 

отплатить,  вознаграждать,  вознаградить. 
Нема  в  нас,  козаків,  срібла  та  злата, 
щоб  за  дари  дарами  відплатити.  К.  Пай. 
21.  2)  Отомщать,  отомстить.  Товариші  гай- 

дамаки, чиніть  мою  волю,  що  нам  треба 
відплатити  вкраїнську  недолю.  Макс. 

Відплив,  ву,  м.  1)  Стокъ.  2)  Отлпвъ 
(морской).  Желех. 

Відпливати,  вію,  вш,  сов.  в.  відплив- 
ти, ву.  вёш,  відплинути,  ну,  веш,  Від- 

плисти, ву,  вёш,  гл.  Отплывать,  отплыть. 
Селезник  одплив  трохи  далі.  Грин.  I. 
104.  Сіли  собі  у  човничок,  од  бережка 
відплинули.  Чуб.  V.  558. 

'Відплішити,  шу,  шиш,  гл.  1)  Вынуть 
клинышекъ,  которымъ  было  что  либо  за- 

клинено. 2)  Отколотить.  Відплішив  так. 
що  до  нових  віників  буде  згадувати.  Чуб. 

Відпльовуватися,  вуюся,  вшея,  сов.  в. 
відплговатися,  плююся,  $шся,  гл.  От- 

плевываться, отплеваться.  Як  перейде  (пій) 
дорогу — щастя  не  буде,  хиба  відплюешся. 
Ном.  Ж  13383. 

Відплюснатн.  См.  Віднлюсвуватн. 

Відплюсвувати,  кую,  вш,  сов.  в.  від- 
плюсвати, ваю,  вш,  відплюснути,  ну» 

неш,  гл.  Отплескивать,  отплеснуть. 

Відплющити,  ся.  См.  Відплющува- 
ти, ся. 

Відплющувати,  щую,  вш,  сов.  в.  від- 
плющити, щу,  щиш,  гл.  Раскрывать, 

раскрыть  (глаза). 

Відплющуватися,  щуюся,  вшея,  сов.  в. 

відплющитися,  щуся,  щншся,  гл  Рас- 
крываться, раскрыться  (о  глазахъ). 

Відповзати,  ваю,  вш,  сов.  в.  відповвтн, 

ву,  вёш,  гл.  Отползать,  отползти. 

ВІдповідання,  вя,  с.  Отвіть.  Слово 

это  взято  изъ  слідующаго  стиха  фальси- 

фицированной думы  „Битва  Чигиринскэя": 
Слухати  гетьмана  Жолковського  одпові- даньє.  Срезн.  Запор.  Ст.  І.  88.  . 

Відповідати,  даю,  вш,  сов.  в.  відповіо- тн,  він,  вісн,  гл.  1)  Отвічать.  лтвітнта. 
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/  відповідав,  кажучи:  Ім'я  моє  легіон.  Св. 
Мр.  V*.  9.  Я,  молоденька,  уміла  відпо- 

вісти. Чуб.  V.  698.  2)  Соответствовать. 
3)  Отвечать,  быть  ответственным^  отве- 
тить. 

Відповіддя,  дя,  с.  Слово  это  впервые 
появилось  зъ  фальсифицированной  дум* 

„Битва  Чигиринская",  опубликованной 
Срезневскимъ  къ  первой  части  „Запорож- 

ской Старины"  стр.  86  въ  такой  формі;: 
Тільки  святий  Бог  нагиих  не  забував, 
на  великі  зусилья  на  вітповітьї  держав. 
Значеніе  слова  здЄсь  неясно.  Максимович ь 

въ  сборник*  1849  і»,  исправилъ:  На  ве- 
ликі зусилья,  на  відповідья  держав  (стр. 

53)  и  далъ  переводъ:  отвЄть,  отпоръ. 

Відповідний  (ній),  а  (я),  в,  (в).  1)  От- 
ветный. Відповідний  лист.  2)  Соответ- 

ственный. Яуі,  купаючись,  набереться  во- 
ди в  ухо,  то  стане  на  одну  ногу,  одпо- 

відню  тому  ухові....  Ном.  №  336. 

Відповідно,  нар.  Соответственно. 

Відповідузати,  дую,  вш,  гл. —Відпо- 
відати. А  що  він  відповідував?    Черк.    у. 

Відпбвідь,  ді,  ж.  ОтвЄп».  Одповідь  мав 

дати.  Котл.  Ен.  IV*.  48.  Лам  треба  да- 
ти одповідь  тим,  що  післали.  вв.  І.  І.  22. 

Відповісти.  См.  Відповідати. 
Відповісти».  См.  Відповіщати. 
Відповіщати,  щаю,  вш,  сов.  в.  відпо- 

віетити,  щу,  стиш,  гл,  Разсказывать, 
разеказать.  Чую,  що  стара  за  Мене  од- 
повіщае.  МВ.  І.  17.  Люде  всі  як  раз  нам 
і  відповістили.  Федьк.  Як  почала  вона 
говорити,  то  і  за  себе  все  сказала,  і  за 
нас  одповістила.  МВ.  І.  75. 

Відпозивати,  ваш,  вш,  гл.  Вернуть  су- 
домь.  Дак  я  оце  іду  попивать:  може  як 
небудь  чи  не  відпозиваю  своє.  Чуб. 

Відпокутувати,  тун»,  вш,  гл.  Искупить 
нокаяніемь.  Маруся..,.,  подалась  у  черни- 

ці, щоб  свій  гріх  одпокутувати.  Г.  Барв 
455. 

Відполіскувати,  кую,  вш,  сов.  в.  від- 
полоскати, щу,  щеш,  гл.  Отмывать,  от- 

мыть, полоща  въ  водЄ. 
Відполовинити,  ню,  ниш,  гл.  Взять 

чего  половину.  Хазяйко,  дай  на  онучі! — 
Не  дає....  Я  найшов  драночку,  одполовп- 
нив  собі,  взяв,  а  то  їй  на  пелюшки  по- 

кинув. Г~  Барв.  405. 
Відполоскати.  См.  Відполіскувати. 
Відвоиинати,  наю,  вш,  гл.  Помянуть 

(церковнымъ  поминовешемъ).  Кому  се  зо- 

станеться, той  і  спасибі  скаже,  і  від- 
поминає  нас.  Кв.  І.  118.  Умер  той  дід, 
поховали,  відпоминали.  Г.  Барв.  196. 
Одпоминають  попи  мою  душу.  КС.  1882. 
X.  24. 

Відпбрина,  ни,  ж.  Шесть,  которымъ 
отталкиваютъ  неводъ  на  глубину.  Павлогр.  у. 
(Залюбовск.). 

Відпорбти,  ся.  См.   Відпорювати,  ся. 
Відпорювати,  рюю,  вш,  сов.  в.  відпо- 

роти, рю,  реш,  гл.  Отпарывать,  отпороть. 
Відпорюватися,  рююся,  вшея,  сов.  в. 

відпоротися,  рюся,  вйшся,  гл.  Отпары- 
ваться, отпороться. 

Відпочивання,  ня,  с.  Отдыхъ,  отдохно- 
веніе.  Сами  собі  дали  на  три  години 
відпочивання.  Макс.  (1849).  54. 

Відпочивати,  ваю,  вш,  сов.  а  відпо- 
чити, чину,  неш,  гл.  Отдыхать,  отдохнуть. 

Тоді  одпочинемо,  як  помремо.  Ном.  №  10031 . 
Ляжмо,  сестро,  одпочиньмо.  ЗОЮР.  II.  21. 

Відпочйвов,  вву,  м.  —  Відпочинок. 
Употр.  и  но  мн.  ч.:  Поки  діло  кінчати, — 
сядьмо  на  відпочивки.  Подольск,  г. 

Відпочйн,  ну,  м.  Отдыхъ.  Карим  очам 
спання  нема,  ніжкам — одпочгіну.  Чуб.  V. 
577. 

Відпочйнпя,  ня,  с  Отдохновеніе.  По 
три  поклони  покладали,  відпочиння  ма- 
ли.  (Изъфальсифиц.  думы).  Макс. (1849). ЗО. 

Відпочинок,  нку,  л*.=Відпочин.  Рудч. 
Св.  II.  73.  Ні  сну  мені,  ні  одпочинку. 
МВ.  II.  14.  Нема  ніжкам  одпочинку. 
Мет..  78. 

Відпочити,''  См.  Відпочивати. 
Відправа,  ви,  ж.  1)  Богослуженіе,  слу- 

женіе.  Кончилась  відправа,  вона  (пан- 
ночка.) пішла  з  церкви.  Рудч.  Св.  II.  47. 

Попи  добилися  копійки  і  за  одправи  при- 
нялись. ,Мкр.  Г.  70.  Відправу  правити,  чи- 

нити. Служить  (въ  церкви).  Почали  вели- 
ку одправу  правити.  Рудч.  Ск.  II.  31. 

Сліпий  старець  чинить  у  дому  Божому 
одправу.  МВ.  І.  16.  2)  Отпускъ.  Козак 
молоденький  о  відправу  просить:  „пус- 

ти ж  мене,  пане,  звідси  на  Волиня". Гол.  І.  104. 

Відправити,  ся.  См.  Відправляти,  ся. 

Відправляти,  ляю,  вш,  сов.  в.  від- 
правити, влю,  виш,  гл.  1)  Отправлять, 

отправить,  отсылать,  отослать.  Тяжки, 
тяжко  мені  тебе  з  дому  одправляти. 

Макс.  (1849).  7.  Одправила-сь  чесних 
хлопцей,  та  чекай  донині:  тепер  підеш 

за  такого,  котрий  пасе  свині.  Гол.  IV*. 510.  2)  Разсчитынать,  удалять  (служащихъ). 
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3)  Отправлять,  отправить,  отбывать,  от- 
быть. Ой  вій  пішов  до  ляшеньків  служби 

відправляти.  Макс.  4)  Совершать,  обвер- 
тить богослужебный  обряді..  Одправив 

отець  Яків  утреню.  Г.  Барв.  190.  Захо- 
вав дід  бабу  і  похорон  одправив.  Рудп. 

Ск.  Л.  54.  Похорон  одправляти.  А){.  1. 
117. 

Відправлятися,  ляюся,  вшся,  сов.  в. 
відправитися,  влюся,  вяшся,  гл.  От- 

правляться, отправиться.  Рудч.  Ск.  І.  100. 

Відправувати,  вую,  вш,  гл  —Відправ- 
ляти 4.  Службу  (в  церкві)  одправували. 

КС.   1884.  УПІ.   724. 

Відпроваджувати,  джую,  вш,  сов.  в. 
відпровадити,  джу,  диш,  гл.  1  |  Отправ- 

лять, отправить,  отсылать,  отослать,  от- 
вести; спроваживать,  спровадить,  прогнать. 

Завтра  відпровадить  у  Прилущину  дві- 
сті жолнірів,  щоб  вони  спалили  Ржа- 

вець.  Стор.  МПр.  99.  2)  Проводить,  про- 
вести. Нам  пошли,  Боже,  вік  і  здоров'я, 

щоб  цей  празник  одпровадить,  нового  го- 
ду діждать  легенько.  Ном.  Ле   11573, 
Відпро важення,  ня,  є.  ІІроножаніе. 
Відпроваж(ув)атн,  жу(аін>,  вш,  м.= 

Відпроваджувати. 
Відпродати    См.  Відпродувати. 
Відпрбдувауи,  дую,  вш,  сов.  в.  від- 

продати, дай,  даси,  гл.  Перепродавать, 
перепродать. 

Відпросйтн,  ся.  См.  Відпрошуватн,  ся. 
Відпроторити,  рю,  риш,  гл.  Отправить, 

отировадпть. 

Відпроторитися,  рюся,  ришся,  гл.  От- 
страниться. Батько  заможний,  дай  вона 

зараз  і  відпроторилась  од  нас:  ми  вже 
їй  не  рівня.  Г.  Барв.   121. 

Відпрохати,  ся.  См.  Відпрохувати,  ся. 
Відпрохувати,  хую,  вш,  сов.  з.  від- 

прохатн, хаю,  вш,  гл.  =  Відпрошуватн, 
відпросйтн. 

Відпрохуватися,  хуюся,  вшся,  сов.  в. 
відпрохатися,  хаюся,  вшся,  гл.— Від- 

прошуватн. ся.  Заплатив  Бернові  гро- 
ші, а  з  процентом  одпрохався.  Левиц. 

1.   108.  Мнж.  102. 

Відпрбшувати,  шую,  вш,  сов.  в.  від- 
просйтн, шу,  оиш,  гл.  Отпрашивать,  от- 

просить, освооодпть  просьбами.  Побачиш 
сина,  а -чоже  й  додому  одпросиш .  Левиц. 
І.  60. 

Відпрошуватися,  шуюся,  вшся,  сов.  в. 
відпроситися,  шуся,  сншся,  гл.  Отпра- 

шиваться, отпроситься.  Циган  насилу  од- 
просився, — вони  його  покинули  та  й  пі- 

шли.  Рудч.  Ск.  II.  183.    Відпросились    у 
матері  у  Київ.  Стор.  МПр.  34. 

Відпрягати,  гаю,  вш,  сов.  в.  відпряг- 
ти, жу,  жеш,  гл.  Отпрягать,  огпречь. 

Відпрягли  коней.  Стор.  II.  97. 

Відпрядати,  даю,  вш,  сов.  в.  відпря- 
сти, пряду,  дёш,  гл.  Прясть  въ  отялату 

:»а  что,  отрабатывать,  отработать  пряде - 
ніемг.  Сестро  моя,  сестро,  де  ти  чого 
брала?  Чи  ти  одшивала,  чи  ти  одпря- 
дала?  Гркн.  Ш.  399.  Хто  мені  буде  чу- 

жі мітки  одпрядать?  Мил.  219. 

Відсрядвя,  днів,  м.  мн.  Остатки,  от- 
бросы при  пряденій.  Ум.  Відпрядочии. 

Що  ж  она  діє?—  Золото  пряде.  Ходім  до 
неї  колядувати,  ой  ней  же  нам  дасть 
по  колядочці,  по  колядочці,  хоть  вгдза- 
дячко...,  хоть  відпрядочки  на  шаріночку. 

Відпускати,  каю,  вш,  сов.  в.  відпу- 
стити, пущі,  стиш,  гл.  1 )  Отпускать,  от- 

пустить. Петра  на  волю  відпустили, 
Шевч.  2)  Отчаливать,  отчалить.  В  тій 
галері  від  пристані  далеко  одпускали, 
чорним  морем  далеко  гулял,и.  АД.  І.  209. 
3)  Отпускать,  отпустить,  ослабить.  Оце 
наївся,  треба  й  очкур  відпустити.  4)  Ра*- 
решать,  разрешить  (отъ  грвховъ).  Одпус- 

ти, Боже,  гріха,  в  кого  жінка  лиха:  і 
моя  недобра.  Ном.  №  9114. 

Відяуст,  ту,  м.  Отпущеніе  грвховъ, 
раярішеніе.  Хто  дурневі  вибачить,  має 
сто  днів  відпусту.  Ном.  №  6212.  На  від- 

пуст ходити.  Ходить-  на  богомолье.  З  ди- 
тиною на  відпуст,  а  з  лихою  долею  на 

весілля.  Ном.  №  8109. 

Відпустйтель,  ля,  м.  Отпускающій. 
Я  Іван  Хреститель, — гріхам  відпустй- 

тель. Рудч.  Ск.  І.  178. 
Відпустити.  См.  Відпускати. 
Відпущення,  ня,  с  Отпущеніе.  Від 

пущення  гріхів  од  Господа....  добуде.  Стор 
МПр.  39. 

Відрада,  ди,  ж.  1)  Ограда,  утьшеніе 
Та  не  дав  мені  порадоньки,  серцю  одра- 
доньки. — Яку  ж  тобі,  моя  мила,  одрао\ 
давати?  Мил.  115.  Ой  коли  б  ти,  мати 
знала,  що  то  за  досада,  то  б  ти  мене 
оженила,  щоб  була  відрада.  Мет.  2)  От- 
соввтьіваніе.  Ум.  Відрадонька.  Нема  мені 
відрадоньки  від  мого  нелюба.  Мет.  253 
См.  Відрадість. 

Відраджування,  ня,  с  Отсоввтьівавіе 

Відраджуватг,  джую,  вш,  сов.  в.  від- 
радити, Д&у,  днш,  гл.  Оісоквтивать,  не 

соввтовать,  не  посоивтоватг    что   ділять. 
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Відрадісний,  а,  е.  Отрадный,  радостный. 
Ой  як  оте  мечі  веселому  бути,  веселому, 

одрадосному.  Мет.  71.  Мені  ви  світ  од- 
радісний  зробили.  К.  ПС.  59. 

Відрадісно,  нар.  Отрадно;  радостно,  ве- 
село. іЦо  то  молоді  літа  золоті  людям! 

Що  задумав,  все  йому  можна,  все  йому 
відрадісно,  все  втішно.  МВ.  II.  79. 

Відрадість,  дос»,  ж.  Отрада,  утвше- 
ніе.  АД.  І.  91.  Ой  молодосте,  відрадосте! 
Нп.  Шукав  одрадости  між  козаками. 
К..ЦН.  175.  6м.  Відрада,  відрадність. 

Відрадність,  ностн,  ж.  =  Відрадість. 
Не  маю  я  відрадности  від  свого  нелюба. 
Чуб.   V.  361. 

Відрадонька,  кн,  ж.  Ум.  оть  відрада. 
Відрадощі,  щей,  ж.  мн.— Відрад  їсть. 

Відрадощі  жизні,  кому  ви  судились?  К. 
Дз.  135. 
Відрахуватися,  жуюся,  ешся,  гл. 

Йміть  отраду,  радости.  Та  чужі  люде 
живуть,  та  чужі  люде  одражуються, 
а  я  ще  й  не  нажилась,  ще  й  не  наговори- 

лась (бо  вмер  чоловік).  Мил.  209. 
Відразу,  нар.  Сразу,  вдругь. 
Відрадити,  лю,  лиш.  гл.  Пройти  ра- 

лоыъ  межу. 

Відрядитися,  люся,  лишен,  гл.  Окон- 
чить ралити. 

Відрахувати,  жую,  вш,  гл.  Отсчитать. 
Пан  нехай  відрахують  тілько  за  кож- 
дих  п'ятнадцять  огірків,  що  там  тому. 
Чуб. 

Відраювати,  раюю,  вш,  сов.  в.  від- 
раяти, раю,  вш,  гл.  Отсоветовать,  не  со- 

ветовать, не  посоветовать.  Одраяли,  од- 
судили,  щоб  ми  в  парі  не  ходили.  Грнн. 
Ш.  179. 

Відректн,  ся.  См.  Відрікатн,  ся. 
Відривати,  ваю,  вш,  сов.  в.  відірвати, 

рву,  ваш,  гл.  Отрывать,  оторвать.  Ой 
відріжте  й  або  відірвіте  й  та  срібного 
/удзя.  Мет.  403. 

Відриватися,  ваюся,  ешся,  сов.  в. 
відірватися,  рвуся,  вешся,  гл.  Отры- 

ваться, оторваться.  Випив  він  та  зараз 
давай  відриватись  від  стіни.  Рудч.  Ск. 
II.  69.  Одірвись,  коню,  од  берестонька. 
Мет.  і». 

Відригати,  гаю,  вш,  сов.  в.  відригну- 
ти, ну,  нет,  гл.  Отрыгивать,    отрыгнуть. 

Відригатися,  гаюся,  ешся,  сов.  в.  від- 
ригнутися, в  уся,  нёшся,  гл.  Отрыги- 

ваться, отрыгнуться.  Так  хтось  згадав, 
що  вчорашній  борщ  відригнувся.  Ном. 
№  369. 

ВідрІ?,  ау,  м.  Міра  земли:  участокъ 
въ  три  десятины.  Миргор.  у.  Вас.  197. 

Відрізати,  ся,  См.  Відрізувати,  ся. 
Відрізнити,  ся.   См.   Відрізняти,   ся. 
Відрі  зняти,  няв),  вш,  сов.  в.  відріз- 

нити, вю,  ніш,  гл.  1)  Отделять,  отде- 
лить. Вони  вже  двох  синів  одрізнили,  а 

два  з  їми  живуть.  Бурят,  у.  Відрізняють 
дитину  від  матерньої  мови.  0.  1861. 
XI.  104.  Майстер  ще  з  неї  (дитини)  го- 

родянина зробить....  усіма  звичаями  од 
селян  одрізнить.  К.  (0.  1862.  Ш.  22). 
2)  Отличать,  отличить.  Мова....  відрізняє 
людей  від  инших  звірів.  Дещо. 

Відрізнятися,  няюоя,  вшоя,  сов.  в. 
відрізнитися,  нісся,  нншоя,  гл.  1)  От- 

деляться, отделиться,  отстраняться,  отстра- 
ниться. Цвіла,  цвіла  калинонька,  на  во- 

ду схилилась,  дівчинонька  журилася,  що 
від  роду  відрізнилась.  Мет.  А  всі  зірочки 
до  купочки,  місяць  одрізнивсь.  Грин.  Ш. 
165.  2)  Выделяться,  выделиться.  Звідтіль 
одрізнявся  голосний  крик  корови  або  пів- 

ня. Левиц.  І.  126.  3)  Отличаться,  выде- 
ляться, выделиться.  Зорі  відрізняються 

від  планет.  Ком.  І.  32. 

Відрізувати,  вую,  вш,  сов.  в.  відріза- 
ти, асу,  звеш,  гл.  1)  Отрезывать,  отре- 

зать. Я  з  Степанидою  йому  дві  сорочки 
відрізали.  Г.  Барв.  98.  Поли  одрізуй  та 
плечі  латай.  Ном.  №  1545.  Як  різцем 
одрізало.  Ном.  №  2838.  Ян  одрізано,  нётъ 
какъ  нЄть.  То  було  що  дня  вчащає,  а 
тепер  і  не  побачиш:  як  одрізано.  2)  Толь- 

ко сов.  в.  РЄзко  ответить,  рЄзко  отказать. 
Возному  так  одрізала,  що  мусить  одче- 

питься. Котл.  НП.  367. 

Відрізуватися,  зуюся,  вшоя,  сов.  в. 
відрізатися,  ясуся,  звешся,  гл.  Отрезы- 

вать, отрЄзать  себя  оть  чего.  Взяла  ключ 
і  ніж,  відрізалася.  Чуб.  Нерівно  відріза- 
лося. 

Відрівати,  вію,  вш,  сов.  в.  відрекгі, 
речу,  чеш,  гл.  Отвечать,  отвЄтить.  Так 
це  їй...  каже,  а  воно  одріка.  Мвж.  173. 
Е  ні,  одріка,  се  вже  не  шпачки.  Нов. 
№  13712. 

Відрікатися,  ваюся,  ешся,  сов.  в. 

відректися,  речуся,  чешся,  гл.  Отказы- 
ваться, отказаться.  Родино  моя,  не  відрі- 

кайся од  мене.  Чуб.  Ш.  129.  Відрікаюсь, 

відхрещуюсь  від  вас,  ідіть  собі  на  очере- 
та, на  болота.  Чуб.  І.  120.  Варив  чорт 

з  москалем  пиво  та  й  солоду  відрікся. 
Нои.  №  821. 
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Відра,  ра,  с.  Ведро.  Пішла  по  воду, 

відра  побила.  Мет.  5.  Чи  три  відрі,  чи 
чотирі  відрі  про  празники  горілки  взято? 
Екатериносл.  у.  Ум.  Відерце,  відерочко, 
відерко. 

Відробити,  ся.  См.  Відробляти,  ся. 

Відробіток,  тву;  м—  Відробок.  По- 
зичте.... карбованця  на  відробіток.  Ле- 

виц.  І.  69.  Ти  б  позичив  у  кого  небудь 
на  відробіток.  О.  1861.  XI.  111. 

Відрбблювати,  люю,  еш,  .>л.=Відро- 
бляти. 

Відробляти,  ляю.  еш,  сов.  в.  відро- 
бити, блю,  биш,  гл.  і)  Отрабатывать, 

отработать.  Чи  не  зорали  б  ви  мені?  Я  б 
уже  вам  відробив.  Рудч.  Ск.  II.  9.  Иногда 
просто  взамінь  работы  получить  что  либо. 
Хоми  на  жінка  одробила  десь  курочку  і 
приносе  додому.  Мнж.  66.  Одробить  де 
пшінця  або  прісця  та  зварить  кулешик. 
Грин.  11.  177.  2)  Ііри  помощи  волшеб- 

ства уничтожать,  уничтожить  сделанное, 
возвращать,  вернуть  кь  прежнему  состоя- 
нію.  Я  поробив  їх  вовками,  и  одробищи 
не  зумію.  ХС.  VII.  455.  Хто  одробе  мою 
дочку  од  цього,  що  їй  пороблено,  тому 
дарую  половину  царства.  Грин.  II.    252. 

Відроблятися,  лаюся,  ешся,  сов.  в. 
відробитися,  6  л  юса,  бишея,  гл.  Оканчи- 

вать, окончить  работу.  Було  над  вечір 
одробимось,  пані  куди  в  гостину  пійде, — 
сидимо  коло  воріт.  МВ.  II.  36. 

Відрббов,  бку,  м.  Отработокь.  За  гро- 
ші не  наймає  пан  поля,  а  все  на  відро- 
бок. Литин.  у. 

Відроджений,  ня,  с.  Возрожденіе. 
Відроджувати,  джую,  еш,  сов.  в.  від- 

родити, джу.  диш,  гл.  Возрождать,  воз- 
родить. Аж  світ  мені  піднявся  вгору!  од- 

родили  ви  мене.  ДІВ.  (О.   1862.    Ш.    49) 
Відроджуватися,  джуюся,  ешся,  сов. 

в.  відродитеся,  джуся,  дишся,  гл.  Воз- 
раждаться,  возродиться. 

Відродок,  две,  м.  Выродокъ. 

Відроскошуватн,  тую,  еш,  гл.  По- 
жить вь  довольстве,  вь  роскоши.  Де  вона 

там  одроскошує.  Ііирят.  у. 
Від  роста  а  ня,  вя,  с  Отростаніе.  Харьк. 

Відростати,  таю,  еш,  сов.  в.  відрости, 
ту,  тёш,  гл.  Огростать,  отрости.  Як  від- 

ростала чуприна,  то  закручували  її  за 
вухо.  Стор.  II.  167. 

Відросток,  тку,  м.  Отростокъ.  Який 
корінь,  такий  і  одросток.  Но.м  №  7139. 
Уи.  Відрбстоиьои.  Зеленая  та  дібрівоньно, 

чого  в  тебе  пеньків  много,  зеленого  а  ні 
одного,  одроешонька  ні  од  одного?  Грин. 
Ш.  468. 

Відрочйти    См.  Відрочувати. 
Відрубати.  См.  Відрубувати. 
Відрублювіти,  люю,  еш,  гл.=Відру- 

бувати.  Стор.  1.  151. 
Відрубане,  а,  є.  1)  Отдельный,  обособ- 

ленный. 2)  Совершенно  отличный,  иной. 
Желех. 

Відрубність,   вости,   ж.    Отдельность. 
Відрубно,  нар.  Отдельно. 
Відрубов,  бка,  м.  Отрубокъ. 
Відрубувати,  бую,  еш,  сов.  в.  відру- 

бати, баю,  еш,  гл.  1)  Отрубывать,  отру- 
бить. Голову  йому  відрубав.  Рудч.  Ск.  II. 

69.  Відрубай  кінець,  щоб  корочча  палиця 
була.  2)  Только  сов,  в.— Відрізати  2.  А 
вона  мені  як  одрубала,  та  ще  й  при  доч- 

ках. Левиц.  І.  140. 

Відрядити,  ся.  См.  Відряжати,  ся. 
Відражати,  жаю,  еш,  сов.  в.  відря- 

дити, джу,  диш,  гл.  =  Виражати,  виря- 
дити. Поставили  йому  хату  й  відряди- 

ли і  нічого  не  дали.  Чуб.  Вхопила  Ган- 
на свою  новішу  свитину,  побігла  до  шин- 

карки, заставила  за  карбованця  і  одря- 
дила  жида,  що  привіз  сина.  Левиц.  І. 

65.  Пошлю  послів  десятків  з  п'ять  і  му- 
шу дари  одрядити.  Ко'тл.  Ея. 

Відражатися,  жаюся,  ешся,  сов.  ву 
відрядитися,  джуся,  дишся,  гл.= Ви- 

ражатися, вврядатися.  Куди  ти  убі- 
раешся,  куди  ти  одряжаєшся?  Мил.  209. 

Відрятовувати,  вую,  еш,  сов.  в.  від- 
рятувати, тую,  еш,  гл.  Спасать,  спасти 

отъ  чего.  Одрятуй  нас  од  видимої  смерти. 

Чуб.  II.  48. 
Відсуджувати,  джую,  еш,  сов.  в.  відса- 

дити, джу,  диш,  гл.  1)  Отсаживать,   от- 
садить, посадить  отдельно.  Відсадив  його, 

як  кота  від  сала.  Пом.    №    3503.    2)    О 

расіеніяхг:   Отсаживать,    отсадить,    поса- 
дить отростокъ.  3)  Только  сов.  в.  Отбить. 

Відсадив  йому  печінки. 
Відсапати.  См.  І.  Відсапувати. 
Відсапатися,  паюса,  ешся,  гл.    Пере- 

вести духъ,  отдохнуть.   Щоб    одсапатись 
трохи,  зайшов  він  за  куи^і.  Левиц.  І.  272. 

Відсапнути.  См.  II.  Відсапувати. 
I.  Відсапувати,  пую,  еш,  слв  в.  від- 

сапати, паю,  еш,  гл.  Отрабатывать,  от- 
работать молотьеыъ.  Дайте  на  подать 

п'ять  карбованців,  я  вам,  пане,  з  дітьми відсапаю. 

II.  Відсапувати,  пую,  еш,  сов.  в.  від- 
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саппутн,  ну,  неш,  гл.  Переводить,  иере- 
веети  дух*.  Товстий  Хоцінський  наси- 

лу дихав,  одсапував  після  дороги.  Лсвиц. 
І.  162.  Відсапнув  трохи. 

Відсахнутися,  ауоя,  нвшся,  гл.  1)  От- 
шатнуться от*  кого,  отстраниться.  З  остра- 

хом великим  вона  од  його  одсахнулась. 

МВ.  (О.  Ц62.  1.  90).  2)  Оставить  кого, 

отшатнуться-  отъ  кого;  отстать,  отвязаться 
оть  кого.  До  батька  не  йду  жалітись. 
Батько  не  мати,— відсахнувся.  Г.  Барв. 

273.  Одсахнувеь  жінки  й  дитинки.  Мнж. 

187.  Коли  б  мені  кого  піймать  да  про- 

вчить, воно  б  тоді  одсахнулося.  ЗОЮ  І'. 1.   II. 

Відсвіт,  ту,  -».  Ограженіе.  Яким  по- 
вів очима  навкруги,  ніби  шукаючи  в  про- 

зорній  воді  її  (Зоснного)  чарівничого  од- евіту.  Левиц.  І.  205. 

Відсвічувати,  чую,  вш,  гл.  1)  Отра- 
жать, отсвечивать.  У  печі  палає,  як  у 

гуті.  Одсеічують  весело  білі  стіни  і  бож- 
ничок. МВ.  СО.  1862.  ІІТ.  57).  2)  От- 

ражаться . 

#  Відсвічуватися,  чуюся,  вшся,  гл.  От- ражаться, отсвечиваться. 

Відсвяткувати,  кую,  вш,  гл.  Отпраздно- 
вать. Одсвяткува.іи  ми  Зелену  Неділю. 

МВ.  І.  84. 

Відселити,  ся.  Си.  Відселяти,  ся. 

Відселяти,  ляю,  вш,  сов.  в.  відсели- 

ти, лю,  лиш,  гл.  ОгдЄ.шть,  отделить  си- 
на на  самостоятельное  хозяйство.  Оце  я 

одселяю  вже  старшого  сина,  ставлю  йому 

хату  на  леваді.  1'к.  Левиц. 

Відселятися,  ляюся,  вшся,  сов.  в. 

відселитися,  лісся,  лншея,  гл.  Выхо- 
дит*, выйти  яа  самостоятельное  жилище 

и  хозяйство  (о  сыновьях*).  Час  синам 
одселятисп  на  свої  оселі.  Нк.  Левиц. 

Відсердитися,  джуся,  дншея,  гл:  Пе- 
рестать сердиться.  Поки,  прут  найшов, 

та  а  відсердився,  та  на  свою  миленькую 
змилосердився.  Чуб.  V.  581. 

Відои,  нар.= Відсіль. 

Відсиджувати,  джую,  вш,  сов.  в.  від- 

СЙДІТ.Я,  джу,  днш,  гл.  Отсиживать,  ОТСИ- 
дЄть.  Піду  у  монастир  відсиджувати  за 
шкуру.  Чуб. 

Відсилати,  лаю,  вш,  сов.  в.  відіслати, 

шлю,  шлеш,  гл.  Отсылать,  отослать,  по- 
сылать, послать.  Козак  до  дівчини  дрібні 

листи  пише,  відсилає  до  дівчини  буйни- 

ми вітрами.  Чуб.   А'.    312.    Відсилають 

у  солому  спати.  Чуб.  І.  175.  Да  взяв 
Бог  тую  жінку,  ию  з  квіту  да  оді  с  гав 
на  небо.  Чуб.  І.  140. 

Ві  ден  л  йти,  лю,  лиш,  гл.  Отняла гь. 
Галин.  Відеплив  штирі  воли  та  П  повів Яодому. 

ВІдсип,  иу,  м.  Плата  частью  продута 
яя  ругаенье  пшена.  Товкла  в  нас  просо 
за  одсип.  Г.  Барв.  12. 

Відсипати,  паю,  вш,  сов.  в.  відсипа- 
ти, плю,  плеш,  гл.  і)  Отсыпать,  отсы- 

пать, отмерить,  отмерить  что-либо  сыпу- 
чее. Відсип  і  мені  трохи  борошна.  Треба 

відсипати  хліб  у  гамазею,  що  весною  по- 
зичали. Зміев.  у.  2)  Отливать,  отлить. 

Відсипала  борщу  в  глечик. 

Відсипатися,  паюся,  вшся,  гл.  Отсы- 
паться. Три  ночі  не  спав,  тепер  буду  від- 

сипатися. 

Відсипне,  ного,  е.  Отсыпное. 
Відсипний,  а,  в.  Отсыпной. 
Відсйпщина,  ни,  ж.    Отплата    за    что 

нибудь  зерном*    или  мукой. 
Відсисати,  саю,  вш,  гл.  Отсасывать. 

Відсихати,  хаю,  вш,    сов.ч  в.    відебх- 

(ну)тн,  хиу,  неш,   гл.   Отсыхать,    отсох- 

нуть. Відсі,  нгу>.=Відсіль. 

•  Відсіватися,  ваюся,  вшся,  сов.  я.  від- 
сіятися, сіюся,  вшся,  гл.  Кончать,   кон- 

чить свят*,  кончить   посевы.    Вже    люде 
відсіваються. — Живуть  усю   весну....    на 
полі,  поки  одсіються.  О.  1861.   IX.    193. 

Відсідати,  даю,  вш,  сов.    в.    відсісти, 

сяду,  деш,  гл.  Садиться,  сЄсть  далее,  пе- ресаживаться, пересесть. 

І  Відсідатися,  даюся,  вшся,  сов.  в.  від- 
сістися,  с йдуся,  дешся,  гл.  Отставать, 

отстать  корігв  у  хлвби.  Хліб  відеівея.  Вх. 
Зн.  7. 

Відсікати,  каю,  вш,  соп  в.  відсікти, 

січу,  чеш,  гл.  Отсвкать,  отевчь.  Аягел 

махнув  та  й  відсік  праве  крило  Сата- 
наілу.  Чуб.  1.  35. 

Відсіктися,  чуоя,  чёшея,  гл.  Отбить- 
ся оружіем*  в*  бою. 

Відсіль,  відсіля,  нар.  б теюда.  Комусь 

буде  тяжко  важко,  як  н  піду  відсіль.  Нн. 

Недалеко    відсіля    спасається    пустель- 
ник. Сгор.  І.  106. 

Відсісти,  оя.  Си.  Відсідати,  ся. 

Відсіч,    чі,    ж.    Отраженіе    нанадеиія, 
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отпоръ.  Давали  таки  добру  одсіч  хар- 
цизякам. К.  ЧР.  358. 

Відскакувати,  кую,  еш,  сов.  в.  від- 
скочити, чу,  чнш,  гл.  1)  Отскакивать, 

отскочить.  То  збоку,  то  ззаду,  то  спере- 
ду, то  прискакує,  то  одскакує.  Левиц. 

1.  107.  2)  Отлучаться,  отлучиться  на  ко- 
роткое время.  Чи  вам  мене  не  треба  бу- 

де? Я  хочу  одскочити  ниток  купити. 
Черниг.  у.  3)  Відскочити  від  слова.  Не 
исполнить  даннаго  слова,  ве  сдержать  обь- 
щанія.  Хто  од  слова  одскочить,  коло  то- 

го шкура  обскочить.  Ном.  №  10670. 
Відскіпатися,  паюси,  вшей,  гл.  Отде- 

латься. Лихо,  сказано,  як  до  кого  приче- 
питься,— не  одскіпаєшся.  Мир.  ХРВ.  218. 

Відевороджувати,  джую,  еш,  сов.  в. 
відскородитя,  джу,  диш,  гл.  1)  Отра- 

батывать, отработать  боронованіемг.  2)  От- 
плачивать, отплатить,  отомщать,  отомстить. 

Дав  почубеньків  (старець  поводиреві),  дак 
той  і  одскородив  йому.    Ном.    Лі    13663. 

Відсвбчити.  См.  Відскакувати. 

Відслід,  ду,  м.  Сл-вдъ;  отпечатокъ. Желех. 
Відслонити,  ся.  См.  Відслоняти,    си. 
Відслоняти,  няю,  еш,  сов.  в.  відсло- 

нити, ню,  ниш,  гл.  Отслонять,  тело- 
нить,  открывать,  открыть.  Одслонила  за- 

слінку. Рудч.  Ск.  II.  41. 
Відслонитися,  няюся,  в  шея,  сов.  в. 

відслонятися,  нюси,  нвшея,  гл.  Откры- 
ваться, открыться.  Завіса  відслонилась. 

К.  МХ.  28. 

Відолуга,  ги,  ж.  1)  Отслуживаніе.  За- 
брав гроші,  а  тепер  мусить  іти  у  від- 

слугу.  2)  Отплата,  вознагражден іе  за  что- 
либо.  От  же  тобі  за  твоє  добро  й  наше 
одслуга.  ЗОЮР.  II.  69.  3)  Конець  службы 
Лишила  дома  слугу  на  відслузі,  свекру-; 
ху  в  недузі.  Гол.  І.  158. 

Відслугбвуватн,  вую.  еш,  сов.  в.  від- 
слугувати,  гую,  еш,  гл.  Отслуживать, 
отслужить,  отрабатывать,  отработать. 
Відслужити.  Си.  Відслужувати. 
Відслужитися,  жуся,  жншся.  гл.  От- 

быть службу.  ЇІишуть  чорним  по  білому 
у  некрути  дати.  Нехай  пишуть,  я  не 
боюся:  кінь  вороний,  сам  молодий,  дасть 
Бог  одслужуся.  Чуб.  .V.  970. 

Відслужувати,  жую,  еш,  сов.  в.  від- 
служити, жу,  жиш,  гл.=Відслуговува- 

тя,  відслугувати.  Позичте  мені  огню, — 
я  вам  одслужу.  Рудч.  Ск.  II.  6.  Одслу- 
жи  той  хліб,  що  лежачи  переїла.  Мир. 
Пов.  І.  124. 

Відсоббрувати,  рук»,  еш,  гл.  Совер- 
шить надь  к"вмъ  таинство  олеосвященія. 

Одсобпрувпв  (хвору)....  Михигл.  Сим.  237. 
Відсовувати,  вую,  еш,  гл.=Відсуватн. 
Відсовуватися,  вуюся,  ешся,  гл.— 

Відсуватиси.  Не  годиться  і  вам,  ста- 
рим, одсовуватись,  коли  молоді  прису- 

ваються. Левиц.  І.  326. 

Відсоння,  вя,  е.  Солнечная  сторона. 

Відсоптися,  пуся,  пёшея,  гл.  Отды- 
шаться, отдохнуть.  Ми  зупинились...,  щоб 

дати  коням  одсоптись,  як  казав  погонич. 
V.  Барв.  31. 

Відсотатя.  См.  Відсотуватн. 
Відсоток,  тка,  м.  Ироцеятъ.  Коз. 

Ар.  62. 
Відсотуватн,  тую,  еш,  сов.  н.  відсо- 

тати, таю,  еш,  гл.  Разматывать,  размо- 
тать (нитки). 

Відс6х(ну)тн.  См.  Відсихати. 
Відсбчнтнся,  чуся,  чишся,  гл.  От- 

стать отъ  знакомыхъ,  раззнакомиться.  Ко- йот. 

Відспівати.  См.  Відспівувати. 
Відспіватися,  ваюся,  ешся,  гл.  Пе- 

рестать іі'Ііть.  Соловейки  вже  відспівалися. 

Відспівувати,  вую,  еш,  сов.  в.  відспі- 
вати, ваю,  еш,  гл.  і)  Отвечать,  ответить 

іі'Бніемь.  А  я  їй  одспівую,  жартуючи, 
бач.  Левиц.  1.  112.  '2)  Кончать,  кончать 
піть;  пропить.  А  чом  же  ти  не.  спі- 

ваєш?— Я  вже  одспівала.  Щевч.  Нехай 
молодчі  співають,  я  вже  своє  одспівав. 
Левиц.  Пов.  231.  Молебень  завтра  рано 
одспіваю.  Мкр.  Н.  14. 

Відсповідати,  даю,  еш,  гл.  Окончить 
исповЬдывать. 

Відсповідатися,  даюся,  ешся,  гл.  Окон- 
чить исп.ов'вдываться. 

Відставати,  таю,  еш,  сов.  в.  відстати, 
тану,  неш,  гл.  1)  Отстанать,  отстать. 
А  того  я  (зозуля)  кую,  що  від  вас  від- 

стаю, мої  чорні  галочки.  Мет.  152.  Од 
одного  берега  одетое,  та  до  другого  не 
пристав.  Ном.  Л*  7636.  2)  Отставать,  от- 

стать, отделиться,  отклеиться.  Як  пома- 
зав спину, —аж  шкура  одстала.  Чуб.  V. 

406.  3)  Від  журботи  відстати.  Отдохнуть 

отъ  заботь,  нечали.  Нехай  (чоловік-п'яни- 
ця)  спить,  нехай  лежить,  та  нехай  не 
встане.  Нехай  твоя  бідна  головонька  од 
журботи  одстане.  Чуб.  V.  624. 

Відставити.  См.  Відставляти. 

Відставляти,  ляю,  еш,  сов.  в.  відста- 
вити, влю,  ваш,  гл.  і)   Отставлять,   от- 
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ставить.  Стривай,  чавун  з  окропом  тро- 
хи відставлю.  2)  Оттопыривать,  оттопы- 

рить. Вовн  одставив  свій  хвіст.  Чуб.  І.  52. 
Відстановйта.  См.  Відстановляти. 

Відстановляти,  ляк»,  вш,  дов.  в.  від- 
становяти,  вдю,  виш,  гл.  Удалять,  уда- 

лить, отстранить.  Оце  тільки  від  грудей 

одлучать,  так  уже  воно  від  діда  й  ніку-  - 
дії,  — спить  із  їм  укупі,  поки  друге  під- 

росте; тільки  невістка  одлучить,  дід 
уже  більшенького  від  себе  віістановить, 
а  другого  бере.  Г.  Варв.  130. 

Відставоввйй,  а,  е.  Отставной.  Він 
відстановний  москаль  і  з  давніх  моска- 

лів нема  старішого  над  його.  Васильк.  у. 
Відстати.  См.  Відставати. 
Відстерегтйся,  (речися),  жуся,  жешся, 

гл.  Быть  в  а  сторожі.  Галиц. 

Відстібати,  баю,  еш,  сов.  в.  відстібву- 
ти,  бну,  веш,  гл.  Отстегивать,  отстегнуть. 

Відсто(в)бурчвти.  Си.  Відсто(в)бур- 
чувати. 

Відсто(в)бурчувати,  чую,  еш,  сов.  в. 
відсто(в)оурчити,  чу,  чиш,  гл.  Оттопы- 

ривать, оттопырить.  Голуб  праве  крило 
відстобурчить  трошки.  Чуб. 

Відсторонитися,  вюся,  вишся,  гл. 
1)  Посторониться.  2)  Отстраниться.  Кра- 

ще відсторонитись,  ніж  і  собі  у  біду  по- 
пасти. Мир.  Нов.  11.  103. 

Відсторонь,  нар.  Въ  сторон*,  отдельно. 

Відсторь,  мяр.=Відсторовь.  При    са- 
мотному  житті  одсторь  од  товариства. 
Мир.  ХРВ.  29. 

Відстоювати, .  стоюю,  еш,  сов.  в.  від- 
стбяти,  стою,  їш,  гл.  1)  Простаивать, 
простоять.  Побравсь  до  церкви,  одстояв 
службу.  МВ.  (0.  1862.  І.  91).  2)  Відстдя- 
ти  нбги.  Оть  долгаго  стоинія  получить 
отекь  ногь.  Левиц.  І.  147.  Сідайте,  бо 

ноги  відстоїте.  Г.  Барв.  215.  3)  Отстаи- 
вать, отстоять,  защищать,  защитить.  Я  оце 

вас  усе  одстоював.  Мир.  Нов.  1.  141. 

Відстраждати,  даю,  вш,  гл.  Отстра- 
дать, перенести  страдавЬі,  витерпіть  етра- 

данід  Волч.  у.  Що  вже  вона  бідна  от- 
страждала  за  таким  п'яницею,  так  один 
Господь  знав*  Харьк. 

Відстрахати,  хаю,  еш,  гл.  Отпугвуть, 
отогнать  страхоыъ.  Робусинський  думав 
відстрахати,  глянув  з  погордою  і  гукнув: 

„Зась,  свинота!*  Св.  Л.  299. 
Відстрахатися,  хаюся,  ешся,  гл.  По- 

кинуть со    страху     У  людей    сусіди    бу- 

вають добрі....   а  тут   усі   відцурались, 
усі  відстрахались.  Св.  Л.  125. 

Від  стря  вати,  ряю,  іш,  сов.  в.  від  стрі- 
ти, ряну,  неш,  гл.  Отступать,  отступить 

оть  чего,  отстраниться.  Хотіли  гуртом 
купить  ту  землю  і  Павло  був  між;  нами, 
а  тоді  він  од  нас  одстряв.  Александров,  у. 

(Залюбов.). 

Відступ,  ну,  м.  Отступденіе.  Котл.  Ея. 
VI.  62. 

Відступати,  паю,  еш,  сов.  в.  відсту- 
пити, пдю,  пвш,  гл.  1)  Отступать,  от- 

ступить. Слуги  відступили  назад.  Єв.  І. 
ХУШ.  6.  Подайте,  каже,  мені  того  Ми- 
хайлика,  то  я  одступлю.  ЗОЮР.  І.  3. 

2)  Уступать,  уступить.  Під  ярмарок  го- 
род відступив  велику  лощину  поміж  По- 

долом і  Ворсклом.  О.  1861.  IX.  176. 
Відступитися,  лаюся,  ешся,  сов.  в. 

відступитися,  плюся,  пишся,  гл.  ̂ От- 
ходить, отойти,  сходить,  сойти  съ  дороги. 

Одступіться,  вороги,  із  князевої  дороги. 
Мет.  228.  Еней  від  неї  одступавея,  поки 

зайшов  через  поріг.  Котл.  Ев.  І.  2)  От- 
ступаться, отступиться,  отстраняться,  от- 

страниться. Як  у  сироти  пшениця  ро- 
дила, тоді  сироту  родина  любила,  а  як 

у  сироти  кукіль  уродився,  тоді  од  си- 
роти ввесь  рід  одступився.  Чуб.  V.   449. 

Відступне,  нбго,  с.  Отступное.  МУЕ. 
Ш.  117.  См.  Відкупне. 

Відступній,  а,  ё.  Отступной. 
Відступство,  ва,  с.  Отступничество. 
Відступця,  пі.  м-  Отступникъ. 

Відсувати,  ваю,  еш,  сов.  в.  відсуну- 
ти, ну,  веш,  гл.  1)  Отодвигать,  отодви- 

нуть, отсовывать,  отсунуть.  Потихеньку 
к  двору  пригзжає,  помаленьку  віконце 

одсуває.  Чуб.  V.  55.  Не  будуть  та  ква- 
тирочки відсувати.  Мет.  154.  2)  Отера- 

чивать,  отсрочить  (назначенное  вреия, 
срокъ).  Я  йому  винен  був  гроші,  так 
ото  просив  його, — ну  він  і  одсунув  строк 
на  далі.  Новомоск.  у. 

Відсуватися,  ваюся,  ешся,  сов.  в.  від- 
сунутися, нуся,  нвшея,  гл.  Отодвигать- 

ся, отодвинуться.  Не  сами  вікна  одсу- 
ваються.  Чуб.  V.  699.  Одсунься  геть,  не 
підступайсь.  Котл.  Ен.  VI.  86 

Відсуджувати,  джую,  еш,  сов.  в.  від- 
судити, джу,  днш,  гл.  I)  Присуждать, 

присудить  въ  чью  пользу.  Вам  громада 
відсудила.  Мир.  Пов.  I.  164.  Одсудили 
мою  землю  Бог  знає  й  кому.  Мир.  ХРВ. 

220.  2)  Отсоветовать,   советами    иди    на- 
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говорами  отбивать,  отбить,  отстранить  одно- 
го огь  другого.  Вгдсудилисьте  мого  друга 

від  мене.  Грин.  Ш.  251.  Нема  того,  що 
любила,  і  немає,  і  не  буде — одмовили 
вражі  люде,  одраїли,  одсудили,  щоб  ми 
в  парі  не  ходили.  Грин.  Ш.  179. 

Відсунута,  ся.  См.  Відсувати,  ся. 
Відтавати,  таю,  ёш,  сов.  в.  відтану- 

ти, ву,  веш,  гл.  Оттаивать,  оттаять. 
Відтаганнтв.  Си.  Відтаганювати. 
Відтаганювати,  нюю,  еш,  сов.  в.  від- 

тагавнтв, ви),  віш,  гл.  Снннать,  сяять 
съ  тревога  котелокъ  съ  варящейся  пищей. 
Чи  вже  кашу  відтаганювати? 

Відтак,  нар.  Поточъ,  загвмъ.  Треба 
привітати,  відтак  його  до  хатоньки  ми- 

ленько просити.  Гол.  Ш.  464.  Треба  Бо- 
гу ея  помолити,  відтак  на  войну  йти. 

Тож.  І.  11. 
Відтіль,  лі,  ж.  Время,  когда  снзгъ 

весною  таеть. 

Відтанути.  Сн.  Відтавати. 
Відтепер,  нар.  Съ  этого  времени,  от- 

ныне. Чого  це  ви  лежите? — Хиба  я  од- 
тепер  лежу?  І!  вже  багато  діла  застоя- 

лось, одколи  я  лягла.  Кіев.  у. 
Відтеплии,  а,  є.  Оттаявшій.  Вже  тра- 

вичка блищала  з  землі  одтепліЛ.  МВ. 
(О.  1862.  І.  72). 

Відтеплінь,  ні,  ж.  Оттепель.  М  усск. 
окр. 

Відтерати,  раю,  еш,  сов.  в.  відтерти, 
відітру,  реш,  гл.  Оттирать,  оттереть. 

Відтерпіти.  Сн.  Відтерплюватв. 
Відтерплюватв,  люю,  еш,  сов.  в.  від- 

терпіти,  плв>,  ваш,  гл.  Вытерпливать, 
вытерпеть  за  что  либо.  За  все  ми  одтер- 
піли.  МВ.  (О    1862.  Ш.  46). 

Відтерпітнся,  плюса,  пвшоя,  гл.  На- 
терпіться. 

Відтерти.  Сн.  Відтерати. 

Відти,  нар.  Оттуда.  Бодай  туди  не 
дойиию  і  відти  не  прийшло.  Нон.  №  3767. 

I.  Відтикати,  каю,  еш,  сов.  в.  відіткну- 
ти, ну,  наш,  гл.  Откупоривать,  откупо- 

рить, открывать,  открыть.  Відіткни  пляш- 
ку. Одіткнув  верх.  Рудч.  Ск.  І.  182. 

II.  Відтавати,  каю,  еш,  сов.  в.  від- 
тікати, тичу,  чеш,  гл.  1)  Обдергивать, 

обдернуть.  Відтич  спідницю,  бо  ходиш 
підтикана  як  чапля.  2)-  йоли.  Отвечать 
копны,  втыкая  въ  нихъ  палки?  Нон. 
X»  10175. 

Відтикатися,  каюся,  ешся,  сов.  в. 
відіткнутися,    вуся,    нёшся,  гл.   Отку- 

пориваться, откупориться.  Чоп  як  відіт- 
кнувся, вода  й  забулькотіла.  Стор.  I.  82. 

Відтяв,  ну,  м.  Отрезывав  і е,  отрубыва- 
ніе.  отпиливаніе.  Шух.  I.  177. 

Відтинати,  наю,  еш,  соя.  в.  відтяти, 
дітну.  нет,  гл.  Отевкать,  отсечь,  отрублн- 
вать,  отрубить.  Вона  йому  голову  відтя- 

ла. Рудч.  Ск.  Відтяти  пелену.  Отрезать  цо- 
долъ — наказаніе  женщине  за  прелюбодея- 
ніе.  А  з  Марсом  чи  давно  піймавши, 
Вулкан  Ы  пелену  відтяв!  Котл.  Ен.  VI. 

12.  Річ  відтяли  (кому,  у  ко*го).  Не  въ  со- 
стояли заговорить,  отняло  языкъ.  Мир. 

ХРВ.  17. 

Відтискати,  каю,  еш,  сов.  в.  відтис- 
нути, ну,  неш,  гл.  1)  Отдавливать*  от- 

давить. 2)  Отодвинуть,  оттиснуть  Пру- 
чались цікаві,  щоб  ближче, — їх  знов  од- 

тискали  далі.  МВ.  (О.  1862.  І.  101). 
Молодиць  і  дівчат  одтиснули  далі.  МВ. 
(О.  1862.  І.  101). 

Відтів,  мяр.=  Відтіль.  Гол.  І.  175. 

Відтіль,  відтіля,  «яр.=ВІдтн.  Втри 
вирви  вигнали  відтіль.  Котл.  Ев.  І.  16. 
Він  відтіля  не  втече.  Рудч.  Ск.  II.  108. 

Відтобурчити,  чу,  чвш,  гл.=Видстов- 
бурчвтв.  Окунь  одтобурчить  пірця  та 
хвостом  повернеться,  то  щука  йне  візьме. 
Рудч.  Ск.  II.  112. 

Відтбввувати,  кую,  еш,  сов.  в.  від* 
тоакя,  вчу\  чёш,  гл.  1)  Оканчивать,  окон- 

чить толочь.  2)  Отрабатывать,  отработать 
толченіемг.  3)  Только  сов.  в.  Отбить.  Треба 

йому  в'їдтовкти  боки,  щоб  другий  раз 
глядів  лучче  телята.  Василі.к.  у. 

Відтоді,  нар.  Сь  гЬхъ  поръ.  Відтоді 
та  полонина  вівчарева  звеся.  Мл;ік.  100. 

Відтопити,  ся    См.  Відтоплювати,  ся. 
Відтбилюватв,  люю,  еш,  сов.  в.  від- 

топити, плю,  пиш,  гл.  1)  Отогревать, 
отогреть  въ  лечи  сметану,  простоквашу, 
чтобы  сыворотка  отдълилась.  Відтопила 
сиру  глечик.  Харьк.  2)  Отваривать,  отварить. 
А  забудьків  одтопивши,  підмостить  на- 

питься, то  й  не  стане  за  ледащо  любо- 
чка нудиться.  Мкр.  Н.   5. 

Відтоплюватися,  дююся.  ешся,  сов.  в. 

відтопитися,  плюса,  пяшся,  гл.  1)  Ра- 
стапливаться, растопиться,  лереплаииться. 

2)  Выплавляться,  выплавиться.  3)  Отвари- 
ваться, отвариться. 

Відтоптати.  См.  Відтбптуватв. 

Відтоптувати,  тую,  еш,  сов.  в.  відто- 
птати, пчу,  чеш,  гл.  Оттаптывать,  оттоп- 

тать, истоптать  (обувь,  ноги).    Ми  еже  й 
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ноги    відтоптали,    ходивши    до    свата. 
Г.  Варв.  387.  Черевички  відтопчу.  Грин. 
Ш.  156. 

Відтрутим.  См.  Відтручстн. 

ВІдтруть,  ті,  ж.  Болячка,  нармії'і..' МУЕ.  Ш.  55. 

Відтручати,  чаю,  вш,  сов  в.  відтру- 
тити, *РУ'У»  тнш,  гл.  Отталкивать, 

оттолкнуть,  оттеснять,  оттеснить,  удалить. 

Старшина  відтручає  мене  від  батьківсь- 
кого грунту. 

Відтрученая,  ня,  с.  Отгалкиваніе,  оттв- сненіе. 

Відтручувати,  чую,  вш,  гл.=Відтру- чяти.  О.  1862,  І.  80. 
Відтулити.  См.  Відтуляти. 

Відтулити,  ляю,  вш,  сов.  в.  відтули- 
ти, лю,  лиш.  гл.  Кинулася  до  печі.... 

одтуле  заслінку.  Мир.  Пов.  II.  76. 
Відтупатн,  даю,  вш,  гл.  Оттоптаїь. 

Відтупав  ноги,  ходячи  до  пана  по  гроші. 

За.нолоду  не  поберегла  (ноги),'  одтупала, одтоптала.  Сим:  236. 

Відтупуватноя,  пуюоя,  бшся,  гл.  О 
звукахъ  шагові:  быть  слышнымь,  отда- 

ваться. Дзвінко  й  різко  одтупувалися 
усі  ступні  по  снігу.  МВ.  III.  81. 

Відтухати,  хаю,  вш,  сов.  в.  відтух- 
(ну)ти,  иу,  иеш,  гл.  Сиадать,  спасть, 
уменьшаться  (объ  опухоли).  Що  ж  тобі 
відтухає  на  горлинку?  Зміев.  у. 

Відтягати,  гаю,  вш,  сов.  в.  відтягти, 
гиу\  иеш,  гл.  1)  Оттаскивать,  оттащить, 
отволочь.  2)  Оттягивать,  оттянуть,  отвле- 

кать, отвлечь.  3)  Гласу  не  відтягне.  Не  вь 

силахь  отвести  голосъ,  заговорить."  Ле- 
жить, гласу  не  відтягне  ніякого:  ні,  вже, 

кажу,  не  лийте  води,  не  піднімається. 
Вовомоск.  у. 

Відтягувати,  гую,  вш,  гл. -^Відтягати. 
Відтяти.  См.  Відтинати. 

Відуяврщнна,  ив,  ж.  Выморочное  иы-б- 
ніе.  На  етарощиння  йдуть,  а  за  віду- 
мерщину  говорять.  Федьк. 

Відусіль,  |  нар.  Отовсюду  со  всвхт>  сто- 
Відусіли,  ]  ронъ.  Біда  відусіля  преть- 

ся. Нон.  №  2225. 

Відусюди,   нар.^ Відусіль.    Мнж.    60. 
Відучити,  ся.  См.  Відучувати,  ся. 
Відучіув)атн,  чаю,  (чую),  вш,  сов.  в. 

відучити,  чу,  чиш,  гл.  Отучать,  отучить 
Відбуватися, чаюся,  (чую)ся,  вшся, 

сов.  в.  відучитися,  чуоя,  чишси,  гл. 
Отучиваться,  отучиться. 

Відхараиархати,  каю,  вш,  гл.  Быстро 
и  невнятно  прочесть.  Піп  щось  відхарамар- 
кав,  та  ніхто  не  розібрав. 

Відхаснив,  иа,  м.  Уаіегіапа  огПсіпаІів 
Ь.  V.  іпіпог.  ЗЮ30.  І.   172. 

Відхаюватн,  хаюю,  вш,  сов.  в.  від- 
хаяти,  хаю,  вш,  гл.  Отхаживать,  отхо- 

дить, спасти  оть  смерти.  Царь  мусив  про- 
хати у  Мазепи  на  дванадцят  день  згоди, 

поки  відхаяв  Палія.  30ЮР.  І.  116.  Ма- 
ти відхаяла  сю  бідолашну  жінку.  К. 

МБ.  X.  19. 

Відхвалюватися,  лююся,  вшся,  гл. 
Грозиться.  См.  Нахвалятися.  Св.  Л.  165. 

Відхватйтися.    См.    Відхвачувятнся. 
Відхвачу витися,  чуюся,  вшся,  сов.  в. 

відхватйтися,  ч^ся,  тишся,  гл.  Отска- 
кивать, отскочить.  Вона  запалила  свічку 

в  хаті,  а  я  тоді  й  одхвативсь  од  скри- 
ні, не  вспів  нічого  і  взяти.  Екатериной,  у. 

Насилу  Клим  відхвативсь. 

Відхнбнути,  ну,  иеш,  гл  Отклониться. 
Ней.  Ш. 

Відхибнутиоя,  нум,  немея,  гл.  От- 
лучиться на  короткое  время.  Я  одхибнувсь 

кудись,  а  пастухи  кавуни  красти.  Волч.  у. 
Відхилити,  ся.  См.  Відхилити,  ся. 

Відхиляти,  ляю,  вш,  сов.  в.  відхи- 
лити, лю.  лиш,  гл  1)  Отклонять,  откло- 

нить; отвратать,  отвратить,  отвести.  МВ. 
I.  21.  2)  Пріотворять,  пріотворить.  Від- 

хили трошки  двері.  Двері  були  відхи- 
лені, то  я  й  зазирнув.  Харьв. 

ВІДХИЛИТИСЯ,    ЛЯЮСЯ,    8Ш0Я,     сов.     в. 

відхилитися,  люся,  лишоя,  гл.  1)  От- 
клоняться, отклониться.  Полум'я  відхи- литься з  хати  на  сіни.  Ви  ж,  густії 

лози,  відхилітеся,  ви  ж,  дрібнії  сльози, 
відкотітеся.  2)  Претворяться,  претво- 

риться. Двері  відхилилися.  Харьк. 

Відхитнути,  ну,  нёш,  гл.  Отшатнуться. 
Мов  опалив  її  своїм  поглядом,  аж  од- 

хитнулась.  МВ.  І-  155.  воїнів  би  він  од- 
хитнутись  од  неї,  так  вона  такеньки 

пригорнулась,  біднесенька,  що  слова  гір- 
кого уста  не  вимовили.  (О.  1862.  І.  75) 

Відхід,  хбду,  м.  1)  Отходъ,  выходъ. 

Марусенька  у  батенька  на  одході,  посі- 
яла червоний  мак  на  вгороді.  Мил.  144. 

Дружки  прощаються—  цілуються  з  мо- лодою та,  збіраючись  виходить  з  хати, 
на  одхід  ги  співають.  Грин.  ПІ.  490. 

2)  Гасходъ;  убыль.  Шкури  з  дохлих  овець 

брали  усі  в  економію,  а  як  одходу  (дох- 

лих овець)  було  багато,  то  часть  зоста- 
вляли  на  хуторі.  Павлогр.  у.  (Залюбовск). 
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Відхідливий,  я,  е.  Легко  успокаиваю- 
щийся, отходчивый.  Він  хоч  сердитий, 

та  відхідливий.  Серце  в  мене  було  об- 
хідливе: я  про  все  й  забуду.  Г.  Барв.  273. 

Відхідний,  а,  е.  Прощальный,  даваемый 
на  отходе  Обід,  відхідний.  Чуб.  Дали 
мені  відхідного  коня  вороного,  дівчинонька 
хустиночку  я  під  злота  самого.  Мет.  23. 

Відхідник,  ка,  м.  Задній  проходъ. 
Входить  з  живіт  і  відходить  в  одхід- 
ник,  Ьчиіцаючи  всяку  душу.  6в.  Мр.  VII.  19. 

Відхлннутн(ся),  ну(ся),  нёш(ся),  гл. 
Передохнуть  при  плачі;  откашляться,  по- 

перхнувшись или  закашлявшись.  Душить 
кашель.  Плаче,  плаче,  —  не  одхлинё. 
Оолч.  у.  За  слізьми  не  одхлине.  Г.  Барв. 

140.  Як  заб'є, — одхлинутись  не  можна. 
Відхлинути,  ну,  неш,  гл.  Отхлынуть, 

сойти  назадъ.  Як  же  минуло  лихоліття, 
та  відхлянули  татари  геть.  К.  (Правда, 
1868,  353). 

Відходити,  джу,  днш,  сов.  в.  відійти, 
дійду,  деш,  гл.  1)  Отходить,  отойти;  ухо- 

дить, уйти.  Відійшли  козаченьки  від  села' за  милю.  Мет.  26.  Треба  одгйти  од  ями, 
щоб  гаразд  її  перескочити.  Ном.  №  13752. 

Було  бо  багато,  що  приходили  і  відхо- 
дили.. Єв.  Мр.  VI.  31.  Незабаром  моло- 

дий в  своїми  одходить  до  себе  на  обід. 

О.  1862.  IV.  ЗО.  2)  Умирать,  умереть,  от- 
ходить, отойти.  Твоя  душечка  одійшла  з 

його  поглядом.  Г.  Барв.  125.  Также  и  о 
животвыхъ:  Корова  заслабла  та  через 
чотирі  дні  й  одійшла.  Рк.  Левиц.  3)  Кон- 

чаться, кончиться.  Покіль  воду  принесла, 
то  "й  вечеря  одійшла.  Чуб.  Ш.  156.  Ко- 

совиця ше  не  одійшла.  Мнж..  120.  Поки 
одправа  в  церкві  одійде.  О.  1862.  IX.  67. 
4)  Поправляться,  поправиться,  оживать, 
ожить.  Чуе  Марина,  що  вона  оживає,  мо- 

лодіє, одходить.  Левиц.  І.  67.  Дуб  усох, 
та  відходить  од  коріня.  Кіев.  у.  5)  При- 

ходить, прійти  въ  чувство.  Поблідши,  ні- 
би неживая,  упала  дівка  на  рундук.  Хоч 

одіймла  'вона,  та  знова  замкнула  очі. 
Греб.  319.  6)  Переставать,  перестать  сер- 

диться. Инбді  траплялось,  що  він  її  ду- 
же налає...,  дак  послі,  як  одійде,  пестить 

було  її  всяк.  Г.  Барв.  107.  Также  відійти 
від  серця.  Я  такий,  паничу,  хоч  який 
сердитий,  то  зарає  одійду  від  серця  свого. 
Харьк.  7)— иогб.  Бросать,  бросить,  поки- 

дать, покинуть  кого.  Спи  дитятко!  Ко- 
лишу тя,  як  мі  заснеш,  одійду  тя,  по- 

ставлю тя  під  липками,  сама  піду  з  ко- 

заками.— Не  одходи  мене,  мати.'  хто  ж 
мя  буде  коливати?  Гол.  ПІ.  459. 

Відходити',  джу,  днш,  гл.  1)  Окоичить 
хожденіе.  Я  вже  відходив  своє.  2)  Отто- 

птать, утомить  хождевіемг  (ноги).  Відхо- 
дила я  свої  ніженьки.  3)  Вылечить.  К. 

ЧР.  207.  Вона  тобі  відходить  твою  сла- 
бість.. Чуб.  Яка  вродила,  та  й  одходила. 

Мил.  34.' 

Відходитиси,  джуся,  дишоя,  гл.  По- 
терять способность  ходить,  кончить  ходить. 

Ручки  мої  паперові  одробилися,  ніжки 
мої  білесенькі  одходилися.    Чуб.  V.    771. 

Відхбжа,  жої,  ж.  Музыка,  которой  со- 
провождается отлракленіе  жениха  и  неве- 

сты въ  церковь  кь  вінцу.  Музики  гра- 
ють відхожої.  О.  1861.  XI.  Кух.  36 

Відхожатн,  жаю,  вш,  гд.=Відхеднти. 
Старший  брат  теє  зачуває,  до  утрені 
божественної  одхожає.  Чуб.  V.  848. 

ВІдхрестжти, ся.  Сы.  Відхрещуватв,  ся. 
Відхрв(йдцувати.  щую,  вш,  сов.  в. 

відхреетйти,  щу,  стиш,  гл.  Удалять,  уда- 
лить при  помощи  крещенія.  Ні,  жидівсько- 

го духу  не  відхрестиш.    Ном.   №    13460. 
Відхре(н)щуватися,  щуюся,  вшся,  сов. 

».  відхреститися,  щуся,  стишся,  гл.  От- 
крещиваться, откреститься.  Відхрестишся 

від  дідька,  а  збудешся  гріха.  Ном.  №  2797. 

Від  смерти  а  ні  відхреститися,  а  -ні 
відмолитися.  Ном.  №  8250.  Відрікаюсь, 
відхрещуюсь  від  вас.  Чуб.  І.  120. 

Відхтітися,  хбчеться,  гл.  безл.  Пере- 
стать хотвться.  Захтілося— запрягайте!— 

Відхтілося — випрягайте!  Ном.  №    7974. 

Відхухати,  хаю,  вш,  гл.  Теплммъ  ды- 
ханіемг  снова  отогреть. 

Відцарювати,  рюю,  вш,  гл.  Окончить 

царствовать. Відцвісти,  ся.  См.  Відцвітати,  ся. 
Відцвітати,  таю,  вш,  сов.  в.  відцвісти, 

цвіту,  теш,  гл.  Отцветать,  отцвести.  Маки 
одцвітають,  а  роду  немає,  либонь  уже 
їм  не  жаль  мене,  що  не  одвідають.  Чуб. 
V.  471. 
Відцвітатноя,  таюся,  вшДя,  сов.  в. 

відцвістнся,  туся,  тёшся,  гл.  Отцве- 
тать, отдвісти.  Рожа  одцвілася,  а  калина 

началася.  Мет.  17. 

ВІдци,  нар. =Відси. 
Відцнркуватн,  вую,  ею,  гл.  При  доє- 
ній— выдаивать  каждый  сосокъ.  Шух. 

I.  193. 

Відціджувати,  джую,  вш,  сов.  в.  відці- 
діте, джу,  днш,  гл.  Отцеживать,  отцедить. 
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Відціль,  «лр.т=Відсіль. 
Відцуратися.  См.  Відцуруватнся. 
Віддаруватися,  рушся,  вшся,  сов.  в. 

відцуратися,  раюся,  вшся,  гл.  Отрекать- 
ся, отречься,  отказаться  оті.  кого;  отчуж- 

даться. Ще  одну  сотню  років  по  п'ять 
раз  вони  од  старої  науки  й  словесно- 

сти одцурувались.  К.  (О.  1861.  1  811). 
Ой  чули  через  люде  -  тебе  рід  одцурався. 
Чуб.  V.  558  Коли  б  пан  за  плуга  взявся, 
то  б  світа  б  відцурався.  Ном.  №  1143. 

Відчай,  чаю,  ж.  Безнадежность.  Упот- 
реб.  лишь  въ  вираженій:  пустити  на  одчай 
ббжий,— на  одчай  душі.  На  все  отважить- 

ся, долать,  всЬмъ  рискуя.  Ном.  №  2294  и 
стр    286,  №  2294. 

Відчалити,  ся.  См  Відчалювати,  ся. 

Відчалювати,  люю,  вш,  сов.  в.  відча- 
лити,' лю,  лиш,  іл.  Отчаливать,  отчалить. 

Самі  ученики  його  відчалили.  Єв.  І. 
УЗ.  22.  Зараз  поставивший  возок  з  кіньми 
на  пором  і  відчалили:  Стор  і.  146.— 
каюц  од  берега.  Оттолкнуть  челнокъ  огь 
берега.  Черном. 

Відчалюватися,  лююся,  вшся,  гл.  От- 
деляться, отделиться.  Відчалився  від  на- 

рЬду  та  й  пішов  собі  геть  понад  берегами. 

Відчнруватя,  рую  вшг  гл.  Путемъ  кол- 
довства заставить  одного  люоищаго  оста- 

вить другого.  Сидить  руда  з  моїм  милим... 
Таки  руду,  одчарую,  з  милим  наживуся. 
Мил.  81. 

Відчахнути,  ну,  непі,  гл.  1)  Отломить, 
отщепить.  Нап'явсь,  за  гілочку  смикнув, 
аж  дерево  те  затріщало,  і  зараз  гілку 
одчахнув.  Котл  Ен.  Ш.  21.  2)  Отлучить- 

ся. Як  полягають  у  неділю  спати,  а  вона 
одчахне  на  вулицю  до  дівчат  та  парубків. 
Ііолч.  у. 

Відчахнутися,  ну  ся,  нёшся,  гл.  От- 
делиться; отколоться  (о  вЄтнихтЛ.  Оженив 

вина,  а  він  і  одчахнупсь— пішов  жити 
до  тестя.  НВолын.  у.  Відчахнувсь  від 
нашої  православної  віри.  Стор.  МПр.  169. 
От  шкода/  Яка  гарна  гілка  відчахнулась. 
Харьк. 

Відчаяка,  ки,  об.  Отчаянный,   отчаян- 
ная. Був  такий  одчаяка,  що   без   кінця. 

Мирг.  у.  Слов.  Д.  Эварн. 
Відчепити,  ся.  См.    Відчеплятя,    ся. 
Відченляти,  лаю,  вш,  сон.   в.    відче- 

пити, плю,  пиш,  гл.  Отцеплять,  отцЄпить. 
ВІдчеплятиоя,  ляюся,  вшся,    сов.    в. 

відчепитися,  плюся,  пишся,  гл.  1)  От- 
цепляться. отцЬіїиться.    Ішла    баба   дуб- 

нячком, зачепилась  гапличком;  сюди  Смик, 

туди  смик — одчепися  мій  гаплик.  Ном. 
№  12535.  2)  Отставать,  отстать,  отвязы- 

ваться, отвязаться.  Одчепись  од  мене, — 
глянь  на  Бога.  Ном.  3&  2802.  Відчепися 
нападися  на  кого  багатшого.  Ном.  N.  2805. 

Відчеркнути,  ну,  неш,  гл.  Різко  от- ветить. Нема  хазяйки  дома!  одчеркнув, 
не  довго  думаючи.  Сим.  208 

Відчесати,  шу,  шеш.  гл.  Отрубить  однимъ 
ударомъ.  Головку  Турну  одчесать.  Котл.  Ен. 
IV.  67.  Іван....  відчесав  йому(заіеь\)  голову. 
Чуб.  Одчееав  сокирою  палець.  Харьк. 

Відчикрижити,  ясу,  мсяш,  гл.  Отре- 
зать, откроить,  откромсать. 

Відчиняти,  оя.  См.  Відчиняти,  оя. 
Відчиняти,  нию,  вш,  сов.  в.  відчи- 

нити, ию,  ниш,  гл.  Отворять,  отворить. 
Золотий  обушок  скрізь  двері  відлине.  Ном. 
№  1390.  Старший  братіку!  одчини  во~ 
рітця.  Мет.  170.  Хто  торка,  тому  від- чинять. Ном.  №  7197. 

Відчинятися,  каюся,  вшся,  сов.  в. 

відчинитися,  нюся,  нншоя,  гл.  Отво- 
ряться, отвориться.  Стукайте,  то  й  од- 

чиниться вам.  Єя.  Л.  XI.  9.  Замкова  бра- 
ма не  відчинилася  сіромам  і  голоті. 

Стор.  МПр.  73.  Забувсь,  відкіля  і  двері 
відчиняються.  Ном.  №  11812.  Побачив 
небеса,  що  відчинялись.  Єв.  М.  І.  10. 

Відчистити,  щу,  стиш,  гл.  Отколотить. 
Одчистив  добре  пана.  Мнж.  71. 

Відчитати.  См.  Відчитувати. 

Відчитувати,  тую,  вш,  сов.  в.  відчи- 
тати, таю,  вш,  гл.  Отчитывать,  отчитать. 

Прийшла  оце  мені  черга  царівну  відчи- 
тувати. Рудч.  Ск.  11.  29. 

Відчіпне,  нбго,  с.  Отступное.  Візьміть 
одчіпного.  Ном.  №  2803.  Я  б  йому  від- 

чіпного дав,  аби  тільки  покинув  нас. 
Г.  Барв.  204. 

Відчубити,  блю,  биш,  гл.  Оттаскать 
за  волосы. 

Відчуватися,  ваюся,  вшся,  гл.  Слы- 
шаться. Мені  одчуваються  речі  дідусеві. 

Г.  Барв.  367. 
Відчудитн,  джу,  диш,  гл.  Звахарскнмг, 

ведовскимъ  способомь  вьілЄчить.  Прий- 
шла біда  до  чудана,  одчі/див  він— очуня- 

ла. Чуб.  V.  1І64. 
Відчустрити,  рю,  риш,  гл.  Отколотить, 

ВьісЄчь. 
Відчухкарити,  рю,  риш,  гл.  ВьісЄчь, 

отодрать. 
Відчухрати,  раю,  вш,  гл.  1)  Отрубить, 

отделить  ветку  огь  ствола.  2)— ВІдчухиа- 

рити. 
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Відшахнутнся,  нуся,  нешея,  гл.  От- 
клониться, отшатнуться.  Одшахнешся  від 

пари  очей  грізних.  МВ.  Ш.  93. 
Відшептати.  См.  Відшіптувати. 
Відшиб,  бу,  м.  Вь  выраж.  На,  у  від- 

шибі.  Въ  сторони.  А  окне  той  дід  бого- 
угодний на  одшибі  за  греблею.  Г.  Барв. 

188.  Сидів  ув  одшибі  од  гурту.  Грин.  II. 
183.  Оддав  дочку  на   одшиб.   Рк.    Левиц. 
Відшивати,  ваю,  вш,  сов.  в.  відшити, 

шию,  вш,  гл.  Отрабатывать,  отработать 
шитьемь.  Сестро  моя,  сестро,  де  ти  чо- 

го брала?  Чи  ти  одіиивала,  чи  ти  од- 
прндала?  Грин.  НІ.  399. 

Відшіптувати,  тую,  вш,  сов.  в.  від- 
шептати, чу,  чеш,  гл.  Заговаривать,  за- 

говорить болезнь  (шентаньемь).  Полетів 
він  світ  за  очі  у  садки  відшіптувать 
головоньку  і  боки.  Глід.  Умів  і  трясцю 
відшептати.  Котл.  Ен.  II.  34. 

Відшкандибати,  баю,  вш,  гл.  Отойти 
прихрамывая. 
Відшкварити,  рю,  рнш,  гл.  1)  Отто- 

пить (о  сіяв)  2)  Видрать,  вьшороть.  Мир. 

ХРВ.'  53.  Було  ні  за  що  батожжам  од- 
ткварить.  Рудч.  Ск.  II.  204. 
Відшмагати,  гаю,  вш,  гл.  Отстегать, 

выпороть.  Треба  його  батогом  добре  від- 
шмагати. 

Відшиаруватн,  рую,  вш,  гл.— -Відшма- 
гати Я  тебе  батогами-одшмарую.  Рудч. 

Ск.  її  205. 

Відпшандбритн,  рю,  риш,  гл.  Вьісічь. 
Гляди  лишень,  щоб  я  тебе  за  це  не  від- 
шпандорив.  Нодт. 
Відшпилити.  См.  Відшпилювати. 

Відшпилювати,  люю,  вш,  сов.  в.  від- 
шпилити, лю,  лиш,  гл.  Отшпиливать,  от- 

шпилить, отколоть  приколотой  (булавкой 
и  пр.). 

Відшру бувати,  бую,  вш,  г. і.  Отвинтить. 
Відштовхнути,  ну,  нет,  гл.  Оттол- 

кнуть. 

Відшукати,  си.  См.  Відшукувати,  си. 
Відшукування,  ня,  с.  Отьіскиваніо. 

Ном.,  стр.  И. 

Відшукувати,  кую,  вш,  сон.  в.  від- 
шукати, как»,  вш,  гл.  Отыскивать,  отыс- 

кать.  Помогли  о&шукати  його.  Мнж.    137. 

Відшукуватися,  куюся,  вшся,  сов.  в. 
відшукатися,  каюся,  вшся,  гл.  Отыски- 

ваться, отыскаться,    находиться,    найтись. 
Відшумувати,  мую,  вш,  гл.  Пёрр.стать 

пениться. 

Відщебетати,  чу,  чеш,  гл.  Окончить 
щебетать. 

Відщедруватн.  рую,  вш,  гл.  Окончить 

щедрувати. Відщепити,-  ся.  Сіі.  Відщепляти,    ся. 

Відщеплюватися,  лююс'я,  вшся,  гл.= 
Відщеплятися.  Пишіть,  добродійство- 
граматки,  не  одщеплюючись  од  словеснА 
сти.  0.  1862.  1.  79. 

Відщепляти,  ляю,  вш,  сов.  в.  відще- 
пити, плю,  пиш,  гл.  Отщеплять,  отще- 

пить, отделить. 
Відщеплятися,  ляюся,  вшся  сов.  в. 

відщепитися,  плюса,  пишся,  гл.  Отде- 
ляться, отделиться.  Багато  з  нас  до  тої 

омани  поквапилось  і  од  простої  віри 
мужичої  одще пилось    К.  (О.  1861.  і   314». 

Відщепнути, -ся.  См.    Відщіпати,   ся. 
Відщібатися,  баюся,  вшся,  гл.=Від/- 

щіпатнся.  Драг.  39. 
Відщіпати,  паю,  вш,  сок.  в.  відщепну- 

ти, ну,  неш.  Отмыкать,  отомкнуть  дверь, 
запертую  на  крючскъ. 
Відщіпатися,  паюса,  вшся,  сов.  в. 

відщепнутися,  нуся,  нешся,  гл.  Отмы- 
каться, отомкнуться  (о  лиери,  запертой  на 

крючеісь).  Та  відщепни  ж  двері! — Коли  ж 
не  відщіпаються  —защіпка  шуго.  Зміев.  у. 
2)з=Відщеплятися,  відщепитися.  Моя  дити- 

ночко, моя  й  щипочко,  моя  щипочка  од- 
щепнулася.  Мил.  211. 

Відьма,  ми.  акт.  1)  Вьдьма.  Гірша  відь- 
ма вчена,  як  родима.  Ном.  Лі  235.  2)  Ба- 

бочка махаонь,  д.тнннохвостьа,  Раріїіо 
шасіїаоп.  Ридом,  у.  3)  Родъ  карточной 
игры,  подобной  русскому  фофану.  КС.  1887. 
VI.  46-4.  У  и.  Е(ды*ище,  відюга,  відюха. 

Г.  Барв.  44  9.  Ту  хату  я  знайшов  одна- 
че, в  которій  відьмище  жила.  Алв.  83. 

Проклята  відюха  причарувала   К".  ПС.  46. Відьмак,  ка,  відьма  и,  на,  відьмарь, 
ря,  відьмач,  ча,  м:  Колдунь.  ЗОЮР.  II. 
41.  Відьмак  і  непевний— усім  відьмам 
родич  кревний.  Ном.  №  239,  стр.  281. 

ВІдьмин,  на,  не.  ВЬдьминь,  принадле- 
жа щій  вбдьмі!.  ВСаьмине  з(лля.  Раст.  Сп- 

еши апепке  8согт=0свт.  ЗЮЗО.   І.    118. 

Відьмити,  млю,  миш,  гл.  Колдовать, 
чародействовать.  Параска  плеще  громаді, 
що  я  відьмили.  Ливии,.  ШЛО.  1.  375. 

Відьмище,  щі,  ж.  У  в.  оті,  відьма. 

Відьмувати,  мую,  вш,  гл.    Заниматься 
колдовством  ь,    колдовать,    быть    ведьмой. Г 
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Наш  брат  не  литвин,  відьмувать  не 
вміє.  Руді.  Ск.  II.  172. 

Шдьёмство,  ва,  <*.  Колдовство,  чаро- 
дійство. Відьомства  у  рожденної  відьми.... 

навчилась. 

Відьомський,  а,  е.  Свойственный,  от- 
носящійся  къ  відьмі.  /  зараз  в  горщичок 
наклали  відьомських  всяких  розних  трав. 
Котл.  Ен. 

Відьоха,  хи,  л<\ =Відьма.  На  ню  у  тс  по- 
дейкують, що  вона  таки  відьоха.  Зміев.  у. 

Відюга,  гй,  відюха,  хв,  ж.  Ув.  оть 
іідьна. 

Від'язуватн,  вую,  вш,  (ся),  сов.  в.  від  я- 
аа'іЧ»,  яжу,  жего,  (ся),  /.  і  - -Відв'язувати, 
аідвяяати,  ся.   Кары;. 

Віженнй,  а,  в.  ?  Нехай  Бог  милує  вся- 
кого хрещеного  та  й  попа  віженого.  Ном. 

№  8386. 

ВІжечки,  чов,  ж.  мн.  Ум.  оть    віжки. 
Віжвя,  жбк,  ж.  мн.  Гюзжи.  Тягну  за 

віжки,  тпрукаю, — нічого  не  вдію.  Стор. 
І.  147.  Ум.  Віжечки. 

Вів,  воза,  м.  1)  Вол.,  теліга.  Род.  мн. 
віз  и  возГв.  Чуб.  VII.  401.  Части  воза: 
снасть,  ящик,  колёса,  голбблі  или  війя  сь 

ярмом  (см.  все  аго  Рудч.  Чи.  249--250). 
Треба,  як  п'ятого  колеса  до  воза.  Ном.  981 1 . 
Привезено  сіна  тридцять  віз.  Екатери- 
аосл.  у.  Віз  літерняк.  См.  Літерняк.  2)  Со- 
звіздіе  Большой  Медведицы.  Грин.  І.  1. 
Мнж.  148.  Віз  на  небі  вниз  повертавсь. 
Котл.  Ен.  VI.  20.  Глянув  на  зорі,  аж 

Віз  уже  докочується  геть-геть.  Кв.  3)  Родь 
карточной  игры:  свои  козыри.  КС.  1887. 
VI.  465.  Підвезти  возг,  візка.  Поддать,  сде- 

лать неожиданную  веиріятность.  Ум.  Ві- 
зок, вбзин,  візочок,  вбзичок. 

Візник,  ва,  м.  Возница,  кучеръ.  Гол. 
1.  50.  Кучерсвий  візничс,  поганяй  воли 
швидче!  Грин.  Ш.  491.  Ум.  Візнйченьно. 
Велю  коникам  вівса  дати,  а  візничень- 
хам  підождати.  Грин.  Ш.  548. 

Віз  вика,  ки,  м.  Кучеръ,  возница.  МВ. 
(О.  1862.  Ш.  51).  Послав  свого  візнику 
попитати  дороги.  Чуб. 

Візниця,  ці,  и.  =  Візник.  МУК.  Ні . 
114. 

Візниченько,  ва,  м.  Ум.  оть  візник. 
Візничий,  чого,  .і'.=Візник.  Велю 

коникам  вівса  дати,  а  візничому  підож- 
дати. Грин.  ПІ.  491. 

Візок,  вка,  візочок,  чва,  м.  Ум.  оть 
віз 

Вій,  воя,  м.  Жмуть  хворосту  при  за- 
плетаніи  плетня.  Мнж.  177.  Полоса  плетня 

(нъ  длину).  Пліт  маєш  городити  на  сім 
вогв.  Вх.  Зн.  7.  Ум.  Війбк.  Мнж.  177. 

Вій,  вія,  м.  Миеическое  существо  сь 
ігЬками  до  земли. 

Війіна,  ни,  ж.  Половина  (по  длин*) 
нодоваго  дышла.  Міусск.  окр. 

Війка,  ки,  ж.  1)  Ум.  оть  вія.  Вх.  Пч. 
I.  14.  2)=8іячка.  Вх.  Зн.  8.  3)  Віялка. 
Славяносерб.  у. 

Віймйти,  млго,  мйш,  гл.  Отнять.  Ще 
мені  мачуха  сорочки  не  вшила,  вже  ме- 

ні мачуха  здоров'я  віймила.  Гол.  Ш.  274. 
Війна,  ви,  ж.  Война.  Ум.  Війнонька, 

вГйночка. 

Війнути,  ну,  неш,  гл.  Подуть,  повіять. 
Хатина  чепурно  вибілена,  тепла  та 
ясна,  тиха  та  щасна,  війнула  на  його 
якимсь  теплим  духом.  Мир.  ХРВ.  217. 
См.  Вінути. 

Війок,  війка,  м.  Ум.  оть  вій,  воя. 

Військо,  ва,  с.  Войско.  Без  гетьмана 
військо  гине.  Ном.  №  751.  Військо  йде, 
як  мак  цвіте.  Ном.  А*  4206- 

Військовий,  а,  є.  1)  Войсковой.  Війсь- 
ковий писарь,  суддя,  осаула.  Військова 

старшина.  Військову  суремку  в  головах 
достягае.  Мака  (1849)  18.  2)  Военный. 
Військовий  міністр  Франції  Гамбета. 
Ком.  II.  15. 

Війт,  та,  м.  І)  Вь  старой  Украине 
глава  городского  общества  и  председатель 
коллегіи  судей  въ  старомъ  украннскомъ 

городскомъ  суді.  Молодець  же  нашого  мі- 
щанського роду,  син  нашого  війта.  К.  ЧР. 

296.  Чия  справа?— Війтова. — А  хто  су- 
дить?—Війт.  Ном.  №  2571.  2)  СельскіІ 

староста,  сельскій  старшина.  Вже  наш 
війт  не  буде  більше  ходити  під  вікнами 
та  ззивати  людей  на  панщину.  О.  1862. 
II.  78-  Тут  десяцькі,  соцькі,  війти  до 
мене  пристали,  що  я  з  другого  повіту, 
а  паперу  в  мене  нема.  Г.  Барв.  367. 

Війтенво,  ва,  м.  Сынъ  війтів.  Невже 
ви  хочете,  щоб  за  вагиого  війтенка  бать- 

ко силував  одним  одну  дочку?  К.  ЧР .  297 . 
Війтнха,  хв,  ж.  Жена  війтова.  Гол. 

IV.  450. 

Війтів,  това,  ве.  ПринадлежащіЙ  вій- 
тові. Нема  над  ню  і  над  війтову  свиню. 

Ном.  №  2517.  Не  війтова  дочка,  та  до 
речі  говорить.  Ном.  №  13059. 
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Війтівна,  на,  ж.  Дочь  війтова.  Ой  я 
із  Кракова  війтівна,  я  ж  тобі,  серце, 
не  рівня.  Нп. 

Війтівство,  ва,  с.  Должность  війтова. 

Війтівщина,  ни,  ж.  дворъ  и  домі, 
війта.  Желех. 

Війтувати,  тую,  вш,  гл.  Быть  війтом. 
КС.  1882.  V.  354. 

Війце,  ці,  е.  Въ  упряжи  плуга — дышло, 
находящееся  между  двумя  парами  воловь. 
ГНовомоск.  у.).  От  він  узяв,  нарвав  війце 
і  підпріг  її,  а  жінку  поставив  за  пого- 

нича. Рудч.  Ск.  І.  180.  Чуб.  VII.  399. 
Війн,  війн,  с.  Дышло  у  воловьяго  воза. 

КоІЬ.  1.  67.  Рудч.  Чи.  249.  250.  Один 
чумак  занедужав,  на  війє  схилився.  Нп. 

Вік,  ну,  м.  1)  Вікь,  жизвь,  все  время 
жизни.  Пропав  мій  вік  молоденький.  Мет. 
Дай,  Боже,  тобі  вік  довгий  ■  і  розум 
добрий.  Иом.  Зо  мною  віку  не  буде:  візь- 

муть, серце,  мене  люде  (а  не  ти).  Чуб. 
V.  261.  Раз  на  віку  спіткнешся,  та  й 
те  люде  побачать.  Ном.  №  7019.  Добро- 

му чоловікові  продовж,  Боже,  віку.  Ном. 
№  4430.  Збавив  я  тобі  віку.  Стор.  МПр. 
22.  Вік.  Вічно.  Не  вік  дівувати.  Шевч. 
14.  Він  вікувати.  Проводить  всю  жизнь. 
Щаслива  я  з  тобою,  Ясю,  я  б  рада  туш 
і  вік  вікувати.  Во  вік  віка,  во  віки  вічні, 
по  він  вічний,  во  віки,  Вічно,  всегда.  Во 
вік  віка  його  будуть  славити  народи. 
К.  Псал.  48.  Співатиму  во  віки  вічні 
про  милості  Господні.  К.  Нсал.  Чи  не 
лучче  нам  із  ляхами  мостивими  пана- 

ми з  упокоєм  хліб  сіль  по  вік  вічний 
уживати.  АД.  Бо  віки  радуватись  буде, 
хто  на  тебе  кладе  надію.  К.  Нсал.  Дети 
на  він.  Определить  долгую  жизнь.  На  вік 

віки,  на  віки  вічні,  на  "віки,  на  всі  віки. Навіки,  навсегда.  І  заснути  навік-віки. 
Шевч.  225.  А  путь  ледача  нечестивих 
на  віки  вічні  погибає.  К.  Нсал.  2.  Тепер 
же  я  сиротою  на  віки  зостала.  Мет. 
Чужий,  на  всі  віки  чужий.  МВ.  (О.  1862. 
І.  79).  До  віиу,  до  смерти  віку.  До  смерти, 
до  конца  жизни;  всегда?  Йому  три  дні 
до  віку  зісталось.  Борз.  у.  Гуляла  б  у 
батька,  гуляла  V  до  віку  дівчиною  моло- 

дою. Мет.  79.  Будеиі  у  мене  до  смерти 

віку  хлід~-сіль  уживати.  Дума.  До  віку  не. Никогда.  Не  сподівайтесь,  мати,  сина 
а  походу  вже  до  віку.  Макс.  Покіль  віку. 
Всю  жизнь.  Поможи,  Боже,  чоловіку, 
щоб  так  орав  покіль  віку.  Мет.  57,  2)  Лі- 

та. Віком  молода.  МВ.  (0.  1862.    І.    76). 

1  мати  служила  молодого  віку.  Мир. 
Нов  II.  41.  3)  Вікь,  столітіе.  і) — чоло- 

вічий. Раст.  Нетегоса11І8  Гика  Ь.  ЗЮЗО. 

І.  124.  Ум.  Вічбн.  Та  й  вічок  довгий,  про- 
бу шок  добрий.  КоІЬ.  І.  103. 
Вівівщнна,  нн,  ж.  Старина.  Пожалуй 

віковщину  раз,  а  вона  тебе   десять   раз. 
Вікнаотнй,  а,  е.  Съ  большими  окнами; 

со  .многими  окнами. 

Вікнина,  ни,  ж.  1)  Нрорубь  въ  стіні 
для  окаа.  2)  Не  заросшее  водорослями 
місто  на  болоті.  3)   Воронка  водоворота. 

Вікнб,  на,  с.  1)  Окно.  Ой  одсунь  вікно 
да  кватирочку.  Мет.  162.  Не  тільки 
світу,  що  в  вікні.  Носл.  2)  Отверстіе  во 

льду  для  ловли  рыбы.  3)— Вікнина  2.  Ум. 
Вінбнце,  віибнечко. 

Вівнбвина,  нн,  ж.  Чистое  місто  на 
знросшемь  озері  или  болоті.  Каяев.  у. 
Вівяяр,  ра,  .«.=Свляр.  Вх.  Лем.  399. 
Віко,  ва,  с.  1)  Крышка  сундука,  квашни, 

бадьи,  гроба  и  пр.  Мил.  169.  Вас.  150. 
Зроблю....  на  діжку  віко.  Ном.  стр.  295, 
•V  155.  Зриваю  з  труни  віко,  припав  до 
неї.  Г.  Барв.  212.  2)  Віко.  МВ.  І,  57. 

Вівовйй,  а,  6.  Старые,  удрученный  лі- 
гами. Не  вмірае,  віковий,  тільки  часовий. 

Ном.  .4=  7262. 

Віковічний,  а,  є.  Вічний,  віка  суще- 
ствуюіцій,  віковічньїй.  Здійміть  свої  вер- 

хи, ворота  віковічні,  порозчиняйтеся: 
увійде  в  вас  царь  слави.  К.  Псал.  55. 

Вікодавній,  я,  в.  Древній,  очень  ста- 
рый. К.  (Желех.).  Де  дід  вікодавній.  Мирг.  у. 

Слов.  Д.  Эварн. 

Віконечко,  ка,  с.  Ум.  отъ  вікнб. 

Вікбвняй,  а,  е.  Оконный.  Подивився 
козак  Нечай  в  віконну  кватирку.  Нп. 

Віконниця,  ці,  ж.  Ставня.  Ой  з-за  го- 
ри вітер  віє  й  віконниці  хитаються. 

Грин.  ПІ.  673.  У  нас  вікна  із  віконни- 
цями. Мил.  104. 

Віконня,  ня,  с  соб.  Окна.  Прей  му  щ. 
вь  вьіраженіи:  По  під  вінонню.  Подъ  окна- 

ми. По  під  вГнонню  ходити,  миркати.  Ни- 
щенствовать, выпрашивать  подъ  овнами 

милостыню. 

Віконце,  ця,  с.  Ум.  оті,  вікнб. 
Вікопам'ятний,  а,  ё.  —  Вікопомний. 

О,  вікопам'ятна  свята  хвилина.  К.  ЦН. 
268. 

Вівопбмннй,  я,  е.  Незабвенный,  досто- 
памятный. 



280 ВІКОПОМНІСТЬ— ВІНИЧОК. 

Вікопомність,  ностн,  ж.  Незабвен- 
ность,  достопамятность. 

Вікувати,  вую,  еш,  гл.  Проводить 
жизнь.  Уже  ж  мені  у  тебе  не  вік  віку- 

вати, тільки  одну  та  ніченьку  перено- 
чувати. Мет.  Паничі  не  вікуватимуть 

на  чужині,  приїдуть.  МВ. 

Віл,  вола,  м.  1)  Воль.  Ой  воли  ж  мої 
та  половії,  чом  ви  та  не  орете?  Нп. 
2)  Родь  датской  игры.  Ив.  21.  Ум.  волик, 
воличок,  вблонько.  Ой  везут  козака,  везут 
козаченька  та    сірими   волоньками.    Гол. 

ВІлечво,  ва,  с.  Ум.  отъ  вільце. 

Вільга,  ги,  ж.  1)  Мокрота,  влага.  2)  Пт. 
иволга.  Ум.  ВГльженька. 

Вільгий,  а,  е.  Влажный,  сырой.  Вх. 
Леи.  399. 

Вільгість,  гости,  ж.  Влажность,  сы- 

рость. 
Вільго,  нар.  Влажно,  сыро.  Вільго  в 

ті  хижі.  Вх.  Лем.  399. 

Вільгота,  ти,  ж.  Льгота,  облегченіе; 

отсрочка.  Зміев.  у.  Попроси,  щоб  дав  віль- 
готи хоч  на  три  часи,  щоб  передумати 

мені,  що  в  мене  дома.  Чуб.  II.  18. 

Вільготний,  а,  є.  1)  Сырой,  влажный. 
2)  Льготный,  свободный. 

Вільготно,  нар.  1)  Влажно,  сыро.  В  ха- 
ті було  сильно  вільготно,  і  тії  огірки 

зійшли.  Чуб.  II.  522.  2)  Свободно. 

Вільний  и  вбльний,  а,  е.  Свободный, 
вольный.  Прийди,  прийди,  божевільний, 
тепер  мені  вечір  вільний.  Грин.  Ш.  652. 
Світ  вільний,— не  вільний  (ному).  Свободенъ, 
несвободенъ  (кто).  А  чи  її  вбито,  чи  го- 

лову знято,  а  чи  її  світ  не  вільний  ні 
в  буддень,  ні  в  свято.  Грин.  Ш.  560.  На- 

че тільки  йому  світ  вГльиий.  Какъ  будто 
только  ему  можно  делать  что  угодно.  Ввій- 

де в  коршму  і  наче  лиш  йому  світ  віль- 

ний: ходить,  руками  розмахує,  „водки"! 
крикне.  Св.  Л.  169. 

Вільність,    и    вбльність,    ностн,    ж. 
1)  Свобода,  вольность.  Леввц.  Пов.  135. 
Служба  вільности  не  тратить.  Ном. 
№  10348.  У  вольності  хоч  віку  дожити. 
КС.  1883.  І.  44.  Вольність  народня.  К. 
ЦН.  242.  Вільности  вживати,  заживати 
Пользоваться  свободой.  У  нас  невірні  воль- 

ности вживають  більш,  ніж  у  вас.  К. 
МВ.  XI.  153.  Волю  ся  в  річці  напиши, 
але   вольности  зажити.    Гол.    ПІ.    344. 

2)  мн.  вбльности.  Замороженій  земли.    КС. 
1883.  IV.  769. 

Вільно  и  вольно,  нар.  1)  Свободно, 
вольно.  /  все,  що  лазить  по  долівці,  і  все, 
що  вгору  вільно  лине.  К.  Псал.  327. 

2)  Можно.  Дома  я,  каже,  дома!  Усе  ме- 
ні вільно.  МВ.  (0.  1862.  III.  39).  Що  віль- 
но панові,  то  не  вільно  Іванові.  Ном. 

№  1005.  Вільно  собаці  і  на  владику  бре- 
хати. Ном.  №  5197.  Красти  вільно,  та 

б'ють  більно.  Ном.  №  11057.  Не  вільно. 
Нельзя. 

Вільха,  хн,  ж.  Ольха.  Веіиіа  аіішіз. 
Сіла,  пала  галка  на  зеленій  вільсі:  не 
хилися,  вільхо,  бо  й  так  мені  гірко.  Мет. 
251.  Ум.  ВІльшка.  Волч.  у. 

Вільховий,  а,  е.  Ольховый.  Наліг,  як 
на  вільхову  довбню.  Ном.  №  10020. 

Вільце,  ця,  <\=  Вильце.  Чуб.  III.  196. 
МУЕ.  Ш.  96,  100,  102.  Нехай  дівочки 

не  прядуть,  нехай  Марусі  вільце  в'ють 
з  хрещатого  барвінку,  з  запашного  ва- 

сильку, з  червоної  калини  для  молодої 
княгині.  Мет.  128.  Ум.  Вілечне. 

Вільшина,  ни,  ж.  \)  Ольховое  дерево. 
2)  Ольховая  роща;  соб.:  ольховыя  деревья. 
Стор.  II.  142. 

БІльшка,  ви,  ж.  Ум.  отъ  вільха. 

Він,  мгьст.  Онъ.  Він  старгиенький. 
МВ.  II.  8.  /  брови  йолу  чорні,  і  уста 

рум'яні,  і  станом  високий.  МВ.  (0.  1862. ПІ.  44). 

Вінець,  нця,  м.  І)  Вънокъ.  Грин.  ПІ. 
271,  545.  Ізвила  вінець  та  пішла  в  та- 

нець. Ой  де  взялися  буйнії  вітри,  ски- 
нули вінок  у  тихий  Дунай.  Мет.  2)  Ві- 
нець. На  главу  йому  корону,  вінець  щи- 

розлотий. К.  Псал.  47.  3)  Обрядъ  він- 
чаній; кінець.  Одчини  ворітця  до  конця, 

іде  твоя  сестриця  од  вінця.  Мет.  170. 
Розчесав  їй  косу  до  вінця.  Ном.  №.8827. 
Що  твоє  дитя  чувало?  Під  царським 
вінцем  стояло,  правою  рукою  шлюб  бра- 

ло. Мет.  171.  4)  Дійство,  девственность. 

Збавити,  розвити  вінець.  Лишить  девствен- ности. Ум.  Вінчик. 

Віник,  ва,  м.  1)  Віник  ь.  Не  шелести, 
як  віник  по  хаті.  Ном.  .Мі  3164.  Пам'я- татиме до  нових  віників.  Ном.  №  3646. 

2)  Нззваніе  вола,  часто  махающаго  хвос- томъ.  КС.  1898.  VII.  46.  Ум.  Віничок. 

ЕІвичое.  чка,  м.  1)  Ум.  отъ  віник. 
2)  мн.  Раст.  Агіешіяіа  зсорагіа  \Уа1авІ. 
ЗЮЗО.  І.  112. 
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ВЇямччя,  чя,  с.  Раст.  а)  ОЬвіпгЬіит.  6) 

Метельная  трава,  §сорагіа.  Вх.  Зн.  7. — 
Шв.  Раст.  Агіегаізіа  \и]£агіз. 

вінкель,  вля,  V.  У  галицкихъ  Плот- 
никова угольникъ.  МУЕ.  Ш.  29. 

Вінк'бранн,  ран,  ж.мн.  Принятіеже- 
нихоыъ  и  дружном  небольшихъ  ВІНКОВІ). 
Желех. 

Вінжоплетивв,  тан,  ж.  мн.  Свадебный 

обрядъ:  плетеніе  вйяковъ  на  головы  не- 
вісті  и  жениху,  совершаемое  въ  четверть 

лредъ  свалебвынъ  воскресеньеыъ  и  сопро- 
вождаемое обрядовыми  піснями.  Галнц 

О.  1862.  IV.  Рус.  вес.  2. 

Віно,  на,  с.  Приданое.  З  віном  дівці  не 
сидіти.  Ном.  №  8979.  Старости  відка- 

зують: „Нам  тільки  душу  саму  треба, 

а  віка  ніякою".  Г.  Барв.  517. 
Вінбк,  які,  м.  1)  Віновь.  Єдин  цвіт 

не  робить  вінка.  Ном.  №  5270.  Голе  й 

босе,  а  голова  в  вінку.  Ном.  Л-  11192.  У 

йоіо  в  дворі— як  у  віночку.  Ном.  №  14010. 
2)  Дівство,  девственность  Загубити  вінбк. 
Потерять  девственность.  Чуб.  Удівонька 
свою  дочку  била:  де  ти,  дочко,  вінок  за- 

губила? Нп.  3)  Вінби  цибулі.  Вить  со  впле- 
томъ  луковиць.  Грин.  І.  282.  На  горищі 
два  вінки  цибулі,  Г.  Барв.  435.  Ум.  Ві- 
ибчм. 

Вінуватн,  ную,  вш,  м.  Наділять  при- 
данымъ,  давать  приданое.  Журилася  мати 
чим  зятя  вінувати.  Гол.  IV.  338. 

ВІнутя,  н^,  иеш,  іл.=  Війнути.  Не 
чорна  хмара  налітала,  не  Оуйні  випри 
вінули,  як  душа  козацька  молодецька  з 
тілом  разлучалась.  АД.  1.  118.  Вітрець 
не  віні.  МВ.  І.  79. 

Вінця,  нень.  с.  .им.  1)  Края  посуды. 
2)  Кольцеобразные  края  въ  нолуоткрытомъ 
гончарно иъ  горні.  Вас.  180. 

Вінчільв я*  батько,  вінчальна  катка. 
Посаженный  отецъ,  посаженная  мать.  Хо- 
тнн.  у. 

Віачянва,-  кк,  ж  =  Вінчання  Вх.  Уг. 
231. 

Вінчання,  ня,  с.  Вінчавіе.  Май  мае, 
коса  грає,  од  вінчаній»  йдучи.  Нп. 

Вінчати,  чаю,  вне,  м.  Вінчать;  увен- 
чивать. Ісаія  ликуй!  Вранці  Ярему  він- 

чали. Шевч.  193.  Вінцем  благим  вінчаєм 
літо.  К.  Пеал.  145.  Кінець  діло  вінчає. 
Ном.  №  10005. 
Вінчатися  чаюся,  ешея,  гл.  Вінчаться. 

А  на  трете  поле  став  кінь  спотикаться: 
вернімося,  дівчино,  не  будем  вінчаться.  Ви. 

Вінчатонько,  на,  с  Маленькій  вінокь. 

Сховайтеся,  дівчатонька,  під  зелені  вінча- 
тонька.  Грив.  Ш.  92. 

ВІнчнк,  ка,  м.  Ум.  огь  вінець. 

Віншування,  ня,  с  Поздравление. 
Вівшу  вати,  шуи>,  вш,  <л.  Поздравлять. 

Віншую  вас  цим  новим  роком.  Ном.  №  346. 

ВІпса.  он,  ж.  Окалъ,  окалина,  огарина. 
То  був  коваль  такий  мудрий,  гцо  взявся 
леміші  чоловікові  кувать,  та  багато  за- 

ліза у  віпер  повернув,  перепалив.  Ном. 

стр.  284,  №  1858. 
Вір,  вбру,  м.  1)  Огорожка  изъ  жердей. 

Чуб.  VII.  392.  Треба  обкидати  город  ва- 
ром. Канев.  у  2)  Козлы.  Шух.  І.  179. 

3)— ра.  Жеребець.  Шух.  І.  79.  Кобила 
відбивався  з  ворем,  від  чого  стає  вона 
жеребна.  Шух.  І.  211.  Ум.  Вбрин.  Шух. 

І.  211. 

ВІра,  ри,  ж.  і)  Віра;  довіріе.  А  в 
козака  стільки  віри,  як  на  синім  морі 

піни.  Нп.  Діймати,  ня'ти,  поняти  ефи.  Ві- 
рить, повірить.  З  брехні  не  мруть,  та 

вже  віри  більше  не  ймуть.  Ном.  №  6805. 
Не  хоче  дядько  йти,  та  гце  й  віри  не 
йме,  що  в  мене  єсть  дерево  на  хату.  Рудч. 
Ск.  І.  92.  Брат  і  віри  поняв,  а  тою  не 

.тав,  сердега,  що  жіноче  плем'я  лукаве. 
Рудч.  Ск.  І.  132.  2)  Віра,  религія.  Хш 
за  віру  умірає,  той  собі  царство  заробляв. 
Ном.  №  1.  Анахтемська,  лея,  чбртова  віра. 

(Брань).  3)  Народі..  Прийде  віра  христи- 
янськая во  небесний  рай.  Тої.  НІ.  271. 

Ум.  ВГронька. 
ВІрвант,  та,  м.  Жедізная  скобка,  въ 

виді  кольца,  притягивающая  одну  дере- 
вянную часть  предмета  къ  другой,  также 

шину  къ  ободу  колеса.  Грин.  П.  104. 

Рудч.  Чп.  250. 
Вірган,  ну,  .«  — Вігран.  Над  Ємною 

віргани  грают.  КоІЬ.  І.  96. 

ВІрвтв,  рю,  рнш,  гл.  1)  Вірить.  Не 
вірь,  то  звір:  хоч  не  вкусить,  то  злякає. 
Ном.  №  4309.  2)  Давать  въ  долгъ.  Не 
вірять  шинкарі  горілки.  0    1862.  X.    32. 

Вірлй.  Множ,  число  огь  орел. 

Вір  ля,  лати,  с = Орля. 
Вірмен,  на,  .м.  Армянинъ. 
Вірменка,  кн,  ж.  1)  Армянка,  2)  Вір- 

менин. Родъ  вышивокъ.  КоІЬ.  І.  49, 

Вірменський,  а,  є  Армянсгій. 

ВІрне,  «ор— Вірно. 
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Вірненький,  вірнесенький,  а,  є.  Ум. 
отъ  вірний. 

Вірненько,  вірнесенько,  нар.  Ум.  отъ 
вірно. 

Вірний,  в,  е.  Верный,  преданный.  Ой 
вийди,  вийди,  дівчинонько  моя  вірная.  Мет. 
81.  Ночує  ніченьку  з  вірною  друокиною. 
На.  Без  вірною  друга  великая  туга.  Ном. 
36  9021.  Прошу  тебе,  милий,  вірними 
словами.  Мет.  47.  2)  Истинный,  действи- 

тельный. 3)  Правоверный.  Прохало  два 
вірних  одного  невірного:  дай  нам  те,  що 
лучче  царства  небесною.  Ном.,  стр.  290, 
№  3.  Ум.  Вірненький,  вірнесенький. 

Вірник,  ка,  м.  Доверенное  лицо,  по- 
веренный. „РЄдкій  помёщикъ  не  нмЄєгь 

вірника  изъ  жидовъ".  О.  1862.  IX.  43. 
Вірність,  востн,  ж.  Верность,  пре- 

данность. Вірність  непохибна.  К.  Псал.  98. 

Вірно,  нар.  1)  ВЄрно,  преданно.  З  ким 
вірно  люблюся,  не  наговорюся.  Хто  вірно 
кохає,  той  часто  вітає.  Ном.  №  8757. 
2)  Искренно.  Чого,  Насте,  вірно  плачеш? 
Гол.  І.  70. 

Вірнявва.  ки,  ж.  Верная  жена.  Ум. 
Вірняночна.  Буде  бити,  катувати  .мене 
вірняночку.  Грин.  ПІ.  523.  Твій  син  в 
війську  оже і  меся,  поняв  собі  вірняночку  Нп. 

Віронька,  ки,  ж.  Ум.  отъ  віра. 

ВІрувати,  рун),  вш,  гл.  ВЄровать.  Богу 
молиться,  а  чорту  вірує.  Ном.  №  ї  1 37 . 
Хто  в  Бога  вірує,  рятуйте!  Котл.  Ен.  II.  ЗО. 

ВІрутввй,  а,  е.  Действительный,  по- 
длинный, настоящій. 

Вірутнив,  ка,  м.  =  Вірвнк.  Між  рі- 
ками Дніпром  і  Богом  турецькі  чабани 

пасли  свої  отари  на  ляцькій  землі,  а  ві- 
ру тники  султанські  і  королівські  дувани- 

лись спільньою  з  них  десятиною.  К.  (Прав- 
да, 1868,  144). 

ВІрутно,  нар.  Вероятно.  Желех. 

ВІрую.  Символъ  веры.  Говори,  Грицю, 
Богородицю,  а  я  буду  Вірую.  Ном.  №  1 2962. 

ВІрчвй  лист.  Доверенность. 

ВІрш,  шу.  м.  Стикъ.  Вірші.  Стихи  стихо- 
твореніе.  Латинський  віршник....  як  пак 
його?..  Ну  той,  за  якого  мене  в  Брацтві 
випарили  різками,  як  отець  ректор  пій- 

мав у  мене  за  халявою  його  мудрі  вірші. 
Шевч.  299. 

Вірша,  ші,  ж.  Стихотвореиіе,  преиму- 
щественно   лікольваго    происхождения    на 

тему  по  большей  чаоти  духовнаго  или  ярав- 
ственно-поучительнаго,  а  также  историче- 
скаго  содержанія,  —  распространены  были 
въ  старой  украинской  литературе.  Різд- 

вяна, Еелинбдна  вірша.  Поздравительное 
стихотвореиіе  на  праздники  Рождества  и 
Пасхи,  преимущественно  съ  библейскимъ 
сюжепшъ.  КС.  1881.  I.  271.  Большая  Эн- 
циклопедія,  V,  126. 

Віршввй,  а,  е.  Стихотворный.— Віршо- вий. Желех. 

Віршник,  ка,  м.  Сгихотворецъ.  Ла- 
тинський віршник.  Шевч.  298. 

Віршовий,  а,  е.  Стихотворный.  О.  1862. 
Ш.  52. 

Віршомаз,  8а,  м.  Стихоплетъ.  Наш  вір- 
шомаз Тюхтій  старих  людей  шанує:  Га- 

расько  як  звелів,  так  він  і  компонує.  Г. 
Арт.  (О.  1861.  Ш.  101). 
Віршувальник,  ка,  м.  Произносящей 

поздравительные  стихи,  віршу;  декламаторъ. 
Віршувальвнця,  ці,  ж.  Произносящая 

стихи;  декламаторъ-женщина.  Желех. 
Віршувати,  шую,  вш,  гл.  1)  Сочинять 

стихи.  Нехай  собі  у  куточку  і  віршує  й 

плаче.  Шевч.  377.  2)  Произносить  поздра- 
вительные стихи,  віршу;  декламировать. 

Вірьбвва,  ки,  ж.  Веревка.  Погуляв,  як 
собака  на  вірьовці.  Ном.  №  12991.  Ум. 

Вірьовочка. 
Вір'я,  р'я,  с  1)  соб.  Жерди.  2)  Изго- 

родь изъ  жердей.  Рк.  Левиц. 

Вір'ян,  на,  м.  Сватъ.  Прийшло  ж  оо 
неї  аж  три  вір'яни:  Ой  ви,  вір'яни,  ви, 
голублята!  не  беріть  мене  із  поля,  з  ниви, 
возьмете  мене  у  батька  з  двора.  О.  1861. 
XI.  -(  вид.  57. 

ВІсень,  ві,  ж.  =  Осінь.  Мов  устала 
перед  очима  його  та  вісень  тепла  та 
ясна,  коли  він  побрався  з  Галею.  МВ. 
(О.    1862.  І.  80). 

Вісім,  восьме,  числ.  Восемь.  Усім  т 

<ім~  а  мені  буде  вісім.  Ном.  №  3529. 
Вісімдесят,  тв,  числ.  Восемьдесят^.. 
Вісімдесятий,  а,  е.  Восьмидесятый. 

Вісімка,  кв,  ж.  1)  Восьмая  часть. 
2)  Восьмерка  (въ  картахъ).  КС.  1887. VI.  463. 

Вісімнадцятий,  а,  е.  Восемнадцатый. 
Наступила  вісімнадцята  весна.  Стор.  I. 208. 

Вісіннадцятка,  ки,  ж.  1)  Полотно  въ 
восемвадцать  пасомъ.  2)  Рыболовная  сЄть 

въ  '/4  арш.  которой  помещается  18  ячей 
и  въ  длвву,  и  въ  ширину.  Вас.  178. 
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Вісімнадцять,  ти,  числ.  Восемнадцать. 

Єдеп  за  в:сімнидцять,  а  другий  без  двох 
двадцять.  Ном.  Лі  7991. 

Віск,  воску,  м.  Воскъ.  Зсукали  свічку 
з  ярою  носку.  II її.  Ум.  Вощон,  вощёчок. 
Грин.  III.  8.  Сим.  221. 

Віскрйвець,  вця,  лі.  Солливецъ,  воз- 
гривець. 

Віскривий,  я.  е.  Сопливый,  возгривый. 
Віскрік,  на,  м.  Соґші,  возгри. 

Віслюк,  ка,  м.  Осель.  Як  віслюк  хвиц- 
кис,  в  полиїОю  не  іти.  Ном.  №  4133. 

Віснйй,  а,  є.  Осевой.  Віонйй  .ніж.= Віс- 
ник. Желех.  Шух.  І.  249. 

Віснвк,  ка,  м.  У  стчшровъ.  бочаровъ: 
скобель.  Желех. 

Вісвяк,  ка,  м.  —  Вісник.  Вх.  За.  8. 
Же.тех. 

Віспа,  пн,  ж.  Оспа,  Упгіоіае. 

Віспарь,  ря,  .V.  Оспопрививатель.  Полт. 
г.  Екагериносл.  г. 

ВІстка,  кя,  ж.  Вт.сть.  извт.сііс.  З  Хор- 
тиці-сестриці  щоб  в  стку  прислав.  О  1 80 1 . 
IV.  57.  Сорока  ііа  хвості  принесла  вістку. 
Ном.  .V»  6712. 

Вістовець,  вця.  м.  Вї.стннгл..  Вб'лає, задихаючись  од  поспіху,  вістовець.  К. 
БаП.  02. 

Вістовик,  ка,  м  —  Вістовець.  Скоро 
щгилсіпипіь  вістовик  від  дгдуси.  Чуб  11.21. 

Вістовниця,  ці.  ж.  Вестница.  Зозу- 
ленька.... вістовниця  принесе  звістку.  Мир. 

ХРВ.  83. 

Вістонька,  вісточка,  ки,  ж.  Ум.  оть 
вість. 

Вістря,  ря,  с  Остріс.  Шух.  І.  153,  175. 
291. 

Вість,  ти,  ж.-=  Вістка.  Ой  прийшли 
Леребийносу  немудрії  вісти.  Лукдш.  32. 
Добрі  вісті  ие  лежать  на  місці.  Пом. 
№  13835.  Таке  ж  ттпя,  що  хоч  без  вісти 

тікай.  Мир.  ХРВ.  390.  Ум.  Вістенька,  віс- 
точка. 

Вісь,  висі,  ас.  Ось.  Вісь  передня,  задня. 
Рудч.  Чи.  249.  Віз  без  восей    Чуб.  І.  317. 

Вісько,  ка,  с.  и  пр.  Військо  и  пр.  Без 
ради  й  вісько  гипс.  Ном    Л*  6 ПС. 

Вісьиака,  кя,  ж.  Восьмерка  (въ  кар- 
тохъ).  КС.  1887.  VI,  469. 

Вісьиерйк,  ка,  м.  1)  Содержаний  въ 

сеоъ  восемь  едвныцъ,  восьмерикъ.  2)  Вось- 

мерикъ  (воловъ,  лошадей  въ  упряжп).  Ой 
ішли  воли  та  в  вісьмерику.  Рудч.  Чи  158. 

3)  Мельничный  жерновъ,  въ  которомъ  ра- 
діусг  ракенъ  8  вершкамъ. 

Вісьнйна,  на,  ж.  1)  Восьмая  часть. 
2)  Восьмая  часть  кварты.  3)  Раст.  Ьусіиш. 
Мнж.  177. 

Вісьта!  меж.  Крикъ  на  лошадей:  на 
л*во.  Ко1Ь.  I.  65. 

Вісьтак,  ка,  м.  У  кожевниковъ:  палка 

дли  (выворачинанш  кожь.  Вх.  Зн.  8. 
ВІта,  ти,  ж.  Вътвь  (употребл.  иреимущ. 

во  ын.  ч.  віги).  Долина  глибока,  а  калина 

висока,  аж  на  землю  в'ти  гнуться.  Мет. 
80.  Ум.  Вітонька,  віточиа.  вігка. 

Вітання,  ня,  с.  1)  Привътъ,  приввт- 
стміе.  Чолом!  Віг.іання  за  вітання!  К. 

ЦП.  174.  2)  Пріемь  гостей. 
Вітати,  таю, вш,  гл.  ̂ Приветствовать. 

Пан  тою  попи  вітає:.  Ну  що,  батюшко, 
як  ваш  хліб?  роенптуе  Рудч.  Ск.  II.  208. 

2)  Принимать  (гостеп  .  Тобою,  рибо,  гос- 
тій  вітати,  а  моїм  пером  листи  писати. 
Мет.  330.  Тогді  сіпали  йою  вітати  ме- 

дом шклянкою  і  горілки  чаркою.  Дума. 

З'  Приглашать.  Мушку  наймає  і  нерівню 

титарівну  у  танець  вішає.  Шевп.  4)  За- 
ходить. Хто  вірно  кохає,  той  часто  ві- 

тає. Пом.  №  8757.  5)  Витать,  носиться. 
Сам  Бої  вітає  над  селом.  Шевч. 

ВІтер,  тру,  м.  1)  Вітер'ь.  Із-за  юри 
вітер  чіє,  калина  не  спіє.  Мет.  165.  Із 
вітром  могила  в  степу  розмовляє.  ІІІСВЧ. 

37.  На  вітер  підняти.  Приводить  въ  чув- 
ство у  па  вша  го  въ  обморокъ,  вынося  его 

па  чистый  ноздухъ.  Не  виїхав  козаченько 
за  білії  хати,  як  дошл»сі>  дівчиноньку  на 

втер  підняти.  Ни.  Пішло  з  вітром,  за  віт- 
ром. Пропало,  пошло  прахомъ.  Вітер  має. 

Уже  нтіть.  Шукай  вігра  в  полі!  Напрасно 

будешь  искать,  не  найдешь.  Іди  по  три  віг- 
ри  Ступай  къ  чорту.  Жене,  як  дідько  віт- 
їй.  Летить,  какъ  бешеный.  Нон.  Л°  11428. 
Ум.  Вітрець,  вгтречко,  вітрик,  вітронько.  ХС. 
11.  196.  2)  =  Яіір.  КоІЬ.  1.  73. 

ВІтсриця,  ці,  ж.  Ввхрь.  Вх.  Уг.   231. 

ВІтерник,  ка,  м.  і)  Бол-взвь — родъ 
сыпи  или  прыщей  на  теле.  Вх.  Леи.  399. 
2)  Растеніе.  употребляемое  для  лвчеиія 
болЪзнн  вітернин.  Вх.  Лем.  399. 

Вітистий,  а,  е.  Ветвистый.  Желех. 

ВЇтка,  ки.  ж.  1)  Ум.  отъ  віта.  Кали- 
нова  вітка,  як  рідная  тітка.  Ноы.  №  1 2398. 

Хороша,  яп  вітка.  Нон.  К  8425.  2)  От- 
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расль;  потомокъ.  Княжа  острозьке,  Ізяс- 
лавська  вішка.  К.  Бай.  9.  3)  Нритокъ. 

Вгтни  ■Дніпровії.  4)  Надставка  къ  корот- 
кой ступи  а*  въ  колесі.  Переясл.  у.  5)  То- 
же, что  к  лещата  3  б,  но  колья  стягивают- 

ся обручемъ,  сплетенвымъ  изъ  лозы;  это 
называется:  вїтиу  набйти.  Лебед.  у.  (Лобод). 

Вітей,  м<у?.=Відви.  А.  вішки  ти,  па- 
нс-брате?  Гол.  ТУ.  464. 

ВІтвіль,  кар.=-Відкн.  Здоров,  брат.' 
а  віткіль  ти?  Ном.  .V  739. 

Вітлатнй,  а,  е.=  Вітистий.  Желех. 

ВІтоиьва,  віточка,  ви,  ж.  Ум.  огь  віта. 
Вітрець,  терца,  м.  Ум.  огь  вітер. 

ВІтречво,  ва,  м.  Ум.  огь  вітер. 

ВІтрив,  ва,  м.  Ум.  огь  вітер. 
Вітрило,  да,  с.  Парусь.  І  попливе  чо~ 

вен  з  широкими  вітрилами.  Шевч.  238. 
Вітрильний,  а,   е.    Парусный.   Желех. 
Вітрити,  рвЬ,  рйш,  гл.  Нюхать  воздухъ. 

(о  собакі). 

ВІтрнтися,  рюоя,  ришся,  гл.  ?  Собаки 
вітрились  тоді,  то  я  і  взяв  од  собак  ви- 

ла. Новомоск.  у.  (Залюбовск.). 
Вітриця,  ці,  ж.= Вітернця.  Вх.  Уг. 

231. 

Вітрів,  ровп,  ве.  Принадлежащий  вітру. 
Чуб.  II.  15.  Жене,  як  вітрів  батько.  Ном. 

Вітровий,  а,  е.  Ветряный.  Шух.  1. 112. 
Чи  на  вітровому  морі,  чи  на  суходолі? 
К.  МБ.  Ш.  248. 

Вітровнва,  ни,  ж.  Раковина  на  дере- 
ві (болізнь  коры  древесной).  Бачите,  які 

у  осокора  вітровини  скрізь  та  япини;  де 
вітровина,  там  у  середині  сухий  та 
пухкий.  (Залюбовск.). 

Вітрогон,  на,  м.  І)  Вітренникь.  2)  Вен- 
тиляторі. Канев.  у.  Вітрогони  стано- 

влять, шоб  воздух  гнало  в  шахті.  Сла- 
вяносерб, у. 

Вітрогонити,  ню,  ниш,  гл.  Вітренни- 
чать. 

Вітрогонка,  ви,  ж.  Вітренница.  Желех. 
ВІтролетень,  тня,  м.  Предметь,  легко 

разлетакщійся  по  вітру.  (Богдана  лях) 
спалив  на  вітролетень-прах.  К.  Дз.  101. 

Вітролбя,  ну,  м.  Буреломъ,  дерево,  сло- 
манное вітромі.. 

ВІтреньво,  ва,  м.  Ум.  оть  вітер. 

Вітруватий,  а,  е.  О  дереві:  сь  тре- 
щинами въ  коре,  проникающими  до  дре- 

носины    Вас.  140. 

Вгтрыга,  гн,  м.  Очень  сильный  вітерг. Лебед.  у. 

Вітряк,  на,  м.  Вітряная  мельница. 
Чуб.  II.  242.  Ум.  Вітрячок. 

ВІтряняй,  а,  6.  Вітрнйьій.  Маркев.  89. 
Грин.  II.  37.  Схопилась  велика  вітряна 
буря.  Єв.  Мр.  IV.  37. 

Вітряниця,  ці,  ж-  Мотыль  (въ  маши- нахъ).  Як  шеретують,  то  вітряниця  у 
топчаку  гуде. 

ВІтрявва,  ви,  ж.  Вітренница.  Ь'он- стантнногр.  у. 

ВІтряно,  нар.  Вітрено. 
Вітрячбв,  чва,  м.  Ум.  оть  вітрик. 

ВІттв,  иіттіль,  віттіля,   нар. — Відти. 

Віття,  тя,  с  соб.  Вітви.  Долина  гли- 
бока, а  калина  висока,  аж  додолу  віття 

гнеться.  Мет.  79. 

Вітцевий,  а,  є— Ватьвів.  Желех. 
Вітцівоьввй,    а,    є.  =  Батьківський 

Желех. 

Вітцівщнна,   нн,  ж.  =  Ватьківщива 
Желех. 

Вітчим  на,  м.  Отчимъ.  Лихий  вітчим 
козаченька  молодого  лае.  Макс.  (1849).  2. 

Віть  ва  віть  оддати.  Отплатить  гвмъ 
же,  воздать  раввымъ  за  равное.  Мкр.  Н.  35. 

Віха,  хй,  ж.  1)  Віха.  Бояре  збірають- 
ся  коло  віхи  або  прапора,  аби  перезва  не 
зняла  віхи  без  викупу.  МУ  Б.  III.  165. 

І  веху  в'ють.  Колесо  надінуть,  квітками 
вберуть,  любистком,  чорнобривцями  і 
поставлять  на  майдані,  де  улиця  дівчача. 
Г.  Барв.  64.  2)  Раст.  Оісиїа  уігова  Ь. 
ЗЮЗО.  І.  116.  8)  Комета.  Є  ще  зорі,  що 
звуться  кометами  або  мітлами,  або  ві- 

хами. Ком.  І.  50. 

Віхало,  ла,  с— Віхола.  Мвр.  Нов.  І. 
112. 

ВІхола,  лн,  ж.  1)  Мягель,  вьюга.  Зіма 
буде  з  віхолами  та    лютими  морозами. 

ави  сідають  купами, — буде  віхола.  Мнж. 
157'.  2)  Грозовая  буря.  Шух   І.  9. 

Віхоть,  хтя,  м.  1)  Мочалка,  употре 
бляемаа  при  мыть*  посуды,  утвари  и  пр. 
2)  Пучекъ  соломы  Віхоть  со.аоми  на 
устілку.  Гол.  Од.  49.  Далі  трохи  при- 

сохне, стануть  палить  степи:  вийде  чо- 
ловік у  поле, — викреше  огню,  положить 

його  у  солом'яний  віхоть,  розмахи  гар- 
ненько та  й  кине.  Греб.  400.  8)  Горя- 

щій  кловъ,  уносимый  ввтромъ  съ  пожара. 
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УпАв  віхоть.  Случилось  несчастье,  неирі- 
ягносгь.  Здаєтьея,  що  сей  'чоловік  буває 
і  крутиться  у  нас  за  тим,  що  дуже 
поганий  віхоть  упав, — і  він  не  зна,  як 
перебути  сей  час.  Харьк.  Ум.  Віхтик. 

Віхтеляти,  лвть,  гл.  безл.  Віхтелить 
ДувПі  сильный  ватері.,  буря.  Вх.  Лем.  399. 

ВІхтолиця,  ці.  ж-  1>уря,  вихрь.  Вх. 
Лей.  399.  Вх.  Уг.  231. 

Віч-на-віч,  нар.  Сь  глазу  на  глазъ: 
лицемь  къ  лицу.  Нехай  же  я  вас  віч-на- 
віч  зведу:  тоді  побачимо,  хто  бреше. 

ВІчв,  ча,  с  Віче,  общественное  собра 
ніе;  въ  Гаднціи  митнвгь,  народное  собра- 
аіе. 

Вічистий,  а,  в.  Вічньїй;  долговечный 
Вх.  Лем.  399. 

Вічі.  С.ч.  Воко 

ВЇчво,  ва,  с.=Очво.  Ном.  .V  642.  Вас. 
166,  186,  187.  Шух.  І.  256.  Купи  мені 
перапінь  із  зеленим  вічком.  Мил.  103. 
Вічками  называются  также  отверстія  между 
нитками  рідкой  ткани.  Шух.  І.  154. 

ВІчввй,  а,  е.  Вічньїй.  Царство  небесне, 
вічний  покій.  Ном.  №  353.  ВГчними  часа- 

ми. На  вікг,  навсегда.  Продав  грунт  віч- 
ними часами.  Ном.  №  1406. 

Вічність,  ности,  ж.  Вічность.  Ном. 
Лі  390.  Продав  худобу  у  вічність.  Дати 
шматок  кому  хліба  на  вічность.  Г.  Барв. 
415., 

Вічно,  нар.  1)  Вічно.  2)  До  смерти. 
Як  би  ти  не  займав,  то  я  б  вічно  була 
твоя.  Рудч.  Ск.  II.  104. 

Вічовий,  а,  е.  Вічевой;  общественный. 
Вічовий,  коповий,  громадський  суд.  К. 
ИС.    П. 

Вічбв,  чва,  м.  Ум.  отъ  він. 

Вішало,  ла,  с  Вішалка  для  платья.  Вх. 
Лем.  399.  Іде  ти,  Марисю,  загортина?— 

В  коморі  на  вішалі.  Гол.  IV*.-  386. 
ВІшальввв,  ха,  м.  Висільникг;  пові- 

сившійся, удавлеаникъ.    Ном.  №  3799. 

Вішальниця,  ці,  ж.  Висілица.  Мил.  53. 

ВІшаввя,  ня,  с  Вішаніе.  Лякали  ві- 
танням хлопця,  щоб  пропасниця  поки- 

нула. Грнн.  II.  315. 

ВІшатн,  шаю,  вш,  гл.  Вішать.  Або  ві- 
тайте, або  пускайте.  Ном.  №  2721. 

Вішатися,  шаюся,  вшея,  гл  Вішаться. 

З  тої  досади  узяв  мотузо  і  пішов' вішатися 

Вішеляв,  ва,  .«.  Повышенный.  Вх. 
Лем.  399. 

Вішта,  віття,  меж.—  Вісьта.  0.  1861. 
X.  Св.   44. 

Віштяв,  ва,  .і/.  Прозваніе  иодо.іьсгсаго 
крестьянина  ближе  къ  Каменцу  за  то,  что, 
погоняя  лошпдев,-  кричать:  віштв!  Ном. 
Л«  714.   0.  1861.    X.  Св.  4  1. 

Віщий,  а,  е.  Віщій.  Зроби  мене  ві- 
щий, зроблю  тебе  багатим.  Ном.  Лв  5821 . 

Коб  я  віщий  танбму!  Если  бы  :і  пто  виереді. 

зналъ!  Кеш  бы  н  ато  нредвйділ'ь.  Вх. Зі*.    8. 

Віщівнйв.  ка,  м.  Віщун  ь,  ііредвістник  і». 
Бо  то  ворог  нещасливий,  віщівничок  барз 
правдивий.    Гол    І.   170.    Ум.    Віщівничок. 

Віщо,  міьет.  Винит,  иадежъ  огь  що, 
у  сотр.  иоеіі  предлога,  -іа  віщо,  на  віщо. 
Завелися,  як  той  казав:  багатий  за  ба- 

гатство, и  убогий-  бо'  на  ії  за  віщо  Ном. №  3514. 

Віщбввй,  а,  є.  ВістокоЙ.  Гуде  в  Латі/ 

дзвін  віщовий  і  гасло  всім  к  пінні  дт--. 
Котл.  Ен.  IV.  62. 

Віщування,  ня,  с  Нредкіщаніе,  про- 

рочество. 
Віщувати,  щую,  вш,  гл.  Иредвіщать. 

предсказывать.  Пугач  або  сич  біду  віщує, 
і  найпаче  пожежу.  Ном.  №  13405. 

Віщук,  ва,  м.  Вістник/ь.  Вх.  Лем.  399 

Віщун,  на,  м.  Віщуні.,  предсказатель. 
Не  дуже  довіряй  своєму  серцю:  сей  віщун 
часто  обманює.  Котл.  НЛІ.  365.  Під  боро- 

ною з  залізними  або  осиковими  зубцями 
можна  виховать  пса  віщуна  ярчука.  Ном. 

№  291. 

Віщуха,  хн,  ж.  Віщунья,  предсказа- 
тельница. Ніщуха  баба....  пророкувала. 

К.  ЦН.  225. 

ВІя,  вії,  ж.  Гісница.  Спустила  свої 
довгі  вії  на  очі.  Кв.  І.  58.  Ум.  Війка. 

ВІяввв,  вов,  ж.  іг».=Внтушка.  МУЕ. 
Ш.  24. 

Віяльний,  а,  є.  Віяльний.  Віяльна  ло- 
пата. Лопата,  которою  віють  зерно. 

ВІяльнив,  ва,  м.  Віющій,  зерно  Аф. 
351. 

ВІяльнвця.  ці,  ж.  Віялка.  Вже  роз- 
жився трохи,  купив  себі  віяльницю.  Алек- 

сандров, у.  (Залюбонп;.).  См.  Війка. 

ВІянва,  вв,  ж  =Віянея  2.  Аф.    351 
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Віяння,  яя,  с.  1)  Віяніе,  дуновеніе. 
2)  ІІровіиваніе  хліба. 

Віяти,  вію,  вш,  гл.  1)  Віять,  дуть. 
Ой  вітер  не  віє,  гілля  не  колише.  И  и . 
Із  низу  Дніпра  буйний  вітер  віе-повіває. 
Мнкс.  Люде  гнуться  як  ті  лози,  куди 
вітер  віє.  Шевч.  8.  Пишно  процвітали, 
пахощами  віючи,  конвалії*  Г.  Барв   400. 
2)  Віять,  провівать.  Молов  батько  не 
віючи,  пекла  мати  не  сіючи.  Ііом.  .V  6657. 
3)  Вилять.  Пес  віє  хвостом. 

Віятися,  віюся,  вшея.  гл.  1 )  Носиться, 
бродить,  таскаться.  Мабуть  назнав  десь 
повію  всесвітню  та  й  віється.  Мир.  ХРВ. 
324.  Як  пообідають,  то  нехай  собі  вію- 

ться куди  схочуть.  0.  1862.  V*.  103. 
2)  Віяться,  мроніватьсн.  Пшениця....  і 
молотиться,  і  віється.  Стор.  І.  76. 

Віяння,  кя,  ж.  Лопата  для  ировіивап'ш зерна.  Шух    1.  166. 
Вйо!  меж.  Крикъ  на  лошадей:  по!  Вх. 

Лем.  398. 

Вд....  Кромі  нпженаходящихся  словъ, 
ся   еще.  Уд... 

Влад»,  Дв,  ж.  Власть. 
Владання,  ня,  с  Облацпніе. 
Владар  ь,  ря,  м.  Обладатель,  владітсль, 

повелитель.  Желех. 

Владати,  даю,  вш,  гл.  Обладять,  вла- 
діть.  Князі  Вішневецькі  владали  на  Укра- 

їні великими  маєтностями.  С  гор.  Вла- 
дав трохи  не  половиною  земель  укра- 

їнських. 0.  1861.  X.  136. 

Владека,  кк,  м.  І)-  Владика.   К,   51 X. 10.  Своя  рука— владика.  Чуб.  1.  258. 1  не 
верстовії,  а  вольнії,  широки  скрізь  шля- 

хи святії  простелються  і  не  знайдуть 
шляхів  тих  владики.  А  раби  ши*ии  шля- 

хами позіходяться  докупи.  Шевч.  629. 

2)  Архієрей,  владыка.  Порода  як  у  вла- 
дики, а  сумління  як  у  шибеника,  ііом. 

№  180. 

Владику  віти,  кую,  вш,  гл.  1)  Влады- 
чествовать. Ворожий  дух  між  Руссю  і. 

ляхами,  лукавий  дар  гнилої  Візантиї, 
владикував  над  ницими  умами.    К.    МБ. 
11.  122.  Бо  Господь  наш  влади  кує  над 
всіма  богами.  1С,  іісал.  2)  Архіерсвство- 
вять. 

Владицтво,  ва,  с  і )  Владычество.  Трон 
кргвавий  свій,  своє  владицтво  люте  про- 

славляв. К.  1ІС.  54.  2)  Архісрейство,  санъ 
архієрея  и  сопряжеыиыя  съ  нимъ  права 
к  владінія.  Між  вас  владики  неписииен- 

ні,  мов  ті  жиди  владицтва  купували. 
К.  XII.  56. 

Владичиця,  ці,  ж.  Владычица.  Ти  не 
раба,  о,  ні!  владичиця  ти  пишна.  К. 
МХ.  46. 

Віадвчний,  а,  є.  1)  Власти  и  Іі,  дер- 
жавный. Колись  носили  ми  владичні  бар- 

ви. К.  Бай.   їй.  2)  Архіорейекій. 
Владично,  нар.  Властно,  держявао. 

Владично  правиш  ти  моря.ии.  К.  Псал. 
204. 

Владітв,  дію,  вш,  гл.-» Володіти. 
Власне,  нар.  Собственно,  именно. 
Власний,  а,  е.  Собственный,  свой.  Рудч. 

Ск.  І.  169.  Х»ч' не  красне,  але  власне. Ном.  Аг  9641.  Не  кожен  писавснсвласним 

прізвищем.  К.  ЧР.  13.  Рукою  вла  ною  (шд- 
пийв^я).  Собственноручно  (подписался). 
Р^бю  власною.  Руку  приложндъ. 

Власник,  ка,  м.  1;  Собственник!,,  вла- 
детель. Желех.  2)  Властитель,  доверенной 

лицо  властителя?  І  прошу  я  царя  хана 
і  цариці  ханиці  і  власників  їх....  (Заго- 

вори.  Чуб    1.   121. 
Власність,  ностя,  ж.  Собственность. 

Левнц.  Лон.  320.  Листи  Шевченка  те- 
пер уже  сталися  власністю  всеї  рїдшл 

землі,  всеї  слов'янщини.  О.    1861     X.    3. 
Власно,  нл/).=Власне. 
Власноручний,  а,  е.  Собственноручные. 

Багато  гетьманських  Ьласноручних  лис* 
тії.  О.  1862.  VII.  63. 

Власноручно,  нар.  Собственноручно. 
Властивий,  в,  е.  Свойственный. 
Властивість,  вести,  ж.  Свойстве.  Же- 

лех. Властиво,  нар.  1)  Свойственно.  Желех. 

2)=  Власне. 
Власть,  ти,  ж.  Власть.  Божа  еласть,~~ 

що  схоче,  те  й  дасть.  Ноя.  Аб  2431.  Ой 
живу  я,  живу  під  Божою  властю.  іікя.  65. 

Ви....  См.  Уя. 
Вн.. .  См.  Уя. 

Во,  пред.— В.  (Рідко  уііотрсбляаиоо). 
Та  й  поїхав  на  Вкраїну  до  дівчини  во 
гостину.  Чуб.  V.  43. 

Вова,  ви,  ж.  Дітей.  Волкъ:  все  страш- 
ное; бука,  нелюдимі.  0.  1861.  УЩ.  8. 

Куряча  воза.  Странно  одітий. 
В;вгура,  ри,  м.  Чоловік*,  подобный 

волку?  і  крівцею  над  Босфором  червоніють 

мури,  що  річкіїми  розливали  козики-вов- 
гури.  К.  МБ.  ХП.  265. 

Вовн,  ка,  .я.  1)  Волкг,  Салі»  Іприз. 
Вовка  ноги  годують.  Посл.  Вовки-сіро- 
манці  квилять-проквиляють.  Дума.  ВкЬо- 
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то  етой  правильной  формы  мн.  ч.  въ  коб- 
зар, думахъ  иногда  встречается  вовці — 

подділка  кобзирей  іюдь  церковпо-'славян- 
сьіЙ  языкъ:  Вовці-сірохяпнці  нахождалн. 
АД.  І  117.  Хоч  вовнґв  ганяй  (у  хаи).  Очень 

холодно.  Лом.  Лі  638.  Вовни  Волчій  *і"Ьх  ь, 
волчьи  шуба.  2)  Кличка  темно  спраго  її 
угрюмнго  нола.  КС.  1898.  VII  42.3)  Раст. 
Опопіа  рігсіиа.  Шух.  І.  21.  4)  Родъ  д1;тской 
игры.  11&.  45.  Загинати  сухого  вовна.  Родъ 
игры  несколько  мальчиков ь  набрасываются 
ва  одного  и  прнгнбають  ноги  къ  землъ. 

КС.  1887.  V-  *80.  5)  Среднва  разр*зан- 
ваго  арбуза,  остающаяся  неразрезанной. 

Панич  порізав  кавуна  на  скцбки  і  розі- 
клав на  траві  Скибки  роспались  і  з  се- 

редини випив  червоний  щрвк.  Левиц.  Пок. 
229.  У и.  ВбЗченьио.  возчок.  вовчмн  По 

дівлиноньці  дзвони  задзвонили,  а  по  коза- 
кові вовченьки  завили.  Мет.  96.  Въ  сказ- 

ках ь:  вовчик  оратт  та  лисичка- сестрич- 
ка. У  в.  Вовцюга. 

Вовківня,  ні,  ж  1)  Западня,  яма  для 
ловли  волков ь.  Грнн.  П.  238.  2)  Волчье 

логовище.  Вх.  Зл.  8.  3)  Проннчио:  холод- 
ное жилье.  4)  Множество  волковъ.  Вовків- 

ні такої  було,  що  біда.  Там  таке  збірно 

$авелось,  що  и  ходить  страшно.  Екате- 
риной, у 

Вовковина,  ян,  ж.  Волчьи  ямы.  Вико- 
пав чоловік  вовковину,  да  й  укинув  ту- 

ди медведя,  вовка,  лисицю  Л  зайця.  Рудч. 
Ск.  І.  20. 

Вовводух.  ха,  м.  Злой  челоиЬкь.  Гля- 
ди в  мене,  ~>не  розледащій  між  моїми  вов- 

кодухами. МВ.    О.  1864.  Ш.  64). 
Вовводухня,  в,  е.  Злой.  Волын.  г.  Слов. 

Д.  Эвари. 
Вовволубяй,  я,  е.  Сь  волчьими  зубами. 

Воввоног,  га,  м.  Раст.  Ьусориа  ехаїїа- 
,в*   ЗЮЗО  1.  127. 

Вовкувата,  кую,  вш,  гл.  Быть  волкомъ. 
Де  перестане,  мабуть,  Ълязь  поти  кня- 

зювати, поки  вояк  вовку  зати.  К.  Бай.  39. 

Він  полув  свое  ім'я  святе  вовкулакуючи, 
дак  і  годі  вовкувата,  бо  то  не  прирож- 

денный вовк,  а  зроблений.  Г.    Барв.    453. 
Вовкуватий,  а,  в.  Нелюдимий,  мрачный. 

У  мене  хлопці  вовкуваті,  а  дівіаг.,\?  так 
до  всякого  приступне.  Волч.  у. 

Вовкулак,  ва,  вовкулака,  вя,  м  Обо- 
ротень, принявшей  видъ  волка.  Переки- 

нувсь, через  пеньок. ...  і  зробивсь  вовкула- 

кою і  пвб'и  у  ліс.  ЗОЮР.  11.  35  Як  у 
полі  на  моги.и  вовкулак  ночуз.  Шевч'.  324. 
Вовяуяввуваямя,  в  а,  «.   Лребьіваніе, 

жизнь  въ  виді  вовкулаки.  Він  таки  справді 
наче  пророкував  свое  вовкулакування,  Г. 

Б;ірн.  464. 
Вивкуливуватв,  в|ю,  еш,  гл.  Быть 

вовкулакою.  Дознав,  по  чім  ківш  лиха, 
вовкулакуючи.   Г.  Баре.  451. 

Вовкулацтво,  ва,  с  =■  Вовкулакуван- 
ня. Грицько  з  взвкулаитва  зробився  та- 

ким, як  мати  народила.    V.    Барв.    454. 

Вовкун,  на,  *.= Вовкулака  Теща  зро- 
били зятя  вовку  ном.  МУЕ.  Ш.  51. 

Вовна,  ви,  ж.  Шерсть  овечья,  Із  його 
добра,  як  з  козла — ні  вовни,  ні  молока  Ном. 

Л'  7582.  Наказав  три  мішки  (сім  мішків) 
гречаної  возни.  Наговорплъ  чепухи.  Нои. 
Л°  13013.  Ум.  Вдзночка. 

Вовавотнй,  а,  е.  Съ  длинной  и  густой 
шерстью.  Канев.  у. 

Вбвниця.  ці,  ж.  =Вовна.  Чуб.  V.  1143. 
Виженемо  овечки,  щоб  по  гірці  не  хо- 

дили, діток  малих  не  будили,  щоб  вов- 
ниці не  губили.  Мил.  44.  Сінце  під  його 

підстилала  і  теплу  вовницю  з  руна. 

Мкр.   І'.  21. Вовночка,  вя,  ж.  Ум.  оть  вбвна. 
Вовнячнв,  и,  е.   Шерстяной.  Аф.    319. 

Вовнянві,  ви,  ж.  Грибъ  &£агісиз  пе- 
саіог  БиІІ.  ЗЮЗО.  І  110.  Чуб.  V.  1183. 
Ум.  Вовняночка. 

Вовтузитися,  жуся,  ввшев,  гл.  Во- 
зиться; барахтаться;  ерзать.  Він  тик  вов- 

тузиться з  тим  бичком.  Рудч.  Ск.  11.  14. 

Ви  поб'єтесь,  а  мені  треба  потім  з  ва- 
ми  вовтузитися   та   лікарувати.    Кіев. 

Вовцюга,  ги,  м.  У  в.  оть  вовн.  К,  ЦН. 196. 

Впвпюгав,  ва,  м.— Вовцюга.   Желех. 
Вовча,  чатн,  с.  Волченокъ.  Рудч.  Ск. 

І.  121. 

Вовченько,  ва.  м.  Ум.  оть  вовн. 
Вовченя,  нятм,  с  =  Вовчі.  Вовчиця 

на  сонці  з  вовченятами  грається.  Рудч. 
Ск.  І.  134. 

Возіай,  а,  є.  Волчій.  Вовк,  то  вовче  й 
думає.  Пом.  №  2943.  Пе  на  вбзчу  шкуру. 
Пьеть  въ  счеть  будущнхъ  благъ.  Ном. 

№  2615.  Даги  кому  вовчого  білета.  Про- 
гнать кого.  Й>му  видно  дато  вовчого  біле- 

та,—прошпетився,  кажуть.  Проява,  у.-— 
біб.  Водяно*  вррей,  Зраг^апіїш.-  горбх. 
Раст.  Азіга^аіиз  £гуеурпу1Іоз.  Вдачі  жили. 

Раст.  Сухоядннкъ,  Сотагига  раїивіге.-- 
зуб.  Раст.  ЬеогНоёоп  іагахасиш. — корінь. 
Раст.  Ассоиішш  Іусозіопіш.  —  когміс.  абв- 
ча  лапа.  Раст.  ТгоІІіиз  еигораеиа  Ь.  ЗЮЗО. 

І.  166.  Вовчі  лавам.  Раст.  Оег*аівш   рга- 
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іепве  Ь.  ЗЮЗО.  І.  124.  Вбвчв  лико,  лйчио. 
Раст.  а)  БарЬпе  гаегегеиш.  ЗЮЗО.  1.  121. 
Шух.  1.  21.  б)  Етопітиз  еигораеиз  Ь. 
ЗЮЗО.  І.  123.  Вбвчв  молонб.  Раст.  Ту- 
ІЬуюаІив.  Вовчі  серги.  Раст.  Еуопішііз  еиго- 

раеиз Ь.  ЗЮЗО.  1.  123  (си.  вовче  лико). 
Вов  а  стопа.  Раст.  Оегапіиш  зап^иіоеиш  Ь. 
ЗЮЗО.  І.  124. — т(ло.  Раст.  Сотагит  ра- 
Іизіге  ЗЮЗО.  І.  119.— траві.  Раст.  Ооо- 
пІ8  вріпоза  Ь,  ЗЮЗО.  1.  129.  вбвчі  ягоди. 
Раст.  а)  Толокнянка,  Агеїозіарпуіов  \І\& 
игзі.  6)  Аеіаіа  зрісаіа  Ь.  ЗЮЗО.  І.    109. 
в)  Ьі£іі8ігит  уиїдаге  Ь.   ЗЮЗО.   1.    126. 
г)  8о1апит  Оиісашага  Ь.  ЗЮЗО.   І.    136. 

Вовчнвець,   яця,    м.    Раст.    Молочай, 
ЕирпогЬіа.  Вх.  Уг.  231. 

Вовчиця,  ці,  ж.  Волчица.  Приходить 
на  залісок,  аж  вовчиця  на  сонці  з  вовче- 

нятами грається.  Рудч.  Ск.  І.  134. 
Вовчище,  ща,  л.=Вовцюга.  Тікайте, 

бо  йде  везчище-помелище.  Рудч.  Ск.  1.  17. 
Вовчкуватий,  а,  є.  =  Вовкуватий. 

Якесь  невеселе  (дитина),  вовчкувате.  Мир. 
ХРВ.  25. 

Вбвчвик,  ка,  м.  Раст.  ОарЬпе  інеге- 
гепш.  Вх.  Пч.  І.  10.  Си.  Вовче  лико. 

Вовчбк,  чка,  м.  1)  Ум.  отъ  вови.  2)  На- 
зваиіе  собаки.  О.  1862.  УВІ.  18.  3)— ш$- 
ха.  Нас.  ктирь,  Азіїив.  Вх.  Пч.  І.  5.  4)  Дол- 
гоносикъ  амбарный,  Саіаїкіга  ^гапагіа. 
Вх.  Лем.  400.  5)  Личинка  майскаго  жука. 
Вх.  Лем.  400.  6)  Раст.  ОгоЬапсЬе  гашоза  І. 
ЗЮЗО.  І.  130.  7)  Сережка  на  вербі.  Мнж. 

177.  8)  Поб-вгъ  отъ  древеснаго  корня. 
9)  Зубъ  у  лошади,  и*шающій  *д%.  Мнж. 
177. 

Вовчуг,  га,  м.  Раст.  а)  —  Вовкоиог- 
ЗЮЗО.  І.  127.  б)  Опопів  Ьігсіпа  ̂ ас^. 
ЗЮЗО.  І.  129. 

Вовчуга,  ги,  ок.  Раст.  а)  Оегапіиш 
ргаїепве  І.— Вовчі  лапни.  ЗЮЗО.  І.  124. 
б)  Оегапіиш  раїизіге  Ь.    ЗЮЗО.    І.    124. 

Вовчу*,  ка,  м.  Молодой  воякъ.  Рун. 
Ск.  І.  129. 

Вогірбк,  рка,  м  =  Огірок.  Ум.  Вогіро- 
чои.  Жаб'ячі  вогірбчии.  Раст.  Мепуадіпев Ігііоііаіа.  Вх.  Пч.  І.  11. 

Вогневиця,  ці,  а*\=Отвевнця 
Вогненний,  а,  є —Огненний.  Гаряча 

смола  та  сірка  неначе  вогненна  річка  роз- 
ливаються. Стор.  МПр.  47. 

Збгиик,  ка,  м.  і)=Огннв  1  и  2.  Мил. 
23. 2)  Раст.  Ьусппів  уезісагіа.  Вх.  Пч.  1. 11 

Вбгничок,  чка,  м.  Ум.  оть  вогбиь. 
Вогнище,  ща   с.ї=«Огиище. 

Вогвюватнй,  а,  є.  Пьілкій,  страстный. 
Молодиця  вогнювата.  Зміев.  у. 

Вогняний,  а,  ё.  Огненный.  Вогнянії 
язики.  Шевч.  Шле  святого  Ілію  на  вог- 

няній колісниці.  Мир.  ХРВ.  31. 
Вогоник,  ка,  м.  Огонекъ.  Ум.  отъ  вогбнь. 

Вогорйтн,  рю,  риш,  гл.  Испорч.  гово- 
рити. Гріш.  Ш.  361.  А  ні  до  кого  вмори- 

ти. Грнн.  Ш.  393. 
Вогбиь,  гнн>,  м  —  Огонь.  З  вогню  та 

в  поломінь.  Ном.  Хоч  вогню  до  нього  при- 
кладай {запекле  таке).  Ном.  №  2644.  Ко- 

ли Бог  не  годить,  то  й  вогонь  не  горить. 
Ном.  №  15.  Викресати  вогню.  Ум.  Вбг- 
нии,  вбгничок,  вогбнии.  У  лісі  вогоник  бли- ма.  Мнж.  147. 

Вода,  дй,  ж.  Вода.  Тихо-тихо  Дунай 
воду  несе.  Мет.  14.  Ой  я  глянув  чисту 
воду  да  на  свою  вроду.  Мет.  65.  Не  все 
те  переймай,  що  на  воді  пливе.  Посл. 
Щоб  росло— як  з  води  йшло.  Мил.  43. 
Будь  здорова  як  вода\  По  вбду  піти.  Пойти 
къ  колодезю,  къ  рік*  набирать  воду.  Ой 
пійду  я,  да  до  броду  по  воду.  Мет.  65. 
За  водбю  піти.  Пойти  за  течевіемь  воды, 
т.  е.  исчезнуть,  пропасть.  Не  дав  мені 
Господь  пари,  та  дав  мені  таку  доАю, 
та  й  та  пішла  за  водою.  Іди,  доле,  за 

водою,  а  я  піду  за  тобою.  Нп.  І  за  холод- 
ну вбду  не  візьметься.  Решительно  ничего 

не  двлаетъ,  пальцемъ  не  двинетъ.  Увесь 
день  Божий  сидить  та  /ави  ловить  і 
за  холодну  воду  не  візьметься.  МВ.  I.  26. 
Нема  й  промитої  води  (кому).  Постоянный 
преслідованія  (кого).  І  ступити  мені  не 
дасть;  уже  нема  мені  й  промитої  води. 
МВ.  1.  21.  Вода  живуща  й  «цілюща.  Жи- 

вая и  мертвая  вода  (въ  сказкахъ).  бальна, 
безсильна  вода  (въ  сказкахъ).  Вода  даю- 

щая н  отнимающая  силу.  См.  Сильний. 
Теплі  води —Вирій.  Драг.  7.  Ум.  водиця, 
водичка,  водиченька,  вбдоиьна. 

Водвуд,  да,  -«.=Одуд.  Вх.  Пч.  II 15. 

Водевіль,  ля,  м.  Водевиль.  Вже  під- 
нялася завіса,  вже  почали  грати  на  сце- 

ні водевіль.  Левиц.  Пов.  138. 

Водило,  ла,  с.  Длинная  Жердь,  ворочая 
которой  сгибаютъ  колесный  ободъ.  Сумск.  у. 

Воднльця,  лвць,  с.  мн.  Уднда.  А  по- 
води все  реміннії,  а  водильця  все  залізнії. 

Рк.  Макс. 

Водйти,  жу,  днш,  1)  Водить.  А  там 
ми  літ  по  садочку  ходить,  свою  милу  за 

рученьку  водить.  Нп.  Не  мені  вас,  брат- 
ия, на  ляха  водити,  не  мені  тепер  ста- 
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рому  булаву  носити.  Шевч.  235.  Водить 
очима,  неначе  злодій  по  ярмарку.  Ном. 
№  13585.  2)  (Злізать.  Що  ти  мене ,  як 
старця  у  драному  водиш?  Екатеринослав. 

г.  Ликом  в'язаний,  у  ликах  ходе  та  й 
«сіх  у  ликах  воде.  Ном.  849.  Ой  дівчина 
гордовита  козака  любила  й  у  тоненьких 
сорочечках  по  буднях  водила.  Грин.  Ш. 
233.  3)  Тануть  діло,  водить.  Довго  він 
тебе  водитиме!  Рудч.  Ск.  II.  58. 

Водитися,  жуся,  дншся,  гл.  і )  Иміть 
діло,  быть  въ  свошеніяхь,  вести  компанію. 
З  тобою  ходити,  як  з  туром  водитись. 
Нон.  №  2662.  Мій  батько  так  казав: 
з  панами  добре  окить,  водиться  з  ними 
хай  тобі  Господь  поможе;  із  ними  можна 

їсти  й  пить,  а  цілувать  їх — крий  нас 
Боже!  ,Греб.  386.  Оддалив  людей  од  мене, 
з  ким\я  жив,  водився  хлібом.  К  Пеел. 
202.  Вони  живуть  по  писанню.\  не  во- 
дються  з  жінками.  Стор.  І.  102.  2)  Жить, 
плодиться,  размножаться  (о  животныхъ  и 
растевіяхь).  Щоб  водились  свині,  украдь 
у  степу  борону  і  полозки  на  хлів,  то 
так  і  сипнуть  поросята.  Чуб.  І.  50. 

Водиця,  ці.  водиченька,  водичка,  ки, 
ж.  Ум.  оть  вода. 

Водій,  дія,  м.  Вожакъ.  Желех. 
Вбдний,  а,  е.  Водяной.  Чоловік  гордий, 

нк  пузирь  водний.  Ном.  №  2459. 

Водник,  ка,  м.  11т.  приморская  ла- 
сточка, Віегпа  піпіпао.  Вх.  Лем.  400. 

Водніти,  нію,  вш,  гл.  Ділаться  водя- 
вистыыъ. 

Водносталь,  нар.  Въ  одну  нить. 
Водбвий,  а,  е.  Водяной.  Зодбва  вбвна 

Раст.  водяной  мсхъ,  Сопіепга.  Вх..3н.  8- 
Водовбв;  аа,  м.  1)  Во  довозь.  Рк.  Левиц. 

2)  Названіе  валета  бубень  при  нгрі  въ 
хвальку.  КС.  1887.  VI.  485. 

Водовоака,  ки,  ж.  Лошадь,  возящзя 
воду,  плохая  лошаденка.  Попроси  у  бать- 

ка коняки!..  Лпбула  вона  йому  водовозну. 
Ми*.  13. 

Водовуд,  да,  м  =ІІт.  Рибалка.  Вх.  Пч. 
II.   14. 

Водограй,  граю,  м.    Фонтані,.    Желех. 

Водозбір,  вббру,  м.  Бассейвъ.    Желех- 
Водомий,  ийя,  м.  Рытвины,  промоина. 

Водомеров,  за,  м.  Нг.  Зимородовъ,  Аісе- 
до  іеріаа.  Вх.  Пч.  II.  8. 

Вбдонька,  ки,  ж.  Ум.  оть  вода. 

Водопій,   пбю,   м.    Водопой.    Бере  Ох 

того  коня  за  поводи,  веде  до    водопою  Зо 
річки.  Рудч.  Ск.  II.  1І2. 

Водошйло,  ла,  с.=Водоній.  /  ручаї 
шумлять  проміж  горами  звірятам  польо- 

вим на  водопійло.  К.  ІІсал.  236.  Круг 
водопійла  в  балищах  кочують  татари 
з  кіньми,  вівцями  й  волами.  К.  11В.  X.  17. 

Водопійча,  чатз,  с.=Кухоа»  (дів  во- 
ды). Шух.  І.  264. 

Водопілля,  ля,  с.  1 )  Наводненіо.  2)  При- линь. 

Водорйй,  рйя,  -м.=Водоияй.  Аф.  319. 
Водорщавяй,  а,  є.  =  Водохрвотний. 

Желех. 

Водбрщі,  щів,  •*«.=-- Водохреще.  Желех. 
Водосвяття,  тя,  *с.  Освяшеніе  воды. 
Водоспад,  ду,  м.  Водопадъ.  Млак.  122. 

З  високої  кам'яної  стіни  з  двох  роско- лин  лилися  водоспади.  Левиц.  Нов.   862. 

Водотвча,  чі,  ж.  Теченіе  воды.  По  ро- 
зорі (проораній  борозні)  пішла  водотвча. 

Грин.  II.  236. 
Водотбка,  ки,  ж.  Русло  весеняяго  яли 

дождеваго  потока.  Міусск.  окр. 
Водотяг,  га,  м.  Водяной  насось. 
Вбдохрестннй,  а,  е.  ОтносящШся  къ 

празднику  Богоявленія.  Водохрестні  пгені. 
Желех. 

Водохреще  и  мн.  Водбхрещі.  Цразднвкь 
Богоявленія.  Ном.  №  11217.  ХС.  І.  73. 

Пішла,  хрести  всюди  на  Водохрище  по- 
писала, скотину  покропила.  Г.  Барв. 

337.  Иногда  во  мн.  ч.  водбхрища.  Водо- 
хрищ....  дождать.  0.  1862.  IV.  89. 

Водявий,    а,    е.    Водянистый.    Водява 
картопля  сього  року.  Могил,  у. 
1  Водяна,  нбї,  ж.  Водянка. 
Вбдянйй,  а,  є.  1)  Водяной.  Водяний 

.клин.— на  губна.  Раст.  Зроц^іа  ЯиуіаШів. 
ЗЮЗО.  І.  137. — кропиви.  Раст.  Ьусорив 
ехаПаіиз.  ЗЮЗО.  І.  166. -м'ята.  Раст. 
МепіЬа  а^иаиса  Ь.  ЗЮЗО.  І.  128— же- 

рухи. Раст.  Сапіатіпе  атага  Ь.  ЗЮЗО. 
'.  115. — ний  мак.  Раст.  а)  ЫирЬаг  Мент 

ЙшиЬ.  ЗЮЗО.  І.  129.  З'^тїпЬаез  р'Ь'-  Т, 
ЗЮЗО.  І.  129. -ні  оріхи  Раст.  Тгара  па- 
іапа  Ь.  ЗЮЗО.  І.  139.- ний  укрш.  Раст. 
ОепіЬе  РЬепапйгіит.— щавель.  Раст.  Ки- 
шех  НуйгоІараІЬит  Ь.  ЗЮЗО.  І.  134. — 
хрущ.  Насік,  водяной  жукь,  НуагорЬПив 
рісепв  Вх.  Бч.  І.  6.  2)  Водянистые.  В6- 
дяні  вишні.  3-І  Водный,  води  истый,  бога* 
тый  водпй.  На  водяному  місці  стоїш 
сем:  усе  там  гарно  роде.  Волч.  у. 

Водяник,  хі,  м.  і)  Сосудь  для  вода 

10 
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Ум.  Водянчик.  Онде  у  водянчику  вода.  Кв. 

I.  240. 2)  Водяной  (бътъ).  Левч.  37.  3)=Вод- иик.  Вх.  Лем.  400. 

Водянка,  ки,  ж.  1)  Кадка  для  воды. 

Стоїть  кухоль  на  водянці,— піди  та  й- 
начуйся.  Грин.  Ш.  213.  Миж.  129.  См. 

Відник.  2)  Раст.  Ешреігиш  пі£гіш  Ь. 
ЗЮЗО    1.  121. 

Водянчик,  кв,  м.  Ум.  оп.  водяник. 

Воевбда,  ди,  м.  -Воевода.  -Да  оддав  ме- не мій  батенько  да  за  воеводу,  у  чужую 

сторононьку,  далеко  од  роду.  Ни. 

Воеводство,  ва,  с.  Воеводство.   Желех. 

Воєводський,    а,    е.     ВоеводскШ.     К. 
Краш.  11. 

Вожай,  жая,  м.  Во;кэкъ:  -проводникъ. 
Дай  вожая,  як  знаєш  сам,  щоб  нас  до 

м<)ря  допровадив,  Мкр.  Г.  31.  Вожаями 

назывались  также  эмиссары,  которыхъ  за- 

дунайскіе  запорожцы  высылали  изъ  свсеЁ 

среды  въ  Украину,  чтобы  набирать  злт.сь 

годныхъ  въ  козаки  людей  и  зат1>мъ  про- 

водить ихъ  тайными  путями  черезъ  гра- 

ницу въ  Задунайскую  Съчь.  КС.  1883. 

IV.  376.  2)  Водырь,  передовое  животное 
въ  стадъ\  Браун.  24. 

Вбживо,  ва,  с  Проводь,  проведеніе 

куда  либо  (человека  .  За  воэ/сиво  ж  по- 
міркувать у  грека  Фоки  зговорились.  Мкр. 

Г.  32. 

Возарня,  ні,  а*?.=Во8Івня.  Вх.  Уг.  231. 

Воздібний  и  воздббний,  а,  е.  Хорошій, 

хорошихъ  качествъ.  (Станьмо)  свої  коні 
козацькії  напасемо  й  напоїмо:  тут  траси 

зелені,  води  холодні,  очерети  воздибні. 

АД.  1.  П2.  Который  то,  панове  молодці, 

■козак  дорчдний,  ще  й  кінь  під  ним  воз- 

добннії.  Макс.  (1849).  84.  У  Кулиша  упо- 

треблено въ  смысл*:  способный,  талантли- 

вы П.  Шукати  серед  мужиків  людей  до- 
тепних, здатніх.  воздібних,  і  тиких  лю- 

дей підіймати  наукою.  К.  XII.  9. 

Воздух,  ху,  м.  і)=Повітря.  Се  вже  ми 
як  той  нитці.,  що  на  хиаечку  воздух 
вішає  Ном.  №  9926.  2)  Возл.ухъ  (церк. 
утв).  Ном.  №  14182.  Ум.  Воздушб  . 

Воздухбвий,  а,  е.  Воздушный.  /  окрив- 
ся темнотою — хмарою  густото,  мов  на- 

метом воздуховим  —  темною  водою.  К. 
Бсал.  37. 

Вевдухоплав,  ву,  м.  Аэростатъ.  Аеро- 
стат.... по  нашому  краще  назвати  воз- 

духоплавом.  Ком.  II.   1 5. 

Воздухоплавець,  вдя,  м.  ■  Аэропавтъ. Желех 

Воздушний,  а,  е.—ВоздуховиЙ. 

Воадушбк,  шва,  м.  Ум.  отъ  воздух. 
Вбздяно,  нар.  Прохладно.  Та  й  жира  ж 

яка]  —  Нічого,  як  доїдемо  до  Полтави, 

буде  воздяніш.  Спусти^иось  до  річки-,  ц 

коло  річки  завжде  буває  трохи  воздян). Гадяч.  у. 

Возик,  ка,  м.  Ум.  отъ  віз. 

Возйрва,  ки,ас.=- Возівня.  Вх.  Лем. 400. 
Возити,    вожу,    виш,   гл.    Возить.    В 

ліс  дров  не  возять.  Ном.  №  14  57. 

Возитися,  жуся,  8ишся,  гл.  10  Возиться. 

Рубайсь,  дерево,  возись,  дерево,  й  кладись. 

Рудч.  Ск.  1.  91.  2)  Возиться,  заниматься. 
Возиться,  як  кіт  з  салом.  Ном.  №  2593. 

Воэичов,  чка,  м   Ум.  огь  віз 

Возій,  вія,  м.  Возчикъ,  работникъ,  на- 
нятый для  перевозки  хліба. 

Возільнив,  ка,  м.=  Возій    Зміев.   у. 

Возлісся,  ся,  є.  =  Узлісся.  Вибігає  на 

возлісся;    кругом    подивилась  та  о    яр... 

Шевч.  87.     ' Возлобок,  бку,  м.  Покатость.  На  воз- 

лобку  поганий  .город  буде  і  вода  не  дер- жатиметься. Волч.  у. 

Вовлобя,  б'я,  с.  Волосы  падъ  лбомъ. 

Так  скубонув  за  возлоб'я,  аж  волосся  за- 

тріщало. 

Возний,  ного,  м.  Родъ  судебного  при- 
става при.  старыхъ  судахъ  Пан  возний 

позов  дасть    Котл.  Ен.  IV.  48 

Вознйця,  ці,  л«.'=Візниця.  Ум.  Возни- ченьио.    Мет.  225. 

Возовё,  вого,  с.  Натуральная  повинность 

въ  виді1  перевозки  чето-либо  Возове  одбу- 
деш, шість  віз  привезеш  колод.  ЗОЮР. 

1.    143. 

Возовий  а,  є.  1)  Телъжный.  Возове
 

колесо.  2)  Упряжной.  Да  сто  коной  вер-
 

хових, а  сімдесят  возових.  Мет.  3)  Про- 

ізжій,  'Ьдушій  возомъ.  Да-  брали-  мито-
 

промито:  од  возового  по  пгв  золотого,  од 

пішого  пішеницї  по  три  денежки  мита 

брали.  АД.  II  21.  4  і  Шлях  возоьий.  Про- езжал дорога.  Кянев.   у. 

Возовик,  ка.  м.  Ломовая  лошадь. 

Возовиця,  ці,  ж  Свозка  хліюа  съ  по-
 

ля м  ввмні  этой  сішки.  Після  жнив  Іва- 

нові-возовиця.  Мир.  ХРВ.  125.  Як  на- 

стала возовиця,  бідний  брат  запри  во- 
ли і  поїхав  на  своє  поле  по  снопи.  Чуб. 

Возбвня,  иі,  ж.  Экипажный  сарай;  нъ 

сельскомъ  хозяйств*:  сарай  для  всяовь  и 

веыледЪльческихъ  орудій.  Чуб.    VII.   896. 
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.  Іевиц.  Нов.  194.  Оце  було  заберусь  у  во- 
зовню, а  там    карета    панська    стояла, 

то  влізу  з  півдня,  щоб  і  на  очі  не  теє. 
Черниг. 

Вовбв.  зва,  воабчов,  чка,     и.=БІ80в, 
ВІВОЧОК. 

Воаорббня,  ні.  ж.  Сарай,  кь  которомт, 
долають  возы    Міус.  окр. 

Вовростй  літ,  нар.  Взросдыхъ  літь. 
Нін  возрости-літ  пішов  у  москалі.  Хары;. 
Вовростйвши,  нар.  Выросши,  взрослый, 

ал,  ое.  Не  возростйвши.  Малыхъ  літь,  ма- 
лолітній. У  хаті  нікогісінько, — хоть  ту- 

ри гони!  діти  не  возростйвши  були,  от 
воно  й  позабірало  худобу.  Харьк. 

Воайрва,  ви,  ж.  =  Возирка.  Вх.  Лем. 
400. 

Вбїн,  не,  .«.=Воява.  Гей,  Максиме 
полковнику,  ти  славний  воїну!  гей  випус- 

ти з  Жаботина  хоч  лядську  дитину.  Ни. 
Воїнство,  не,  с.  Воинство.  Духом  уст 

його  небесне  воїнство  з'явилось.  К.  Псал.  74 . 
Вой,  вбю,  м.  Война;  битва.  Королі,  ко- 

ролі, пустіть  на  вой  воювать!  Чуб.  ЦІ. 
4  3.  Відкіля  тебе,  братіку,  а  гості  ви- 

глядати: чи  з  буйного  вою,  чи  з  чистого 

поля,  чи  з    славного    люду    Запорожжя'*' 0.  1861.  X.  89. 

Войдування,  ня,  е.  Барахтанье,  возня. 
Войду вати,  дую,  вш,  гл.  Буянить,  буй- 

ствовать, дебоширить.  Він  буде  у  нас  у 
пеклі  войдувати.  Мл.  ж.  сб. 

Войдуватвся,  дуюся,  вшся,  гл.  Во- 
зиться, барахтаться,  бороться.  Довго  з  ним 

войдувались,  поки  з'язали. 
Война,  нй,  ж.^Війна.  Ни  войну  йду- 

чи по  чужу  голову,  й  свою  неси.  ІІом. 
Ла  4205. 

Вбйввй,  а,  е.  Воинственный;  военный. 
Л  якої  сторононьки  у  гостину  сподіва- 

тись: чи  з  Чорного  моря,  чи  з  чистого 
поля,  чи  з  славного  із  войного  люду  За- 

порожжі! і1  Ни. 
Войоввтий,  а,  е.  Воинственный.  Жив 

у  Персії  царь  Дарій.  1  він  був  такий 
войовитгій.  що  усю  землю  завоював.  Грин. 
1.  128. 

Войбвнйв.  ка,  м.  Боєць,  воинъ,  руба- 
ка, воитель.  К.  МБ.  X.  19.  Не  для  та- 

ких, як  я,  війна,  і  воіювник  з  мене.  н<- 
жвавий.  МВ.  II,   15. 

Войовнйця,  ці,  ж  Воительница.  Ка- 
милла страшна  воиовниця  і  знахурка, 

і  чарівниця.  Коті.   Кн.  IV.  71. 
Войовничий,  а,  е.  Воинственный. 

Войту ватися,  туюся.  вшся,  г.<?.=Вой- 

дуватвея.  З  турками  та  з  татарами 
войтувалися.  Г.  Барв.  141. 

Вбко,  ва,  с.=Ово.  Мн.  вочі.  вічі. 
Грин.  Ш.  639.  Чужую  кучу  віючи,  вочі 
завади  запороитш.  Ном.  №  10314.  Лізе 
в  вічі  мов  оса.  Ном.  №  21 ЪЬ.  Довго,  довго 
козаченька  вічми  провожала.  Макс.  (1649). 
8.  У  вічу- В  очу.  Як  загилив  по  поти- 
лииі,  так  аж  каганці  в  вічу  засвіти- 

лись. Ном.  Л»  3982.  Ум.  Вбчко,  вічно,  >ш.  ч. 
вбчиа,  вочйці,  вічна,  віченьки.  Соньки-дрімки 
у  віченьки.  Макс.  (1849).  95. 

Водарнтв,  рю  рвш,  гл.  Быть  пасту  - 
хоыъ  воловъ,  Вх.  Зн.  7. 

Воларь.  рй,  .и.— Воляр.  Галин.. 

Воластий,  а,  є.  1)  Зобастый.  2)  Им-вю- 
щій  жирный  иодбородокъ. 

Волати,  лаю,  вш,  гл.  Взывать;  громко 
кричать.  Котл.  НЦ.  До  Бога  серцем  жа- 
лосне  волають.  Гол.  І.  34.  Піду  в  край 
пустий,  де  й  плуг  не  оре,  і  буду  волати: 
горе  мені,  горе.  Чуб. 

Волеваха,  хн,  м.  Родь  цаилн.  Вадом,  у. 
Вбленьва,  вн,  ж.  Ум.  оть    воля. 
Волик,  ва,  м.  І) Ум.  оть  віл.  Москалики 

соколики,  поїли  ви  наші  волики,  а  як 
вернетесь  здорові,  то  поїсте  й  корови. 
Ном.  №  801.  2)  Жукъ-носорогь,  ОгусЧез. 
Мнж.    177. 

Волинки,  ви,  ж.  Жительница  Волыни. 
Ум.  Ёолйночна.  Татари  ідуть,  волиночку 
везуть.  АД.  І.  83. 

Волинський,  н,  є.  Вольшскіп. 
Волинь,  ні,  ж.  Волынь. 
Волиняк,  ка,  воливяннн,  на,  л.  Жи- 

іе.іь  Волыни. 
Вблнтн,  лю,  лиш,  гл  Хотіть,  желать. 

Ой  чи  волиш,  Бондарівно,  та  мед-вино 
пити,  а  чи  волиш,  Бондарівни,  в  сирій 
землі  гнити?  Нп.  Волити  вблю.  Исполнять 

желаніе.  Ва  чіїм  возі  сидиш,  того  й  во- 
лю воли.  Посл.  Уже  ж  мені  та  й  на- 

докучило твою  волю  волячи.  Чуб. 
Вбличок,  чка,  м.  Уи.  оть  віл. 

Волів  Я8ИК,  .і*   І'аст.  Ві£Іія1І8  «татіі- Пога. 

Волівня,  ні,  ж.  соб  Волы,  быки.  Та 
й  багато  волівні  нагнали  на  ярмарок. 
.Іохв.  у.  Слов.  Д.  Эварн. 

Вблісь,  вбліся,  но)>.  Лучше,  предпочти- 
тельнее мні.  Волісь  я  їхати,  як  їсти. 

Валков,  .у.  Воліся  ми,  брате,  попросимо 
ми  найменшою  брата  тринбача.  Мет.  438. 

Волітв.  ліні,  вш,  гл.  1)  Желать,  хо- 
тіть. Сього  року  бездольного  та  і  сеі    *і- 

10» 
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.ни  воліла-сь  мя  закопати  до  сирої  землі. 

Гол.  2)  Предпочитать.  Волію  вес  постра- 
дать,, тебе  звідти  викупляти,  ніж  маю 

тя  в  неволенці  поминати.  Гол.  Воліла-сь 

мя,  мати,  в  болото  веречи,  н-іж  мня 

мали  цісарські  вояки  стеречи.  Гол.  Во- 
лге бим  ся  не  родити,  та  и  того  не 

знати,  як  мя  тяжко  в  нещасті»  поро- дила мати.  Гол. 

ВолІчка,  ви,  ж.  Шерстинын  нитки  для 

вышиванья,  гарусг.  Гол.  Од.  73,  18. 

Волічковий,  а,  е.  Гарусный.  Хотин.  у. 

Воло,  да,  с.  1)  Зобъ.  2)  Жирный   аод- 

породокъ.  Кричить  наче  за  воло  вхо
пим». 

Ном.  26  3458.  3)  Подгрудокъ  (у  быка). 

Волоиарь,  ри,  ж.=Воларь.  Угор. 

Воловий,  а,  е.  Воловій,    быча«ин.    Ы,о
 

нЫ- загадав  тобі— на   воловій    шкурі   не 

списати.  Нов,  №  6604.  Треба    мені   во-
 

ювогь  воза.   Мял.    95.    Волбве    бно,   очко, 

а")  Птица    краливвикъ,  Тго£Іс<іуі.б8   раг- 

уоіив.  б)  насік.  Яіррагсїиа  НурогадШи
й. 

Вх    Пч    1    б. 'в)  также   воядві    очі.    Гаст. 
(•одевая    астра,    Авйг    аінеШв.    Волбвий 

язик    Раст.   собачій    корень,    а)    Апсішза 

оШсі'паІів  Ь.  31030.  1.  111.  б)   Супо51о8- 
гаш  оШсінаїе.  ЗЮЗО.  1.  120.  в)  Вугорву- 
п.т  оіЛсіовіе  Ь.  ЗЮЗО.  I.  138. 

ВолбіїИЕ,  ка,  м.  Воловій  настухъ.  Ну, 

гукнув  пап  воловикові,  тепер  запря
гай 

пари  полів.  Грин.  П.  232. 

Воловина,  ни,  ас.  Воловье  мясо. 
 Ш 

буде  вже,  каже  пап,— ні  різать,  ні
  їсти 

тієї  воловини.  Стор.  II.  48. 

Воловід,  м.  і)-воА¥=Налнгач.
  Ко 

нотоіі  У  А  все  волики,  все  полови, 
 а  в 

них  роженьки  осе  золотії,  а  волов
оди  все 

шовковії.  Гол.  II.  17.  2)-вода.  Во
ювій 

барышникъ,  человъкъ  "Робочий 
 волы. 

КО  1882.  IX.  467.  КС.  1882.  Ш.
  600. 

ЗЬ-вбда.  Волокрадъ.  Ум.  Воловбд
ик.  Он 

на  волики  воловодики,  а  на  коники  п
ути. 

Воловім,  ка,  и -Воловни.  
Ум.  Во- 

довиичбн.  Зажурилися  волове
  в  воловнич- 

иу  стояти.  Гол.  IV.  319. 

Волбвня,  ия,  ж.  Крытый  сара
й  для 

йолові». 

Воловбдик,  ка,  м.  Ум.  оть  во
ловід. 

Воловбдити,  джу,  дяш,  гл.  До
лго  тя- 

нуть дело,  проволакивать,  водить.  За  м
ною 

.Молодою  усе  парі  ходять,  усе  пар
і  хо- 

дять та  й  все  воловодять.  Ірин.  Ш.  гы. 

Волбводвтвся,  джуоя,  двшся,  
гл. 

Иивть  съ  къмъ  продолжительный  
хлопоты. 

Воловбдни,  ні,  ж.    Місто    на   рынкт, 

гдв  продается   рогатый    скогь;    скотопри- 
гонный рынокъ.  Павлогр.  (Залюбовск,) 

Волога,  гн,  ж.  Влага.  Аф.  320. 
Волбгість,  гости,  ж.  Сырость.  Мабуть 

тут  од  вологости  в  голові  тобі  заверну- лось. К.  ЧР.  400. 

Волбгнутв,  ну,  нет,  гл.  Влажявть. 

Волод,  ду,  м.  Влажность.  Шух.  1.  139. 

Володарство,   ва,  с.    1)    Владычество. 

2)  ВладЬніе. 
Володарський,  а,  е.  Владетельный;  вла- 

дьльческій. 

Володарі,  ря,  м.  Владетель,  владвлецъ. 

Володарьва,    ки,    ж.    Владетельница, владелица. 

Золбдати,  даю,  вш,  гл.  Владеть,  охва- тило мою  невістку  так,  що  не  володає 

а  ні  руками,  а  ні  ногами.  Харьк.  Та* 

наморився,  що  й  руками  не  володаю.  Кон- 
стантинов, у.  Л  ще  будемо  робити  вку- 

пі, поки  ноги  носять,  руки  володають. 

Г.  Барв.  415. 

Волбдати,  джу,   диш,    гл.   Увлажать, смачивать.  Шух.  І.  253. 

Володіння,  ня,  с  Владішіе. 

Володіти,  дію,  вш,  гл.  Владзть. 

Волбжати,  жаю,  вш,  гл.  Сыреть. 

Воложити,  жу,  жиш,    гл.    1)   Дідать 

нлажпымъ.  Аф.  320.  2)  Колотить,  трепать. 

Доти  їх  (панів  києм»  воложив,  аж    по- 
ки.... Мнж.  76.    Всі    надо   мною    як    за- 

виють (собаки),  давай  воложити  гуртомГ 
Алв.  77. 

Вблов,  ка,  м.  і)  Бредень.  В  ставу 

було  чималенько  лящів;  ніхто  їх  нело- 
вив}  _.  ні  волоком,  ні  вятірами.  Гліб. 

Чорний  волок  випив  води  ставок.  Ном. 

стр.  299,  Л»  316.  2)  Веревка,  съ  помощь» 

которой  тянуть  волами  коппы  сена,  бревна 

и  пр.  3)  Нерасколонпый  чурбанъ,  бревно. Вх.  Зп.  8.  Ум.  Волочбн. 

Волбка,  ки,  л».  1)  Завязка  у  лаптей, 

постолові,  и  пр.  Котл.  Ен.  VI.  51.  Гол. 

Од  67.  Шух.  І.  121.  О.  1862.  V.  Кух.  37. 

Наступив  йому  на  волоку  од  постола. 

Грин.  1.  123.  Ув.  Волбчище.  Вербовими  
па- 

столищами,  лозовими  волочищами.  Грин. 

'  Ш  98  2)  Въ  нъъоторыхъ  мъттвостягь 

Отародубскаго  и  Сосницкаго  уу  учястовъ, 

на  которомъ  нажинають  оть  80  до  100 

«копенъ  ржи  (следовательно  8-Ю  де
ся- 

тинь)  съ  равнымь  количествомъ  земли  в
ъ 

другихь  двухь  смънахъ  съ  мз
ввстной 

частью  сивокоса  и  даже  ліса  или  Заросли, 
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н.иывается    чверт-эю,    а    четыре    такихъ 
чвертки  — волокою.  (Ефименко). 

Волокита,  ти,  ж.  Бродяжничество,  ски- 
танія.  Ой  нещасная  волокита  та  жур- 

би ж  мене  збила.  Грив.  Ш.*416. 
Волокінннк,  ка,  .«.  Раст  Рагіз  циасігі- 

т'оііа.  Вх.  Пч.  I.  11. 
Волбкннця,  ці,  ж.  Слфилитическія  про- 

явленій вт.  носу.  Шух.   I.  46. 
Волокно,  на,  с.  Волокно.  Ум.  Волонбнце. 

Прибігав,  прибігав  козлик  під  віконце:  ой 
ни  тчуть,  чи  прядуть  дівки  волоконце.  Нп. 

Волокнуватий,  а,  е.  Волокнистый. 
Волокнуватім,  тію,  вш,  гл.  Долаться 

волокнистымъ.  Аф.  320. 
Волоком,  нар.  Таща.  Переносно:  на- 

сильно. Волоком  затяг  у  гості.  Констан- 
тивогр.  у. 

Волокти,  чу,  чеш,  гл.  Тащить,  влачить, 
тявуть.  Так  потомились,  що  насилу  но- 

ги волочуть.  Рудч.  Ск.  II.  48.  Убив  ко- 
рову, взяв  на  плечі  та  й  волоче.  Рудч. 

Ск.  II.  189 

Волоктися,  ну  ся.  чёшся,  гл.  її  Тя- 
нуться тащиться.  Десь  то  моя  лиха  доля 

шляхом  волочеться.  Ни.  2)  Тянуться,  про- 
должаться. Се  не  довго  волоклося.  Мкр. 

Н.  37. 

Волокуша,  ші,  ж.  І'одь  невода.  Азовск. 
я  Черной.  Ум.  Волонушка. 

Волонтирь,  ря,  м.  Волонтера  Було 
тут  військо  волонтирі,  то  всяких  юрби- 
ця  людей.  Котл.  Ен.  IV    56. 

Волонцюгувати,  гук»,  вш,  гл.=Воло- 
читнся  1.  Всяку  погану  нечисть,  що  по 
світу  волонцюгує.  Драг.  39. 

Вблонько,  ка,  с  Ум.  оть  віл. 

Волобчок,  чка,  .м.-=Пт.  Волове  очко. 
Прилетіла  фамилія,  красно  вбрана  ком- 

панія: пан  крук  і  пан  гайворон  і  пре- 
красний водувудок,  і  великий  волоочок. 

Гол.  II.  519. 

Волос,  са,  м.  1)  Волось.  Без  Божої 
волі  і  волос  з  голови  не  спаде.  Ном.  №  27. 
Всі  вісім  будуть  однакові:  волос  у  волос, 
голос  у  голос.  Рудч.  Ск.  II.  90.  Волог, 
часто  зпачить  волоса,  не*  волоса  на  го- 

лова: У  волиночки  коса  з  золотого  во- 
лоса щирий  бір  освітила.  АД.  І.  83.  Не 

покинь  же  мене,  Боже,  як  мій  волос  по- 
білів. К.  ІІсал.  161.  Волосом  світити.  Быть 

дввіщей.  Нон.  №  8884.  Вбло.:ом  заселила. 
Говорится  о  замужней  женщина,  когда  у 
ней  сипдеть  очіпок.  Ном.  Л«  3994.  2)  Опу- 

холь сь  наривом ь  на    нальцт».    Кому    чи 

трясцю  одігнати,  од  заушниць,  чи  по- 
шептати, або  і  волос  ізігнать.  Котл.  Ен. 

Ш.  1 3.  Вблос  виливати.  Лвчить  извъетныыъ 

образомъ  вблос.  О.  1862.  X.  36.  3)  Гусе- 
ница Биргеріа.  Ум.  Волосок,  волосочок. 

Волосёння,  ня,  с.  и  волосень,  ні,  ж.= 
Волосінь.  Борз.  у.  Черк.  у.  Вас.  152. 

Волосина,  нн,  ж.  Оди  ні,  волось,  воло- 
синка. Рудч.  Ск.  1.  105.  Присмалив  там 

золопу  волосину  (з  коня) — тут  прибігає 
кінь  з  Золотою  гривою.  Рудч.  Ск.  І.  108. 
Одна  Оула  волосина,  та  й  ту  гнида  од- 
кусила,ч  Ни.  За  сю  ніч  і  на  волосину  не 
тснула,  т.  є.  не  заснула  »  чуточку,  ни 
на  минуту.  Мир.  Нов.  І.  120.  Ум.  Воло- 
іинна.  Вирвав  з  голови  волосинку.  Рудч. 
Св.  II.  201. 

Волосйтнся,  шуся,  ситлея.  гл.  Таскать 
другь  друга  за  волосы.  Вх.  Зн.  8. 

Волосінка,  ки,  ж.  11т.  ЗіМа  сіпегеа. 
Вх.  Пч.  І.  14. 

Волосінь,  ні,  ж.  І)  Конскій  волось. 
2)  Леса  изъ  коїкусаго  волоса.  3)  Болзс 
длинный  нити  овечьей  шерсти,  изъ  кото- 

рый получаются  сравнительно  тонкія  ни- 
ти. В  мене  плахта  а  волосіні.  Ни. 

Волосне,  нбго,  с  Подать,  назначенная 
на  расходы  волостнаго  управленій. 

I.  Волосний,  а,  є    Волосной.  Драг.  24. 
II.  Волосини,  а,  е.  Волостной. 
III.  Волосний,  нбго,  с.  Волостной  стар- 

шина. Я  наварила  риби — може  буде  во- 
лосний. Грин.  Ш.  566. 

Волосиик,  ка,  м.  і)— Волос  2.  Драг. 
24.  2)  Раст.  Оегапіиш  зап^піпеит  Ь. 
ЗЮЗО.  І.  124. 

Волоснйця,  ці,  ж.  Ряст.  Роа  петога- 
1і8  Ь.  ЗЮЗО.  І.  131. 

Во  л  оснуватися,  нуюся,  вшоя,  гл.— 
Волосйтнся  Діти  волоснуються.  Вх. 
Зн.  8. 

Волосня,  ні,  ж.-  Волосінь. 
Волосбвнй,  а,  е.  Изъ  конскаго  волоса. 

(Сито)  зложене  з  обичайки  і  дротіного 
або  волосового  дна.  Шух.  І.  146. 

Волосожар,  ру,  м.  Созваздіе  Ш.ядъ. 
Уже  Волосожар  піднявсь,  віз  на  небі 
вниз  повертавсь.  Котл.  Ен.  VI.  20. 

Волосбк,  ск£,       1  м.  Ум.  огь  воло:. 
Волосочок,  чка,  ) 

Волосся,  ся,  с  соб.  Волоса.  Багацько, 
як  у  лисого  волосся.  Ном.  .V  7710.  В  його 
золоте  волосся  на  голові.  Рудч.  Ск.  І.  108. 

Вілосїь,  тя,  ж.  1)  Волость.  2)  Во- 
лостное нравленіе. 
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Волосу  вати,  сую,  вш,  гл.  Таскать  за 
полосы.  Він  так  мене  волоеуваа,  що  й 
на  голові  нічого  не  лишилось.  Ольгоп.  у. 

Волоський,  а,  в.  Румынский.  Насіння 
.і  волоських  гарбузів.  Сим.  209.  волоські 
горіхи.  Грецкіе  оріхи,  «Іи^іапз  ге^іа  Е. 
Анн.  180.  Поминулися  в  саду  яблучка, 
ще  й  волоські  горішки.  Грин.  Ш.  225. 

Волосяний,  а,  в.  Волосяной.  Там  во- 
дами тими  орудує  баба-яга,  костяна 

нога,  волосяний  язик.  Рудч.  Ск.  І.  135. 
Основа  соснова,  волосяне  піткання.  (Заг. 
ситої.  Мнж.  174. 

Волосяниця,  ці,  ж.  Власяница.  За- 
мість чернечої  волосяниці  надів  сталеву 

ковану  тканину.  К.  Бай.  73. 
Волосянки,  нов,  ж.  ми.  Штаны  изъ 

овечьей  шерсти.  Шух.  І.  152 
Волог,  те,  м.  Коловії,  метелка  проса 

иди  овса.  Як  миша  їсть  волот,  так  бу- 
де хліб  дорог.  Ном.  №  313.    Ум.    Волоток. 
Волога,  ти,  ж.=Волот. 
Волотистий,  я,  е.  Колосистый  (о  про- 

ев, овсі). 
Волбття,  тя,  є,  соб.  Колосья  проса  или 

овса.  Ой  просо,  просо  волоття!  Мет.  206. 
У  кукурузы— волосообразный  кисти  сверху. 

Волох,  ха,  м.  1)  Валахъ,  румынь.  Ой 
волохи,  волохи,  вас  осталося  трохи;  і 
ви,  молдавани,  тепер  ви  не  пани.  Шевч. 
153.  2)  мн.  волохи.  Волоса  на  рукахъ  и 
ар.  Так  волохи  її  повставали.  Ном 
№  8191. 

Волохатий,  а,  е.  Мохнатый,  косматый, 
оброешій  волосами,  перьями.  Ходить  го- 

луб коло  хати  сивий,  волохатий.  Мет. 
її.  Хто  волохатий,  той  буде  багатий. 
Ном.  №  307.  Кіт  волохатий. 

Волохатіти,  тію,   вш,    гл.    Мохнаті.ть. 
Волохатість,  тости,  ж.  Мохнатость, 

•косматость.  Желех. 

Волохач,  ча,  м.  і)  Мохнатое  существо. 
2)  Раст.  Ашагал (,иа  геігоііехиз  Ь.  ЗЮЗО. 
І.  111. 

Волоцюга,  гн,  об.  Бродяга.  Чуб.  І.  240. 
Всесвітня  волоцюга.  Котл.  Ен.  VI.  11. 
Ум.  Волоцюжна.  Ув.  Волоцюжище. 

Волбчаний,  а,  е.  Объ  обуви:  съ  волб- 
ками  Волочані  черевики  (у  чоловіків). 
Константиногр.  у. 

Волочба, би, ж.  Боронованіе.  Ананьев,  у. 
Волочебник,  ка,  м.  Ходящій  съ  ио- 

здравленіями  по  домамъ  на  св.  неділі. 
Ум.  Волочебничон.  Ой  ішли  брели  добрі 
молодці  волочебнички.  Ни. 

Волочили,  чин,  ж.  мн.  Остатки  расте- 

ній,  увязающіе  въ  зубьяхъ  бороны  при  ея 

работе. Волочити,  чу,  чиш,  гл.  1)  Тащить,  тя- 
нуть, влачить,  волочить.  Волочать  трупи 

ланцюгами.  Шевч.  545.  Копиці  волочив. 
Греб.  378.  2)  Вить,  таща.  Хто  пив,  а 
мене  волочать.  Ном.  Х-  4063.  3)  Бороно- 

вать (послі  посіва).  Чуб.  VII.  401.  По- 
сіяв і  волочить.  Грин.  II.  151.  Удівонька 

пшениченьку  сіє,  посіявши,  стала  воло- 
чити. Мет.  357. 

Волочитися,  чуся,  чишся,  гл.  Таскать- 
ся, скитаться,  шляться.  По  світу  волочусь. 

Шевч.  224.  Казав  мені  батько,  щоб  я 
оженився,  по  досвітках  не  ходив,  та  й 
не  волочився.  Нп.  Копійка  волбчиться  (у 
ного).  Есть  деньги.  Котл.  НП.  351. 

Волочйще,  ща,  с.  Тасканіе  за  волосы. 
Як  би  піймав  на  кавунах,  то  б  зробив 
йому  добре  волочйще.    Волч.   у.    (Лобод.). 

Волочйще,  щі,  ж.  Ув.  отъ  волбка. 

Волочільне,  ного,  с  Дарі,  въ  виді 
іішеничнаго  калача  и  н-всколысихъ  окра- 
шениыхъ  яицъ,  приносимый  въ  ітонедідь- 
никъ  Пасхи  лицомъ,  приходящияъ  съ  но- 
здравлешемъ.  См  Волочіннии.  Чуб.  Ш.   24. 

Волочідьннк,    ка,    м.    1)    Работникъ, 
боронующій  послі  пооіва.  2)=Волочнінми. 
Желех. 

Волочіинив,  ка,  м.  ІІонедільникг  Ііас- 
хи,  когда  ходять  христосоваться  и  по- 

здравлять съ  праздникомъ.  Чуб.  Ш.  24. 

Волочіння,  ия,  с.  1)  Бороноваиіе  послі 
посіва.  2)  Хождевіе  крестьянскихъ  маль- 
чиковъ  на  праздникъ  Паски  съ  поздравле- 
ніемь  и  нініемі.  соотвътственныхъ  пісенг. 

Волбчка,  ки,  л :-.=Волічка.  Канев.  у. 
Волочок,  чка,  м.  1)  Ум.  отъ  волои. 

Браун.  39.  Виплети,  старий,  волочок 
та  піди  на  річку,  може  рибки  вловиш. 
Мнж.  88.  2)  Цилиндрическая  склянка  на 
снуркі,  которой  вынимаютъ  изъ  бочки 
водку  для  иробы.  Сим.  96.  Горілку,  то 
що,  возять  у  Січ....  Привезеш  горілку, 
то  й  прийде  купувать  і  зараз  бере  во- 

лочок, тягає,  сам  п'є  і  душ  десять  чаг 
туе.  ЗОЮР.  І.   156. 

Волошечка,  ки,  ж.  Ум.    отъ    волбшка 
Волбшин,  на,  м.  Валахъ,  румын  і,.  .г 

нас  такий  панич  як  волошин:  чорнявий, 
з  волосом  на  виду.  Ном.  №  8554. 

Волбшка,  ки,  ж.  1)  Валашка,  румын- 
ка. Аф  в  дівчини  та  чорнії  брови,  як  у 

тії  волошки.  2)  Раст   а)  василекъ,    Сен- 
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Іаигеа  суапив  І,.  Вх.  Пч.  І.  9.  ЗЮЗО.  І. 
116.  Ой  у  мене  на  городі  зацвіли  волош- 

ки. Нп.  6)  Тгііоііига  аїревіге  Ь.  ЗЮЗО. 
{.  139.  3)  Крымская  білая  овчина,  гру- 

бошерстная, крупная.  Вас.  154.  Ум.  Во- 
лбшечка. 

Вольний,  вольність,  вбльно.  См.  Віль 
ннй,  вільність,  вільно. 

Вольнуватн,  ную,  еш,  гл.  Вольничать, 
своевольничать.  Через  те  чоловік  так  і 
еольнує,  що  Бог  милосердний.  Чуб.  І.  234. 

Вольовач,  ча,  м.  Зобатый  чело  вік  ь. 
У  гор. 

Воля,  лі,  ж.  1)  Воля,  свобода.  Степ 
та  воля— козацькая  доля.  Ном.  №  767. 
Дай  рукам  волю,  то  сам  підеш  у  не- 

тлю. Нон.  №  3821.  Чи  по  волі,  чи  по  не- 
волі. По  собственному  желанію  илн  по 

ііринужденію.  Рудч.  Ск.  І.  93.  Волею  зро- 
бити. Свободно,  по  собственному  желанію 

еділать.  Волею  моє  серце  з  твоїм  поча- 
лося. О.  1861.  XI.  15.  2)  Власть,  сила. 

Чия  воля,  того  й  сила.  Ном.  №  1054. 
Не  будуть  мать  вражі  ляхи  на  Вкраїні 
тли  А  я  живу  в  Божій  волі,  не  дав 
мені  Господь  долі.  Мет.  57.  В  своїй  ха 
ті  своя  правда  і  сила,  і  воля.  Шевч.  211. 
8)  Желаніе,  соизволеніе.  Як  Божа  воля, 
то  вирнеш  з  моря.  Нон.  В  свой)  волю. 
Какъ  хочешь.  Живи,  доню,  в  свою  волю 
так,  як  полюбила.  Мет.  Про  мою  вбдю. 
Для  меня  все  равно.  Про  мою  волю  роби, 
як  хочеш.  НВолын.  у.  Чинити  чию  волю. 
Исполнять  чье  желаніе,  приказаніе.  Чи- 

ни ж  мою  волю.  Шевч.  15.  Чинити  свою 

вблю.  Лвлать  свое,  по  своєму.  А  тим  ча- 
*ом  вороженьки  чинять  свою  волю — кують 
речі  недобрії.  Шевч.  69.  Уволити,  учинити 
вблю.  Исполнить  желаніе.  А  циганочко  да 
ворожечко,  ой  уволи  мою  волю:  да  при- 

чаруй да  козаченька,  що  гуляє  зо  мною. 
Мот.  87.  Ум.  Воленька. 

Волана,  хя,  м.  Большой  волъ.  К.  ДН. 
309.  Г.  Барв.  245. 

Воляр,  ра,  м.  Воловій  пастухъ.  КоІЬ. 
І.  68.  Ай  лем  почав  воляр  трубить,  по- 
чалд  ся  дівча  будить.  Гол.  IV.  519. 

Волячий,  а,  в.  Бичачій.  Воляча  голо- 
ва. Харі.к.  у. 

Вомісто,  нар.—  Заність.  Запріг  би  жи- 
да вомісто  худоби.  Г.  Барв.  19. 
Вбнпнтн,  плю,  пнш,  гл.  Колебаться, 

снущаться.  В  неволі  мов  в  господі  спав, 
на  всіх  як  на  своїх  дивився,  пив,  їв,  не 
юмяие,  не   смутився,   а    часом    і   пісні 

співав.  Мкр.  Г.  8.  Тягли  тут  пінненьку 
троянці,  не  вомпили  сициліянці,  черка- 

ли добре  на  захват.  Котл.  Ен.  II.  14. 
Вон,  нар.  1  )=Геть  Жаль  батька,  та 

еон  несуть.  Ном.  №  2256.  Або  світи,  або 
еон  лети.  Ном.  №  2722.  2)— Воина.  Ком 
вон  сижу,  тебе  вижу.  Гол.  П.  427. 

Вона,  її,  мгьст.  Она.  Була  в  мене  небога; 
при  мені  вона  й  зросла.  МВ.  II.  19. 

Вонечннк,  на,  м.  Раст.  ЗаМа  £ІиІі- 
поза.  Лв.  101. 

Вбнка,  нар.  Вав;  вонъ,  изъ  дома.  Угор. 
А  чому  ти,  моя  мила,  вонка  не  ((ходи- 

ла, коли  мене  та  на  дворі  собака  гони- 
Ла?  Гол.  IV.  500. 

Вонлнвий,  а,  е.  Часто  воняющія.  Аф. 
321. 

Воно,  його,  мгьст.  1)  Оно.  Послухає 
моря,  гцо  воно  говорить.  Шевч.  9.  Упо- 

требляется для  обозначены  неизвістиаге 
лица.  Хто  ж  се  в  мене  їх  (коноплі)  під- 

чистив? Воно  й  бере,  та  не  заразом,  а 
потрошку....  Коли  б  мені  його  піймать 
та  провчить, —воно  б  тоді  одсахнулоея. 
30ЮР-  І.  П.  Въ  ласкательномь  смысл*  о 

лицахъ  обоего  пола:  Гомонить  він  (чоло- 
вік, побравшись)  до  мене,  а  я  усе  мовчу. 

Воно  поміж  народом  пленталось,  та  й 
бачило  доволі,  дак  і  говорить  до  мене,  а 
я  усе  соромляюсь.  Г.  Барв.  4.  Въ  смысхЬ 
нисколько  презрительномъ:  Та  де  ж  таки 
йому  за  писаря  ставати?  Воно  ще  такі 
мелоде  та  дурне.  2)  Оно;  это.  Воно,  бач- 

те, жаліє  мене  мати.  Воно  хотять  зо 
мною  он  що  зробити.  Як  би  з  ким  сісти 
хліба  ззісти,  промовить  слово, — то  во- 

но б  хоч  і  як  небудь  на  сім  світі,  а  все  о~ 
таки  якось  жилось.  Шевч.  658.  Роспи- 
тались—аж  воно  так  як  раз,  що  він  їх 
зять.  Рудч.  (  к. 

Вбнпнтн,  плю,  пнш,  і  л  Сомневаться. 
Не  шонпив  старий  Шрам,  що  син  його 
Петро  укладе  Тура.  .К,  ЧР.  169. 

Вонючий,  а,  є.  Вонючій.  Вонюче  зілля— Вонючка  1. 
Вонючка,  кн,  1)  Раст.  Клоііовникь, 

5ері(іига  пійегаге;  б)  Раст.  СішісіГийа  Гое- 
Ііаа  2.  ЗЮЗО.  І.  118.  2)  Жучекь  изъ  по- 

роды жужелиць. 
Воияти,  няю,  еш,  гд.  =  Сиердітн.  Не 

їж  цибулі  й  вонять  не  буде.  Ном.  .V  6745. 

Воратися,  рюся,  решся,  гл.  При  па- 
хапьі  своего  поля  прихватить  чужаго. 

Ворга,  гн,  ж\=Варга.  У  гор. 
Вбрик,  ха.  .«.  Ум.  о  п.  вір  3.  Жереб- 

чик ь.  Шух.  І.  211. 
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Ворйна,  ни,  ж.  Жердь,  употребляемая 
для  огорожи.  Ми  взяли  ворину  таку,  як 
у  руку  завтовшки,  та  довгу  та  рівну. 
ЇІирят.  у.  З  усього  села  ні  хатини,  ні 
ворини  не  зосталося,  геть  усе  до  щенту 
лигоріло.  Канев.  у. 

Воріг,  рога,  «.—Ворог.  Поглянь,  Ма- 
русю, на  поріг,  то  йде  дружбопько,  воріг 

твій.  Нп. 

Воріженько,  ка,  м.  Ум.  отъ  вброг. 
Ворін,  рона,  м.  Воронъ.  Мир.  ХРИ.  70. 

Ум.  Воріиець.  Ой  по  дівчині  отець-мати 
плаче,  а  по  козаку  чорний  ворінець  кряче. 
Лис.  VI.  №  32. 

Боріння,  ня,  с.  Жерди  для  огорожи. 

Шух.  І.  76.  См.  Вір'я. 
Ворітонька,  ньок,  ворітечка,  чок,  мн 

Ум.  отъ  ворбта. 

Ворітка,  ток,  мн.  Ум.  оть  ворота. 

Ворітний,  а,  е.  Воротный.  Ворітний  мо- 
горич. Обрядовое  угогценіе,  даваемое  м-вст- 

нымъ  парнямъ  за  нроиускъ  въ  ворота  не- 
в'Ьсты  поїзда  жениха.  Мил.  122. 

Ворітниця,  ці,  ж.  1)  Доска  въ  ворот- 
ной створ*.  См.  Ворота.  Дойшли  вони  до 

воріт,  Остап  осадив  сало  (що  ніс)  на 
ворітницю.  0.  1862.  І.  35.  Иногда  во 
мн.  ч.:  ворота.  Втворіть  ворітниці!  АД. 

І.  41.  2)  Ілуха  ворітниця.  Столбь,  къ  ко- 
торому привязаны  воро'а.  Мнж.  135. 

Ворітонька,  ньок,  мн.  Ум.  оть  во- 

рота. 
Воріття,  тя,  є,  М-всто  у  воротъ.  Перві 

•свати  по  за  воріттю,  другі  свати  з  кінь- 
ми піл  сіньми.  Нп. 

Воріття,  тя,  є.  Возврагь.  возвращепіе. 
Є  каяття,  та  нема  воріття.  Ііом. 
.№  2240.  І  м.  Вороття. 

Ворітця,  тець,  мн.  1)  Ум.  оть  ворота. 
2)  Калитка.  Зачиняй  ворітечка  й  воріт- 

ця, а  не  пускай  Василечка  молодця,  Рк. 
Макс. 

Воріх,  хі,  л.=0р:х.  Желех. 

ВорІшина,  ня,  ж.  1)  Расі'.  Согапііігл 
бапдиіпеїш.  Вх.  ІІч.  І.  10.  2,=0рішина. 
Желех. 

Ворішинка,  ки,  ж.  Раст.  Ьаиіз  сощі- 
сиіаіиз.  Вх.  Пч.  І.  11. 

Ворка,  ки,  ж.  Ворчанье.  Випивай, 
щоб  наворку  не  оставалось.  Ном.  А£  1 1555. 
Ну  бо  дбпивай,  а  то  буде  чоловіча  ворка 
наться.  Г.  Барв.  З'.). 

Воркін,  куна,  .«.—Воркотун.  У  за- 
пічку да  й  воркін  ворчишь.  Грин.  Щ.  99. 

Воркіт,  кота,  м.  Мурлыка.  Ой  кіт  вор- 
кіт да  па  віконечко  скік.  Макс.  (1849), 

103. 

Воркітня,  ні,  ж.  Мурлыкание. 
Воркнути,  ну,  неш,  гл.  Мурлыкнуть. 

А  ти,  сірий,  воркни.  Мил.  39. 
Воркбта,  ти,  ж.  Мурльїканіе.  Ой  ня 

кота  воркота,  на  дитину  дрімота.  Макс. 

(1849).  102. 
Воркотання,  ня,  с  і)  Мурлыканье. 

2)  Ворчанье.  А  з  свекорком  брання — 
тільки  воркотання.  Гріш.  Ш.  82. 

Воркотати,  чу,  тйш,  гл.  Мурлыкать. 
Ой  кіт  буде  воркотати.  Макс.  (1849)  58. 

Воркотлйвиа,  а,  е.  Ворчливый.  Тре- 
тій клопіт— милий  воркотливий.  Гріш. 

Ш.  304. 

Воркотнй,  ні,  ж—  Воркітня.  Воркот- 
ня, та  не  що-дня.  Ном.  .V  2  736. 

В  ркотун,  на,  м.  Вор'їунь. 
Воркотуха,  хи,  ж.  Ворчуаьи.  Годі 

тобі,  стара  воркотухо!  ('тор.  11.  216. Жила  Аматина  там  нянька....  скупа  і 
зла  г  воркотуха.  Котл.  Ен.  IV.  42. 

Воркотя,  ті,  об.  Ворчунъ,  ворчунья. 

Воркувати,  кун»,  вш,  гл.  Ворковать. 
Чого,  серце,  як  голубка,  день  і  ніч  воркує? 
Шевч.  43.  Воркувала  горлиця  у  садку. 
Гліб.  49. 

Воркун,  на,  л«.=Воркотун.  А  на  пе- 
чі воркун  ворчпть.  О.  1861.  XI.  Сн.  51. 

Ум.  Воркун6>«,  воркунбчок.  Ой  воркуне  та 

воркуночку,'не  бий  мене  та  в  головочку. 
Г.  Барв.  40. 

Воробёнь,  бяя,  м  =Воробець.  О.  1862. 
X.  34. 

Ворэбець,  бця,  м.  1)=Горобсць.  Орел 
не  пристає  з  воробцями.  Ном.  Лй  1033. 
2)_тро  тянй.І.  Нт.  болотный  воробей,  ЕгаЬв- 
гіга  зсЬоеііісІиа.  Вх.  ІІч.  Н.  10, 

Ворэбйця,  ці,  ж.  Самка  воробья.  Желех. 

Воробня,  ні,  ж.  со5.  Воробьи.   Желех. 
Воробчйха,  хи,  ж  =Ворэбяця.  Желох. 

Виробок,    бка,    лі.  =  1'.фобець.    Галнц. 
Воробя,  б'яти,  с.  1)=Гороб'я.  2»  Ма- 

ленькій рс  іеиокь  ( шутливо-ласкательное). 

Ул.  Вор  б'ягко  А  старая  его  мати  на 
кріселку  сидить,  маленькое  вороб'ятко на  руках  держить.  Гол.  І.   116. 

Воріб'ячка,  ки,  ж.  Воробьнпьій  по- меть:  Вх.  Зн.  8.  Желех. 

Ворог,  га,  м.  Врагь.  В  щасті   не   б&» 
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ворога.  Ном.  №  1714.  З  одним  Богом  на 
сто  ворог.  Ном.  А»  12.  Ум.  Вороженько. 

Ворогування,  ня,  с  Враждоваиіе.  К. 
Країн.  11. 
Ворогувати,  гую,  вш,  гл.  Враждовать. 

Баба,  що  ворогує  на  ню.  Ном.  №  13409. 
Вони  на  тебе  ворогують,  я  буду  ворог 
їм  заклятий.  К.  Псал.  312. 

Ворож,  жа,  .«.=Ворожбнт.  Вх.  Лем. 
400. 

Ворожби*,  та,  м.  Гадалыцикъ,  колдунъ. 
Рудч.  Ск.  І.  43.  Гол.  І.  3. 
Ворожбнтенко,  ка.  м.  Сынъ    колдуна. 

Ворожбитівва,  вя,  ж.   Дочь    колдуна. 
Ворожбитка,  вя,  ж.  Ворожея,  чаро- 

дійка. Гол.  IV.  445. 

Ворожбитство,  ва,  с  Гаданіе,  коддова- 
ніе,  чародійство.  Желех. 
Ворбжечва,  вя,  ж.  Ум.*  оть    ворожка. 
Ворожив,  а,  є.  Вражескій.  Засліпив 

вороже  око.  К.  Псал.  66^ 
Ворожвль,  ля,  м.  =  Ворожбит.  Вх. 

Лем.  400. 

Ворожняя,  лі,  ж.  1)= Ворожбитка. 
Вх.  Лем.  400.  2)= Сонечко,  Соссіпеїіа  вер- 
ІетрипсШа.  Вх.  Лем.  400. 

Ворожити,  зву,  жиш,  гл.  1)  Гадать; 
колдовать.  Хто  ворожить,  той  душею 
наложить.  Ном.  №  233.  2)— коло  чбго. 
Возиться  съ  ч^мъ.  что-то  ділать  съ  ч4мъ. 
Почліжники  бачили,  що  такі  то  коло 
тих  коней  ворожили  і  щось  нишком  ба- 

лакали. Ном.  №  12831. 

Ворожіввя,  вя,    с    Гаданіе,    ворожба. 
Ворожка,  кн,  ж.  Гадалка,  ворожея. 

У  ворожки  хліба  трошки.  Ном.  №  231. 
Ворожка  з  бісом  накладає.  Ном.  №  232. 
Ум.  Ворбжечка 
Ворожнета,  ти,  ж.  Вражда.  Од  лихої 

ворожнети  заховаєшся  за  мене.  К.  Псал.  8 1 . 
Ворожнеча,  чі,  лс.=Вороікнета. 
Ворога,  вв,  ж.  Веревка  ила  ремень 

въ  квутв,  которыми  бьютъ.  Вх.  Зн.  8.  Ум. 
Ворбзка. 

Воро8Ький,  а,  є.  1)  Шаловливый.  Шух. 
І.  32.  2)  Быстрый,  горячій.  Ворозький 
кінь.  Вх.  Зн.  8.  Желех. 

Вброк,  ва,  м.  1)  МКшокъ.  Питався 

лях:  „Що  ти  постелиё?" — Ворок.т- 
„Чим  ти  вкрився?"  —  Вороком.  —  „Що 
ти  поклав  у  голови?" — Ворок. — А  в'щ 
уліз  у  мішок,  то  постелився  і  вкрився 
й  під  головами,  й  під  ногами,—  то  все 
•дик.  Ном.  №  1308.  2)  Небольшой  мвшо- 
чекъ  со  скошенной   нижней   частью   такъ 

что  ввизу  только  одинъ  уголъ, — служвтъ 
для  отдавливанія  творога.  Ум.  Вброчок.  Мчж. 
177.  Висів  під  полом  у  ворочку  сир.  Мнж. 
81.  Йде  хазяйка  у  комору  та  й  тягне 
чого  небудь  ворочок.  О.  1862.  I.  73. 

Вброи,  на,  м.  1)  Воронъ,  Согуцв.  По 
дівчиноньці  отець-мати  плаче,  а  по  кот 
закові  чорний  ворон  кряче.  Мет.  96. 2) — мор- 

ський. Альбиносъ.  Вх.  Пч.  II.  9.  3)  Дат- 
ская игра,  въ  которой  воронъ  хватаегь- 

дътей,  а  мать  защищаетъ  ихъ  и  пр.  Мар- 
кев.  71.  Чуб.  73,  75;  Ив.  56;  КС.  1887. 
VI.  483.  Ум.  Воронин.  Аф.  322.  Ув.  Во- 

ронина. Аф.  322. 
ВброВ,  на,  не.  =  Вороний.  Ворон  коню, 

біжи  швгЮко.  Мет.  74. 

Ворбна,  ин,  ж.  1)  Ворона.  Ворона  ма- 
ненька,  та  ргт  великий.  Ном.  2)—  пер- 

ське. Пт  =Синьоворонка.  Вх.  Пч.  II.  9. 
Вороненький,  а,  е.  Ум.   отъ    вороний. 

Вороненя,  нятн,  с— Вороня.  Ворон 
послав  вороненя,  воно  й  полетіло.  Грин. 
I.  163.  Ум.  Вороненятко.  Прилітає  ворон 
з  вороненятком.  Грин.  I.  162. 

Воронець,  нця,  м.  1)  Вороной  конь. 
Ой  дайте  мені  коня  воронця,  коня  ворон- 

ця і  гострого  меча.  Мет.  339.  2)  Напи- 
токъ  взъ  водки  съ  медомъ.  3)  Раст.  а) 
Раеопіа  ІепиіГоІіа  Ь.  ЗЮЗО.  I.  130.  б) 
Зрігаїа  РШрепсІиІа  Ь.  ЗЮЗО.  I.  137. 

Вороний,  а,  е.  1)  Вороной.  Стояв  кгнь 
вороний  у  наряді.  Мет.  98.  2)  Чорный. 
Посередині  колодязь,  а  там  вода  аж  во- 

рона. ЗОЮР.  П.  50.  Ум.  Вороненький. 
Воронка,  кн,  ж.  Воронка.  Як  олива 

закипіла,  а  вона  виносить  на  двір,  од- 
тика  воронку  г  по  два  кухлі  у  кожну 
бочку.  Рудч  Ск.  II.  152. 

*  Вороння,  вя,  с.  соб.  Вороны.  А  ворон- 
не  клюе-щиплс  личенько  козаче.  Хата  17. 
Воронняччя,  чя,  с.  соу.=Вороння.  А 

на  .клятого  так  сідає  галіч,  воронняччя. 

Рудч.  Ск.  II.  74. 
Ворон ьогс,  нька,  і'  =  Воронець  1.  Пу- 

скається навздогін  своїм  баским  бистро- 
ногим  вороньком.  Мир.  ХРВ.  139. 

Вороня,  нятн.  с.  Вороненокъ.  Ум.  Во- 

ронятко. Вороняка,  ви,  м.  Ув.  оп.  вброн. 
Ворбнячнй, а,  є.  Вороній.  Ном.  №  12743. 

Ворбняче  вухо.  Порода  грибовъ. 
Вороная,  пая,  м.  ?  Чоловіче  воропаю, 

де  ж  я  тебе  поховаю?  Заховаю  під  вер- 
бою. Чим  накрию?  Пеленою.  Заховаю  на 

могилі,  щоб  по  тобі  вовки  вили.  Тополя. 
Чари,  9.  См.  оше  Потебня,  Ш.  66. 
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Ворбга,  ріг,  мн.  Ворота.  Голий  іде— 
«ормпа  «уш*г.  Нон.  №  1473.  Части  во- 

роты стовпи— столбы,  къ  которынъ  при- 
креплены ворота,  стовпи/— вертикальные 

брусья,  въ  которыхъ  укреплены  горизон- тальный ворітниці;  отъ  верхушки  одного 

стовпця  до  низу  другого  идетъ  діагональю 
планка,  прибитая  для  большей  кріпости 
воротъ  и  называемая  перепонка.  Харьк.  у. 
(Лобод.).  Ум.  ВорГтка,  ворітця,  ворГтеньна, 

ворітечка,  ворітонька,  воріточка.  Бігла  че- 
чітка поперед  ворітна.  Ном.  стр.  302, 

№  429. 

Воротарь,  ря,  м.  X)  Иривратникъ.  Во- 
ротаре,  еоротаре,  вгтвори  воротонька. 
АД.  I.  40.  2)  Родъ  хороводной  игры.  КС. 
1889.  ЕХ.  635. 
Воротам,  таю,  вш,  гл.  Обтирать  зерно 

въ  стуив  отъ  шелухи.  Золотонош.  у. 
Воротило,  л»,  с.  1)= Навій.  Вх.  Уг. 

247.  МУЕ.  Ш.  24.  Шух.  I.  255.  2)  Длин- 
ное бревно,  которымъ  поворачиваютъ  мель- 

ницу. 3)  Часть  токарні  ( см.).  Шух.  I.  305. 

4)  Родъ  ключа  для  поворачивания  кавоя 
въ  ткацкомъ  станкъч  Волч.  у. 

Воротная,  ка,  -и.=Воротарь.  Гол.  (Же- лех.). 

Ворбтннця,  ці,  ж.  і  )  =  Ворітниця. 
2)  Ворота,  плетеныя  изъ  прутьевъ.    Угор. 

Воротній,  я,  е.  Воротный.  Якась  лю- 
дина.... бралась  на  перелаз  у  воротній 

хвірточці.  Г.  Барв.  419. 

Вороття,  тя,  с  — Воріття.  Троянці,  в 
кріпості  запершись,  Енея  ждали  ворот- 

тя. Котл.  Ен.  V.  31.  Буде  каяття  на 
світі,— вороття  не  буде.  Шевч.  379. 

Ворох,  ха,  #.  1)  Куча.  Шух.  І.  178. 

У  вбросі  погутбрити.  Поговорить  въ  компа- 
ній. Шух.  1.  41,  50.  2)  Куча  не  квянна- 

го  зерноваго  хліба.  Пшениці  ворох  був 
не  вкритий.  Алв.  69.  Ні  жадної  скирти 
не  осталося — він  усі  помолотив.  Вороха 
так  до  неба.  Грин.  Н.  69. 

Ворохібини,  бин,  ж.  .+т.=Ворохібня. 
К.  Дз.  167. 

Ворохібвив,  ка,  м.  Митежникъ.  Вх. 
Зн.  21. 

Ворохібництво,  ва,  е.-=Ворохібня.  З 
ворохібництвом  лихим  своїм  таяться. 
К.  Дз.  117. 

ВорохІбвя,  ві,  ж.  Мятеж!,.  Вх.  Зн.  21. 
К.  Дз.  1І5,  32. 

Ворохббвтн,  блю,  бвш,  гл.  Бунтовать, 
восставать.  Желех. 

Ворочания,  вя,  є.  Нереворачивавіе. 
Верочатв,  чаю,  «и,  гл.  1)  Возвратить- 

ся. Ворочай,  зятеньку,  хоч  не  хутко. 
Мет.  99.  2)  Возвращать.  Доганяйте.,  во- 

рочайте літа  молоди.  Би. 
Воротатяся,  чажоя,  ашоя,  гл.  1)  Воз- 

вращаться. Ой  їдь  та  їдь,  мій  милесень- 
кий, та  не  забавляйся,  на  конику  воро- 

ненькім назад  ворочайся.  Гол.  2)  Повора- 
чиваться. Ой  матінко  утко,  ворочайся 

хутко:  уже  сонце  низенько,  дружечки 
близенько.  Грин.  Ш.  429.  3)  Йміться, 

случаться.  Пашим  усе  чарчина  воро- 
чаешься. Грин.  І.  239. 

Ворочок,  чка,  м.  Ум.  отъ.  ворон. 
Ворситися,  шуоя,  оншоя,  гл.  Сердить- 

ся. Вх.  Зн.  18. 

Ворухливий,  а,  е.  Подвижной;  безпо- койный. 

Ворухнуте,  ну.  нош,  гл.  Шевельнуть. 

Ворухнутися,  нуся,  яешся,  гл.  Ше- 
вельнуться. Не  зна  Марко,  як  в  колисці 

часом  серед  ночі  прокинеться,  ворух- 
неться, то  вона  вже  скочить  і  укриє  Л 

перехристить.  Шевч.  105. 

Ворушило,  ла,  с.  Рычагъ.  Полесье. 
Ворушити,  шу,  шнш,  гл.  1)  Шевелить. 

Не  воруши  гною,  бо  буде  воняти.  Ном. 
Л°  3289.  2)  Трогать.  Чорте,  на  груш, 
тільки  мене  не  воруш.  Ном.  №  3837.  Не 
воруште  мене,  не  займайте  мене,  неначе 
ви  й  не  бачите  нічого.  Кв.  І.  88. 

Ворушитися,  шуся,  шяшся,  гл.  Шеве- литься. Ворушиться,  і  усом  моргав,  і 
очима  поводить.  Кв.  І.  126.  Ворушіться 
ще,  жили,  поки  живі.  Ном.  №  5934» 
Усюди....  народ  ворушився.  Стор.  М. 

Пр.  51. В'рушднввй,  а,  є. —Ворухливий. 

Ворушня,  вІ,  ж.  Суматоха,  волненіе 

(толпы;.  Желех. 
Ворчати,  чу,  чйш,  гл.  Ворчать.  Коли 

зять  стане  ворчати.  за  двері  хватайся^ 
Ном.  Хоч  не  лае,  дак  ворчить.  Г.  Барв. 
319. 

Веря,  р'я,  с.=Вір'я.  Козел,  и  Борз.  у. 
Через  вор'є  перелізти,  зараз  і  в  леваду- 
О.  1862.  VII.. 34. 

Восени,  нар.  Осенью.  В-осенн  ложка 
води,  а  дві  грязі^  Ном. 

Восет,  ту,  м.  Раст.=Осот.  Вх.  Пч.  І.  9. 
Воовка,  вв,  де.=Оонка.  Вх.  Пч.  І.  12. 

Воскобійник,  ка,  м.  Воскобой яикъ,  вос- 
кобой и  хоаяииъ  воскобойни. 
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Воскобійниця,  ці,  ж.  Воскобойня.  Котл. 
Ин.  V.  65. 

Воскобійня,  ні,  ж.= Воскобійниця  К. 
І1С.  111. 

Воскобоїна,  нн,  ж.  Раст.  Зоїійа^о  Уіг- 
дагеа  Ь.  Лв.  101. 

Воскобоїна,  їй,  ж.  мн.  Вощина,  оста- 
ющаяся поел*  топленій  воска.  Я  вже 

.таю  віск  і  воскобоїни.  Ном.  №  5780. 
Восковий,  а,  е.  Восковой.  Не  поможе, 

милий  Боже,  восковая  свічка.  Ном.  ̂   5671 . 

Воскресати,  саю,  «ш,  сов.  в.  воскрес- 
нути, ну.  неш,  гл.  Воскресать,  воскре- 
снуть. Христос  воскрес.  Ном.  №  289. 

Воскрес,  су,  м.  Воскрешеній.  З  невмі- 
рущими  авторами  „Марусі"  та  „Кате- 

рини* почали  вже  простувати  до  вос- 
кресу  староруської  бояновщинй.  К.  Дз. 
115. 

Воскресения,  ня,  с  Воскресеніе.  Саду- 
ке?  кажуть:  нема  воскресения.  Єв.  Мр. 
XII.   1* 

Воскресити,  ґм.  Воскрешати. 
Воскреснути.  См.  Воскресати. 
Воскрешати,  шаю,  еш,  сов.  в.  воскре- 

сити, шу,  ейш,  гл.  Воскрешать,  воскре- 
сить. Чорна  корова  людей  коле,  а  біла  вос- 

крешає: Ном.  стр.  291,  №  44. 
Воскувати,  кую,  еш,  гл.  Вощить. 
Воспитати,  таю,  еш,  гл.  Пропитать, 

прокормить.  Ой  як  же  мені  не  літати? 
Маю  діїїюк—нічим  воспитати.  Нп. 

Воі  питатися,  таюся,  ешся,  гл.  Про- 
питаться, прокормиться.  Він  має  сім  де- 

сятин  землі,  то  йому  можна  воспита- 
тися.  Ромен,  у. 
,  Востаннє,    нар.    Въ    лослвдній    разъ. 
П-останнс  глянула  на  діток,  на  брата. 

Восьнака,  ки.  ж.  Восьмерка  въ  кар- 
тах ь. 

Восьмерик,  ка,  м.—  Вісьиерик.  Рудч. 
1ІП.   158/ 
Восьмерня,  ні,  ж.  Доска,  получаемая 

при  распили*  древеснаго  ствола  на  восемь 
частей.  Сумск.  у. 

Восьмеро,  числ.  Восемь   душъ,    штукъ. 
Восьмерувати,  рую,  вш,  гл.  РазсЬкать, 

раарізать  иа  восемь  частей.  Літ  з  двад- 
цять назад  хоч  би  восьмерували,  хоч  би 

відчинили  двері  тієї  куни,  де  ми  сиділи, 
то  не  зворухнувся  б  з  місця.  Стор.  І.  257. 

Восьмий,  а,  е.  Восьмой.  Сім  миль 
мосту,  а  на  восьмій  стоїть  явор  на  ввесь 
світ  славен    Ном.,  стр.  291,  №  14. 

Восьмуха,  хи,    ж.    Осьмушка,    осьмая 

часть  чего-либо  (земельн.  участка,  кварты и  пр.). 

Вбхкий,  а,  е.  Сырой,  влажный.  Ном. 
№  431.  Буде  (хата)  вохка  зімою  й  весною. 
Грин.  II.  18. 

Вохкість,  кости,  ж.  Сырость,  влаж- ность. 

Вохко,  нар.  Сыро,  влажно. 
Вбхра,  ри,  ж.  Охра,  желтая  глина. 
Вбчі,  чей,  с.=ВічІ.  Ном.  №  10314. 
Вочко,  ка,  с.  Ум.  отъ  вбко. 
Вош  и  воша,  ші,  ж.  Вошь.  Держись, 

як  воша  кожуха.  Ном. 
Вошивий,  а,  е.  Вшивый.  Вошивий  ко- 

жушок. Чуб. 
Вошкбвий,  а,  е.  Ко  вши  относящейся. 

Вошкове  зілля.  Раст.  Опопік  Ііігсіпа.  Вх. 
Уг.  232. 
Вошкопруд  и  вошопрУд,  да,  м.  Вши- 

вецъ.  Пусти  мене,  вошкопруде,  погуля- 
ти поміж  люде! — Ой  коли  ж  я  вошко- 

пруд,—сиди  дома,  воші  прудь.  Грин.  III. 
686. 
Вошкопрудка  и  вошонрудка,  ки,  ж, 

Вшивица. 
Воща,  щї,  ж.  Вощина.  Медок  у  роток, 

а  вощу  у  церкву.  Ном.  Л1  12394. 
Вощаний,  а,  е.  Желтый,  рыжШ,  по 

цвъту  подобный  воску.  О.  1862.  V.  Кух.  37. 
Вощёчок,  чку,  м.   У»,  огь  віск. 
Вощина,  ни,  ж.  Вощина. 
Зощйти.  >цу,  щйш,  гл.  Вощить. 
Вощбк,  щка,  м.  Ум.  отъ  віск. 
Воювання,  ня,  с.  Веденіе  войны,  вой- 

на. К.  МВ.  II.  188.  їх  уста  .\Сякі  як 
масло,  а  на  серці  воювання.  К.  Нсал. 
127.  Не  кидав  свого  запорозького  звичаю — 
воювання.  Мир.  ХРВ.  81. 

Воювати,  воюю,  еш,  гл.  Воевать.  Ко- 
ли б,  Боже,  воювати,  щоб  шаблюки  не 

визнати  Ном.  Л»  4636.  Яким  мечем  вою- 
вав, таким  і  поліг.  Ном.  №  7085.  Мене 

хочуть  воювати.  Рудч.  Ск.  II.  10.  Царь 
царя  потугою  воює.  К.  Вай.  26. 

Воюватися,  ноююся,  ешся,  гл.  і)  Вое- 
вать. Турецький  цару,  виїдь  на  войну, 

воюватися,  муштруватися.  Мет.  2)  Драть- 
ся. Приходить  до  неї  та  й  каже  їй:  ну 

що,  ходім,  бабо,  воюваться.  Рудч.  Ск.  І.  53. 
Воювнйк,  ка,  .«  Войовник.  ТС.  XII. 

58.  К.  ЦН.   159. 
Воюввйчий,  а,  є. —  Войовничий.  К. 

ЦН.    157. 
Вояк,  ка,  вояка,  ки,  м.  Воинь.  Так 

наші  славнії  вояки  там  мовчки    проли- 
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вали  кров.  Котл.  Ен.  V.  52.  Якого  тобі 
ще  треба?  Чим  не  вояк?  Стор.  II.  217. 
Л  міщаие  ходять,  все  раду  радять,  що 
тому  вояці  за  дари  дати.  Нп.  Ум.  Воя- 
чеиьно. 

Вояцький,  а,  в,  Воинскій,  солдаток ій. 
Желех. 
Вояченько,  ка,  м.  Ум.  отъ  вояк. 
Воячка,  кя,  ж.  Воительница. 
Ви....  См.  Ун.... 
Вр...  Кромі  нижепоміщенньїхь  словъ 

см.  еще.  Ур. 
Враг,  га,  м.  Чортъ,  злой  духъ.  Не  взяв 

його  враг!  Ном.  №  1355.  Куди  вас  враг 
несе  до  гаспидського  сина?  Греб.  387. 

Враговнй,  а,  е.=Вражий.  Не  взяла 
його  вратова  мати!  Ном.  №  5714.  Вра- 

говнй задирака.  Сим.   212. 

Враждувати,  дую,  елі,  гл. — на  него. 
Быть  недовольным!,  на  кого,  гніваться, 
сердиться  на  кого.  Враждують  люде  на 
Грицька,  бо  він  з  поля  забірае  чужі  ко- 

пиці. Волч.  у.  Народ  і  так  на  мене 
враждуе.  О.  1862.  II.  31.  Ой  не  враж- 

дуйте, вороженьки,  на  мене.  Грин.  НІ. 
251. 

Вражёвняй,  а.  є.  Ув.  оть  вражий. 

Вражеия,  нятм,  <  -  Вражча.  Жиде- 
нята-враженята  беруть  з  хати  коше- 

нята. Грин.  Ш.  326. 
Вражий,  а,  е.  Чертовъ,  чертовскіб, 

діавольскій.  Чи  ви  пани,  чи  ті  ляхи,  а 

ми  запорожці:  пам'ятайте,  вражі  сини, шо  Ми  вам  не  хлопці.  Ном.  №  12510. 
Було  б  тобі,  вражий  сину,  нас  трьох 
не  кохати.  Мет.  103.  Ув.  Вражёкний.  Е, 
врвженний  сину!  Черк.  у. 

Вражча,  чати,  м.  Чертенокъ.  Я  з  ним 
балакаю,  а  воно,  вражча,  так  і  зали- 
вається. 

Вравький,  а,  0—  Вражнй.  О  1862.  І. 
35.  Гей  ви,  ляхове,  вразькі  синове!  Ік 
порогу  посувайтесь,  мені,  козаку-нетязі, 
на  покуті  місце  попускайте.  ЗОЮР.  І. 
205. 

Врата,  врат,  мн.  Только  въ  выраж.: 
царськґ  врата.  Царскіе  врага.  Зачиняють- 

ся царські  врата  для  нашою  брата. 
Ном.  №  4782. 

Времевня,  ня,  с  Хорошая  погода?  Чиє 
времення,  того  й  погода.  Ном.  №  13354. 

Время,  мя,  с.  См.  Урем'я. Во....  См.  Ус... 

Воькня!  ■меж.  Приаывъ  для  полові,  и 
коровъ.  Шух.  І.  211. 

В»....  См.  Ут.... 

Втора,  ря,  ж.  Басовая  струна  въ  тор- 
бан*. КС.  1892.  Ш.  383. 

Вубратися,  беруся,  рёшея,  ..'.—Убра- 
тися. Вубралась  теща  у  вовчинки.  Мет. 

191. 

Вугалля,  ля,  с  соб.  =Вугілля.  Чер- 
ниг.  Ум.  Вугіллячко. 

Вугільник,  ка,  м.  Обжигатель  угдей. 
Вас.  145. 

Вугілля,  ля,  с.  Уголье,  уголь. 

Вугіль,  гля,  м.'  Уголь.  Ум.  Вуглик,  ву- гличок. 

Вугластий,  а,  є.  Иміющій  углы,  гра- неный. 

Вуглина,  ня,  ж.  Уголекъ.  Ум.  Вуглин- ка. Мнж.  139. 

Вуглб,  да,  е.  При  постройке  хатм  въ 
орубъ:  связь  дерева  въ  углу.  Грин.  I.  53: 

Вугловяй,  а,  ё.  Угольный.  Желех. 
Вугляр,  ра,  м.  Уголыцикъ. 
Вуглярка,  кн,  ж.  1)  Жена  угольщика. 

Желех.  2)  Місто  вьіжиганія  угля. 

Вутлярмя,  ні,  ж.— Вуглярка  2. 

Вуглярство,  ва,  с.  Проыыселъ  '  иыжи- ганія  углей.  Желех. 

Вугнавоць,  вця,  .«.—  Гунявий.  Желех. 
Вугнавка,  ки,  ̂       Гугнявка.  Желех. 
Вугнатя,  нан>,  вш,  гл.=Вугно*атж. 

Желех. 

Вугноватий,  а,  е.  —  Гугяявяй.  Вх. 
Зн.  8. 

Вугнотати,  гл.= Гугнявити.  Вх.  Зн.  8. 
Вугол,  гла,  м.  ])==  Куток.  2)=Ріг. 

(наружный  уголъ,  уголъ  улицы). 

Вуголов,  ва,  м.  1)  Кожаная  связь,  ко- 
торой въ  ціні"  било  прикріплено  къ  иі- 

повнщу;  части,  охватьівающін  концы  била 
и  цвповшца,  называются  вилиці,  а  кольца 
нхъ  соединяющее  -  ремінний.  Шух.  I.  186. 
2)  Часть  уздечки,  находящаяся  на  голові. 

Шух.  I.  79. 
Вугор,  гра,   к.  Угорь,  прыщъ. 
Вугрин,  на,  .».=8еленяк.  Вх.  Пч. 

II.  10. 
Вугроватий,  а,  е.  Угреватый,  нміющій 

угри  на  лиці. 
Вудвуд,  да,  •<і«.=0дуд. 
Вудвудя,  дяти,  с.  Птенецъ-удодъ.  Як вудвудята  в  вишневім  садку,  так  та 

худібка  при  оборонці.  Гол.  II.  36. 
Вудйла,  діл,  с.  мн.  1)  Узда,  уздечка. 

2)  Въ  хвості  Большой  Медвідицьі  назва- 
ніс  одной  изъ  меньшихъ  звіздь,  находя- 

щейся между  конечной  и  средней  звіздой. 
Мнж.  148. 

Вудйло,  ла,  с  =  Вудлище.  Желех. 
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Вудилище»  ща,  с=Вудлвщв.  Шух.  І. 
226. 

Вудите,  джу,  диш,  гл.=Надити  рибу. 
Вудка,  ки,  ж.  Уда,  удочка.  Урвалася 

вудка.  Неч'Ьмъ  уже  поживиться. 
Вудкало,  ла,  вудкб,  ка,  с.=Вудвуд. 

В.т.  Пч.  II.  15. 

Вудлище,  ща,  с  Удилище.  Піду  вуд- 
лище .вирубаю.  Ов.  Л.  50. 

Вудод,  да,  -и.=Вудвуд. 
Вудбж,  два,  *.=»Вудвуд.  Вх.  Пч.  II.  15. 
Вуж,  жа,  м.  1)  Змія  ужъ.  2)=Гуж. 

Коли  взявся  за  вуж,  то  не  кажи,  що 
-недуж.  0.  1862.  І.  35. 

Вужака,  ви,  м.  Ужъ,  большой  ужъ. 
Вужів,  жева,  ве.  Ужу  принадлежащей. 

Вужівка,  ви,  ж.  Родъ  веревки  изъ 
прутьевъ,  лозы  или  дуба. 

Вужоввй,  а,  е.— Вужів.  Гол.  I.  81. 
Вуада,  дй,  ж.  1 )  Узда.  2)  Длинная  ве- 

ревка, привязанная  къ  крыльямъ  невода — 
для  вьітягиванія  послідняго.  Вас.  186. 

Вувдёчка,  Ви,  ж.  Уздечка.  Аби  вуз- 
дечка, а  кінь  буде.  Ном.  №  5423. 

Вузенький,  вувёсенький,  а,  е.  Ум. 
огь  вузький. 

Вуаёньво,  вузесенько,  нар.  Ум.  отъ 
вузько. 

Вузити,  жу,  виш,  гл.  Съуживать,  ді- 
лать  уже.  Треба  двері  вузити,  а  то  ши- 

рокі. Каменец,  у. 

Вувісівьввй,  а,  е.   Совершенно   узкій. 

Зувісіаьво,  нор.  Совершенно  узко. 
Вувлвв,  ва,  м.  1)  Ум.  отъ  вузол.  2)  Ко- 

мокъ  сбившейся  глины.  Глину  на  горшки 
треба  розмішувать,  бо  в  ній  є  вузлики, — 
так  як  камінці.  Екатериносл.  у.  (Залю- 
•бовск.).  Ум.  Вузличок. 

Вувлуватвй,  а,  є.  1)  Узловатый.  2)  За- 
мысловатый. 

Вувол,  вла,  м.  1)  Узелъ.  Лікарям  чи 
поможись,  чи  не  поможись,  а  вузол  роз- 

в'яжись. Ном.  К  8339.  2)  Узы,  связь.  Ум. Вузлик,  вузличок. 

Вувьвйй,  а,  ё.  Узкій.  Туди  ввійти  — 
широкі  ворота,  а  відтіль— вузькі.  Ном. 
.№  7352.  Ум.  Вузенький,  вузесенький. 

Вувьво,  нар.  Узко.  Ум.  Вузенько,  вузе- сенько. 

Вузьнина,  нй,  ж.  Съуженное  и  мелкое 
русло  річнаго  протока.  Верхнедніпр.  у. <  Залюбовск.). 

Вуй,  вуй,  м.  Дядя.  Желех.  Ум.  Вуйко. 
См.  Стрий,  дядько. 

Вуйво,  ва,  м.  1)  Ум.  отъ  вуй.  Кіндрат 
свині  брат,  а  кабана  вуйко.  Ном.  №  12706. 
2)  Названіе  медвідя  у  гуцуловъ.  Шух.  І.  22. 

Вуйна,  ни.  ж  —Дядина.  Вх.  Зн.  8. 
Желех. 

Вулень,  льня,  .«.=-Вулій.  Гуде  у  бу- 
динку, як  у  вулені.  МВ.  (0/1862.  Ш.  50). 

Вулиця,  ді,  ас.  1)  Улица.  2)  Місто, 
гді  собираются  парни  и  дівуліки  для  пі- 

нія, игръ,  танцевъ.  В  мене  ненька  нерід- 
ная, мене  на  вулицю  не  пускає.  Мег.  328. 

Ум.  Вуличка,  вуличеньна,  вулонька.  ТіснН 
зуличеньки,  тіснії.  Грин.  Щ.  471. 

Вуличаяин,  на,  м.  Участникъ  гуль- 
бищъ  и  увеселеній  молодежи  на  вулиаі  2. 
Величенька,  вуличка,  ки,  ар.  Ум. 

огь  вулиця. 
Вуличний  и  вудивший,  а,  е.  Улич- 

ный. Желех. 

Вулій,  лія,  .к.  Улей. 
Вулік,  ва,  .«.--Вулій. 
Вулонька,  ви,  ж.  Ум.  огь  вулиця. 
Вунтувати,  ся,  гую,  ся,  еш,  ся,  гл.= 

Пручатися?  Ой  ми  його  не  пускаєм,  най 
сн  не  вунтуе-  ми  хочемо  тото  знати 
де  він  ніч  ночує.  Гол.  І.  227. 

Вурда,  ди,  ж.  1)  Выжимки  изъ  сімянь 
конопли  или  зеренъ  мака,  приготовленные 
для  начинки  варениковь  или  пироговъ. 
Ко1Ь.  I.  54.  Марков.  151.  2)  Сыръ.  вы- 

варенный изъ  сыворотки.  Шух.  I.  37,  206 

Вурдитнся,  джуся,  дишоя,  гл.  I)  О 
мологсі:  створаживаться.  Хере.  Галиц.  2)  О людяхъ:  ділать  кислую  физіономію. 
Вурдяняй,  а,  е.— пироги.  Пироги  съ 

вурдою.  Вх.  Зн.  8. 
Вурнота,  тй,  лс«=Ворвота.  Ой  на  ко- 

та вуркота.  КС  1893.  ГЦ.  82. 
Вурчати,  чу,  читн,  гл  -Мурчавь  Кіт 

вурчить.  Мнж.  145. 
Вус,  са,  м.  См.  Ус. 
Вусань,  ня,  м.  См.  Усань. 
Вусатий,  а,  е.  См.  Усатай. 
Вусельниця,  ці,   лс.=Гусениця.    Вх. 

Вуспятвн.  ток,  мн  =Уопнткн. 
Вуста,  вуст.  мн.  См.  Уста. 
В  уставка,  ви,  ж.  =Уставка. 

Вустёвов,  ява,  м.  В  ь  рыболовной  вер- ші меньшій  конусъ,  входящій  вь  большій 
Мнж.  177.  См.  Устенок. 

Вустілва,  кв,   ас.=,Устілка.   Треба   в 
новий  чобіт  услати '  еустілку  з  сіна  аб з  соломи.  ХС.  IV.  56. 
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Вутеня,  няти,  с.=Утеня.  Нехай  мої 
лутенята  в  городі  у  тебе.  Грив.  Ш.  250. 

Путівка,  ки,  ж,  Ум.  огь  вутна. 
Вутка,  ки,  ж.  =Утка.  Навідала  кубе- 

лечко, де  вушка  несеться.  Мет..  86.  Ум. 

Зутґнка,  вуточка.  Летцть  одинадцять  ву- 
тгнок.  Чуб.  Ц.  19. 
Вутлёнький,  а,  є.  Ум.  огь  вутлий. 
Вутлий,  а,  е.  Слабосильный,  слабый. 

Ця  пшениця  вутла, — зараз  висиплеться. 
Харьк.  у.  Гречка  вутла  — боїться  морозу. 
Лебед.  у.  Ум.  Вутлёнький.  Така  ще  вона 
вутленька.  МВ.  (0.  1862.  1.  85).  См.  Утлий. 

Вуточка,  ки,  ж.  1)  Ум.  огь  вутна 
2)  Роді,  хороводной  игры.  Грин.  Ш.  111. 

Вутреня,  ні,  ж.  —  Утреня. 
Вуть-вуть!  меж.  Иризывъ  для  утокі.. 

Херс. 

Вутюхна,  ни,  ж.  =Вутка.  Грнн.  Ш. 
112. 

Вутя,  тяти,  г.^Утя.  Грин.  Ш.  111. 
Ум.  Вутягко. 

Вутячий,  я,  е.  Утиный.  Драг.  375. 
Вухань,  вя,  м.  Человъъъ  сь  большими 

ушами. 
Вухатий,  и,  е.  Съ  большими  ушами, 

длішноухій. 
Вухналнк,  кн,  лі.  Ум.  огь  вухналь. 
Вухналь,  ля,  м.  Подковный  гвоздь  и 

тотъ  гвоздь,  которымь  прибиваютъ  къ  оси 
підмок.  Ум.  ВухнІлик.  Г.  Барв.    161. 

Вухо,  ха,  с.  1)  Ухо.  Тепло,  як  у  вусі. 
Очень  тепло.  Ном.  Л«  10285.  Тихо,  яи  у 

вуЛ.  Полная  тишина.  Роспустйти  вуха.  Раз- 
в*сить  уши,  слушать  со  вииманіемь  и  до- 
нііріемь.  См.  Ухо.  2)  Ушко  сосуда.  Шух. 
261.  3)  Часть  кушки  (см.).  Шух.  I.  169 

4)  Ухо,  проухъ  въ  различяыхъ  инстру- 
менгахъ  для  проді.ваніи  рукоятки  (напр. 
въ  сапі,  въ  большой  пилі,  тонорт.  и  пр.). 
Шух.  1.  164.  МУЕ.  Ш.  НО.  і  им.  24. 
о)  Въ  жел-взкомъ  лемехт;  плуга  гнездо,  въ 
которое  вставляется  чещга.  Вас.  199. 
6)  Шипъ  бревна  или  бруса  (въ  постройке, 
снаряд* ),  входяїцій  въ  углублен іе.  Шух.  I. 
90,  255.  7)  Шипъ  вала,  которымь  валъ 
опирается  на  подставку.  Шух.  I.  235. 
8)  Шипъ,  пятка  дверей  или  воротъ,  вхо- 

дящая въ  гнт.здо  и  вращающаяся  въ  немъ. 
Шух.  1.  87,  93.  Ум.  Вушко,  вушечко. 

Вучееь,  чня,  л/.— Учень.  О.  1862. 1.  72. 
Вушечко,  ка,  с.  Ум.  отъ  вухо., 
Вушко,  ка,  с.  1)  Ум.  оть  вухо.  У  мене 

аж  ушки  засміялись. — сделалось  очень  ра- 
достно. Г.  Барв.  281.  2)  мн.  Вареники  съ 

говядиной,  варимые  въ  суп*.  3)  Часть 
шкафй    (См.).  Шух.  I.  253. 

Вуянка,  кн,  а».— Вуйна.  Желех.  Ум. и  ласк,  вуяня.  (Гали п.). 
Вх....  См.  Ух.... 
Вц...  См.  Уц... 
Вч....  См.  Уч.... 
Вш...  См.  Уш.... 
Вш>  .  См.  Ущ  ... 

В'юк,  ка,  м.  Вьюкъ.  Іде  троє,  а  під 
ними  по  одному  коню  під  в'юками,  ЗОЮР. I.   157. 

В'юн,  на,  м.  1)  Рыба  выонь.  Колись 
щука  застукала  в'юна  у  такім  куточку, 
що  не  було  куди  йому  втікати.  Рудч. 
Ск.  І.  46.  2)  Названіе  вертляваго,  живого 
вола,  КС.  1898.  VII.    16. 

В'юнкий,  а,  в.  Вертлявый,  живой,  про- 
ворный. Тут  шо  вже  було  б  тобі  в'юнке, так  і  на  містцг  не  всиде.  Миргор.  у. 

Слов.  Д.  Эварн. 

В'юновий,  а,  є,  Относишься  къ  в'юну. 
Нокоштував  в'юновою  сала.  Ном. 

В'юнок,  вка,  м.  Раст.  Нозилика,  Соп- 
уоіуиіиз  8еріит  Ь.  ЗЮЗО.  І.  119. 

В'юрок,  рка,  .к.=- Юрок.  Чуб.  ПІ.  409. 
В'ючак,  ка,  м.  Вьючное  животное.  Дву- 

горбі  в'ючаки,  цибаті  дромадери  в  піску 
глибокому  немов  купались.  К.  МХ.  15. 

В'ючити,  чу,  чиш,  гл.  Ііьючить.  Все 
що  треба,  в'ючили  на  коней.  Стор.  II.  165. 

В'яз,  эу,  м.  1)  Дерево  внзь,  Шпшз. 
2)  Гыба  язь,  Сіргїпиз  гиЬіІІиа.  3)  Завязь. 
Як  би  дощ.  то  ще  б  в'яз  був  на  огудині. 
Лебед.  у  Щоб  був  в'яз  на  огірка  с.  О. 
1861  XI.  Св.  59.  4)  мн.  в'язи  -В'язок  2. 
То  не  біда,  що  по  в'язи  вода,  тое  горш 
проняло,  що  і  копилля  поняло.  Ном. 

№  7228.  Ум.  В'язок. 
В'яза  иьник,  ка,  м.  Вяжущій  снопы. 
В'язальниця,  ці,  ж.  Вяжущ  ш  снопы. 

У  сніп  в'язальниця  не  зв'яже.  К.  ІІсал. 
297.  Ум.  В'язальничка.  О.  1861.  XI.  Св.  61. 

В'язан(ь),  ні,  ж.  Пучекъ,  букетъ.  Ве- 
лика в'язан  квітя.   Вх.  Лем.  400. 

В'язання,  ня,  с.  Связывайте. 

В'язати,  зву,  зкеш,  гл.  1)  Вязать,  свя- 
зывать. Як  кажуть,  то  й  батька  в'яжуть. 

Ном.  .\»  1081.  В  у")  у  жати  і  в'язати,  до- 
леньки шукати.  Мет.  276.  2)  Цріівлзьі- 

вать.  Приїхав  до  долини,  в'яже  коня  до 
ялини.  Мег.  91.  Хто  путає  і  кони),  той 

ногами  плутая,  а  хто  в'яже,  той  певно 
спать  ляже.  Ном.  №  1 1 396.  3)  Присоеди- 

нять къ    чему,    связывать    съ    чвмъ.    Не 
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знайшли  нічого  такого,  щоб  її  до  того 

діла  в'язати.  Мир.  Иов.  II.  111.  4) — руку. 
Жениться,  выходить  замужь. 

В'яэатися,  жуся,  жешся,  гл.  1)  Свя- 
зываться. 2)  Вязаться.  Густо  сей  пояс 

в'язався.  Ном.  .V  257.  3)  0  ряст.:  завя- 
зываться. Мої  угірочки  густо  в'язались  в 

угудині.  Ном. 

В'язень,  зня,  „и.  Узникъ;  нл*нникъ: 
ареста  вгь,  заключенный.  Я  буду  сповіда- 

ти в'язня,  К.  41'.  393. 
В'язи,  вів,  .і',  мн.  Шейные  позвонки. 

Аби  голова  на  в'язах,  а  розум  буде.  Ном. 
•>6  4877.  Трохи  в'язи  не  звихнулись.  Котл. Кн.  VI.  41. 

В'язйла,  зйл,  с.  мн.  Узы.  Розірвемо 
реміннії  в'язала,  поламлсмо  на  шиях 
наших  ярма.  К.  Нсал.  3. 

Вязій,  зія,  .и.=-В'язільниЕ. 

В'язіль,  ля,  м.  1)  Р»ст.:  а)  Клеверь 
біліай  и  красный,  Тгії'оіінт  герепз, --рга- 
Іепзе  Ь.  Вас.  205.  б)  ТгіГоІіит  їїехозит  Ь. 
ЗЮЗО.  І.  139.  в)  ТгіСоїіиіи  шопіапиш. 
ЗЮЗО.  І.  139    2)  Связка.  Угор. 

В'язільннв,  на,  м. ^В'язальник.  Харьк. 

В'язі  иьниця,    ці,    ж.  =  В'язальниця 
Юрба  в'язільниць  молодих.  Щог.  Сл.  103. 

Вязіння,  ня,  с.    Свнзьівнніе    снопові,. 

В'язка,  кя,  ж.  І)  Связка.  От  вам 
казка,  мені  бубликів  в'язка.  РуД'ї.  Ск.  І.  4. 
В'язка  сіна.  Грип.  III.  571.  Я  ж  думала, 
що  мій  милий,  аж  соломи  в'язка.  Мет. 
2)=  В'язок  2.  Сумок,  у.  Ум.  В'язочка. 

В'язнйй,  а,  є.  Огносншійіи  кь тыльной 
части  иіен.  Ьязне  іало.  Сало  сі,  імен. 
Пак.іогр.  у. 

В'язи ик,  ка,  .м.— В'язень.  На  свято 
Лилат  отпускав  їм  одного  в'язника.  вн. 
Мр.  XV.  6. 

В'язниця,  ці,  ж.  Тюрьма;  заключеніе. 
Гол.  1.  162.  Да  чи  правда,  що  губили 

Пилинка  в  в'язниці.  ,'Іукаш.   1Я7. 
В'язничний,  а,    е.    Тюремный.    Жел.ех. 
В'язнути,  ну,  неш.  гл.  Привязываться. 
В'язовий,  а,  е.  Вязовый.  А  ще.  правда, 

на  козакові  постоли  в'язові.   Макс. 
В'явок,  ака,  м.  1)  Снизь  полудрабків 

въ  воз*.  Рудч.  Чи.  250.  2)  Связь  (изь 
тонкаго  гнутаго  дерева),  иосредстномь  ко- 

торой нъ  саняхь  копили  двухь  нолозьень 
соединяются  между  собой.  . Ї обе  т..  у.  (Ла- 
любовск.).  3)  Въ  наружному  однобортиомъ 

колес*  водяной  мельницы:  дубовая  дужка, 

при  помощи  которой  каждая  лопатка  при- 
креплена къ  кляку.  Чернит,  у.  4)  Въ  кор- 

зин*: поперечина,  сверхъ  которой  затяги- 
вается дуга  для  ручки  въ  корзин*.  Вас. 

147.  5)  Иозвонокъ.  Терек,  обл.  6)  Ум. 

оті.  в'яз. 
В'язочка,  ки,  ж.  Ум.  оть  в'язка. 
В'язура,  ри,  ж.  Большая  связка.  В'язу- ру  набере  хворосту.  Бродов,  у. 

Вязь,  зі,  ж.  1)=В'яз  3.  В'язі  мало 
на  огудині.  Черк.  у.  2)  Вязь  (сноповъ). 

Капа  дае  по  5  п.,  а  як  іцо  буйної  в'язі, то  й  геть  то  більше.  О.  1862.  I.  59. 

3)  ?  Дубовії  сіни,  а  вербові  в'язя.  Грин.  III. 
528. 

В'ялий,  а,  е.  Вялый,  увядшій.  Лежить 
моя  жени  шина,  як  тая  квітка  в'яла. 
Мет.  98.  Викорениться,  як  в'яла  риба. Ном.  -V.  5354. 

В'ялити,  лй,  лиш,  гл.  1)  Д*лать  вя- 
лы мь,  вялить.  Чужина  в'ялить  як  били- 

ну. Гліб.  Уже  ж  мені,  мій  же  братіку, 
уже  роженьки  не  щипати....  а  запашно- 

го василечка  у  рученьках  не  в'ялити. 
Грип.  ІН.  536.  Уроки....  печінку  в'ялили. 
Мнж.  152.  2)  Сокрушать,  печалить.  Не 

суши,  не  в'яли  чорними  бровами.  Мет. 
17.  Сушать  мене,  в'ялять  мене  мої  во- 

ріженьки. Мет.  253.  Хлопцеві  серденько 
слізьми  в'ялила.  МВ. 

В'янути,  ну,  неш,  гл.  1)  Вянуть.  Ку- 
ди гляне,  трава  в'яне.  Ном.  стр.  304. 

.V  497.  2)  Чахнуть,  увядать.  Чого  в'янеш, 
аюя  доню?  Шевч.  Лихо,  лихо!  мати  в'яне, 
дочка  червоніє.  Шенч.  20.  Серце  в'яне. 
Сердце  замираетъ,  духъ  захватывает ь.  З 

мушкетом  стане,  а  серце  в'яне.  Нп. 
Твоє  личенько  біле  рум'яне,  хто  на  його 
гляне  —  серденько  в'яне.  Мет.  Вблос  в'яне 
(слухаючи  що) —говорится,  когда  прихо- 

дится слышать  что-либо  енльво  непріятное? 

А  в  мене  волос  в'яне,  се  слухаючи.  Г.  Барв. 
4  41.  Так  співає,  аж  волос  в'яне. 

Ватер,  ра,  в  ятір,  ра,  л(.=Ятір.  Ном. 
Л;  13137.  Ніхто  їх  не  ловив, — ні  воло- 

ком, ні  в'яшірами.  Г.ііб.  Люде  в'ятірі 
просушували.   Гріш.  11.  58. 

В'ятерйна,  ни,  ж.  —  Ятеряна.  Ум. 
Ятеріінка.  Тепло,  як  циганові  під  в'ятернн- кою.  Ном.  Л?  612. 

Вячати.  чу,  чищ,  гл.=Мчкатя.  Коза 
в'ячит,  кричит:  вс,  ве!  Вх.   Уг.  232. 



Рв?  меж.  1)  А?  ась?  что?  Чому  не  по- 
слухав,  як  я  х&зав,  щоб  у  шинок  не  за- 

ладив? га?  Рудч.  Ск.  II.  131.  Іване!— Га? 
2)  А,  агъ»  9,  вотъ  какъ!  Га,  добра  твоя 
горілка, — дай  випем  ще.  Чуб.  I.  109. 
Раз  лучилось  робаку  на  віку,  іпа  вже  й 
га!  Ном.  №  2611.  3)  Пъсенвый  приггввъ. 
Гоп,  чук,  га,  тропака,  бо  я  зроду  така! 
Левиц.  І.  53. 

Раба,  би,  ж.  1)  ІЗ-влое  сукно  турецкое. 
Ой  із  города  із  Трапезонта  виступала 
галери,...  турецькою  білою  габою  покро- 
вена.  АД.  ї.  208.  У  Шевченка  св*жнаи 
пелена.  Возьме  її  (діброву)  та  й  огорне 
«  ризу  золотую  і  сповив  дорогою  білою  га- 

бою. Шевч.  640.2)  Кайма?  Хустка  з  золо- 
тими квітами,  з  золотою  габою.  МВ. 

II.  77.  Хустка  колись  була  чорна  із  га- 
бою, тепер  стала  руда.  О.  1862.  УШ.  32. 

Габати,  баю,  вш,  гл  —  Габцззватв.  Аф. 
352. 

Рабелвбвмй,  а,  е.  Сдвланый  изъ  кожи 
колодой  скотяны.  Обуптй  в  габелкових 
черевиках.  Стор.  И.  96. 

Гавелов,  лка,  м.  1)  Кожа  молодой  ско- 
тины. Нас.  158,  157.  2)  Кожа  съ  шеи  ло- 

шади или  быка.  Мшк.  178. 
Гвбвьбванвй,  а,  е.  ?  Вже  була  стара, 

а  ще  подавай  їй  і  спідниці  байові,  і  юпки 
ьабаьовині    0.  1861.  VIII.  16. 

Раблвяа,  ям,  ж.  Телятина.  Желех.  Вх. 
За.  9.         ♦ 

ГабкІ,  дів,  м.  .**.— Габлвна.  Желех. 
Вх.  За.  9. 

Гьбев,  меж.  Восклвцаніе  гуцудьскихъ 
дровосіковь  при  спусканій  срубленных?) 
деревьевъ  съ  горы  вннзъ;  этнмъ  восклица- 
яіомь  стоящіе  внизу  работники  дають  знакъ 
отоящнмъ  выше  пріоставовить  спускъ  де- 

ревьевъ. См.  Жиатов.  Шух.  I.  180. 

Гвббввж,  а,  е.  Сдъланный  взь  б-влаго  сун- 
на гаїв.  Рукавичейки  габові.  Гол.  II.  119. 

Габук,  мі,  м.  Місто  въ  рік*,  гдф  во- 
да течвтъ  узкимъ  руслонъ  и  съ  шумомъ 

бьетъ  вннзъ.  Шух.  I.  227. 
Рабцюаатв,  цшш,  вш,  гл.  Хватать. 

Хоть  старого,  хоть  малого,  то  так  габ- 
цюють.  Аф.  352. 

I.  Гав!  меж.  Звукоаодражаніе  лаю  со- 
баки. Вовк  узяв  дитину  да  й  побіг,  а 

собака  за  ним:  гае,  гае,  гае!  Рудч.  Ск.  I.  9. 
II.  Гав,  нар.=Гев>  Вх.  Лен.  402. 
III.  Гвв,  ву,  м.  Лай.  Я  пізнав  і  гав 

тієї  собаки,— такий  хрипкий.  Нсвомоск. 
(Залюбов.). 

Ґава,  вм,  ж.  1)  Ворона.  Аф.  352.  Ґави 
ловити.  Ротозейничать,  зівать.  Гав  ловив 
та  витрішки  продавав.  Ном.  №  10926. 

2)  Переносно:  разиня,  ворона.  3)  Промс- 
жутокъ  межъ  двухъ  зубьевъ  налы.  НВо- лын.  у. 

Гавановмй,  а,  е.  Темно-желтый.  КС. 
1891.  V.  196. 

Гавань,  ні,  ж.  Гавань.  Ой  стояла  на 
гавані  против  Яниколя;  ой  там  була 
хуртовина  із  чорного  моря.  Мет.  431. 

Равна,  ні,  об.  Гнусливый  человвкъ,  гну- 
сливая женщина.  Полт. 

Гяваатнй,  а,  е.  Гнусливый.  Полт. 
Гаввк,  а,  е.  Вороній.  Галине  гніздо. 
Гавмтя,  влю,  ваш,  гл.  РотозвЙничать, 

зівать. 
Гавв,  ву,  м.  Лай.  Вх.  Лем.  401. 
Гаввавна,  на,  с.  Лай. 
Гавватя,  каю,  вш,  гл.  Лаять.  Собака 

і  на  святого  гавка.  Ном.  №  5195. 

Равкач,  ча,  лі.=Лис.  Вх.    Пч.    II.    5. 
Гавкнутв,  вну,  неш,  гл.  Однокр.  в. 

отъ  гавкати.  У  дворі  гавкнуло  цуценя. 
МВ.  I.  108. 

Гавкотня,  ні,  ж.  Сильный  лай. 
Раввув,  ні,  м.  Лающее  животное.  К. 

Да.  57. Гяввучмй,  а,  е.  Громко  лающій,  часто 
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лающій.  Це  в  нас  гавкучий  собака. — 
Щеня  гавкуче.  К.  Дз.  49. 

Гаввущшй,  а,  є.  =  Гавкучий.  Отари 
стережуть  бровки  кудлаті,  гавкущі,  злю- 

щі. КМБ.  II.  119. 
Гавра,  ри,  ж.  Берлога.  Угор. 
Гявран,  на,  м.  Птица:  Соїтиз  согах, 

норонъ.  Вх.  Пч.  II.  9.  Гавране,  гавране, 
високо  літаєш.  Гол.  II.  719. 

Гавра,  рі,  ж—  Ґава.  Морд. 
Гаврях,  ха,  м  —  Ховрах.    Драг.    241. 
Гавх,  меж.=1.  Гав.  Ей,  чоловіче,  а 

ні  важся!  Бо  що  два,  а  не  еден,  а  соба- 
ка третій....  гуджа-гавх!  Ном.   №    4357. 

Гав'юрка,  кл,  ж.=Вевірва.  Вх.  Пч. II.  7.  См.  Білна. 

Гав'яаь,  8І,  ж.  Раст.  Зупірпуглш  «Йі- 
сіпаїе.  Вх.  Пч.  II.  36.  Шух.  І.  22. 

Гав'нчмй,  а,  е=Гавнн. 
Гав'яр,  ру,  м.  Раст.:  а)— Татарак.  Асо- 

пі8  саіатиа  Ь.  ЗЮЗО.  І.  109.  б)  Сагех 
гірагіа  Ь.  ЗЮЗО.  І.  115. 

Гагакання,  вя,  с  Вскрнкиваніе,  гром- 
кій  говорь. 

Гагакати,  каю,  вш,  гл.  Вскрикивать, 
громко  говорить.  Піп  у  церкві  гагакав, 
гагакав,  аж  піт  його  проняв. 

Гагакнути,  кну,  неш,  гл.  Однокр.  в. 
оть  гагакати. 

Гагара,  ри,  ж.  Родъ  дикой  утки,  га- 
гара, іїо  весні  налетіло  до  нас  на  Тер- 
нівку гагар.  Стор.  II.  75. 

Гагарячий,  а,  є.  Гагарій.  Гагаряче 

пір'я. 
Гад,  ду,  м.  1)  Гадь,  пресмыкающееся. 

Чужими  руками  добре  гада  ловити.  Ном. 
.V  9664.  2)  Соб.  Много  пресмыкающихся. 
Гад  руками  з  ями  до  ями  носить.  ЗОЮР. 
І.  309.  Там  коло  криниці  побачив  тако- 

го багацько  темного  та  сірого  страшен- 
ного гаду.  Драг.  113.  3)  Бранное:  гадина. 

Скверний  гаде,  куди  ти  лізеш?  Схаме- 
нись! Шевч.  335. 

Гади,  дй,  ае.=Гадка.  Ідіте  до  батька, 
покиньте  свою  непевну  гаду.  Г.  Барв.  133. 

Гадай-аілля,  ля,  с.=*Віло8ор,  Рагпаззіа 
раїизігіз  Ь.  ЗЮЗО.  І.  130. 

Гадання,  ни,  с.  Размьіпіленіе,  помыслы, 
лумавіе. 

Гадати,  даю,  вш,  гл.  1)  Думать,  раз- 
мышлять, помышлять,  предполагать,  во- 

ображать. Л, козак  молод,  гадаю,  що  я 
собі  пароньки  не  маю.  Мот.  17.  Ой  ти, 
козаче,  що  ти  думаеш-гадаєш?  Мет.  81. 
Коника  сідлав,  а  на  Бога  не  гадає.  Год. 

I.  11.  2)=3гадувати.  Та  оудем  ми  помі- 
рать  і  свого  батенька  гадать.  Мил.  211. 

Гндатися,  бтьея,  гл.  безл.  Гадається, 
гадалося.  Думается,  думалось.  Скільки  ж 
то,  гадалося  мені,  буде  землі  під  усім 
царством.  Ком.  Р.  І.  1.  Коли  б  панам 
гадалося,  з  чого  лихо  скувалося.  Ном. 
№  1136. 

Гадваб,  бу,  .и.=  Єдваб.  Вх.  Лем.   401. 
Гадвабинй,  а,  є. =6двабний  Гадвабна 

хусточка.  Гол.  IV*.  435. 
Гаддя,  дя,  соб.*=  Гади.  Гаде  підь  землю 

ховає  сі  на  зіму.  ЕЗ.  V.  80. 

Гаджуґа,  ґи,  ж.  Молодая  смерека  вы- 
шиной до  «грехъ  метровъ.  Шух.  І.  176. 

Гаджучка,  кн,  ж.  Молодая  смерека 
вышиной  до  І'/г  метра.  Шух.  І.  176. 

Гад8иика,  ки,  з/с.=Адзямка.  Вх.  Зн.  1. 
Гадн-перегади,  дів,  мн.  Раздуммваніе. 

Почнуться  гади-лерегади— начнутъ  думать- 
передумывать.  Лохв.  у. 

Гадйло,  ла,  с.  Родъ  игры  съ  .твсвей. 
Гад,  гад,  гадило,  що  по  полю  бродило  и 
пр.  Мил.  54. 

Гадина,  ни,  ж.  1)  Гадъ,  пресмыкаю- 
щееся животное,  змвя.  Веться,  як  гадина. 

Ном.  №  3002.  Гадина  в  його  словах  ди- 
хає. Ном.  №  2932.  Хоч  би  гадина  там 

сичала,  то  візьме  (такой  воръ).  Ном. 

№  11084.  Туга  коло  серия  як'  гадина 
в'ється.  Чуб.  V.  473.  2)-  сліпа= Веретін- 

ник, Ап£чіз  Гга£і1І8.  Вх.  Нч.  II.  16.  3) — со- 
рока/та. Реііаз  ргаезіег.  Шух.  І.  22.  4)— чдр- 

на.  Реііаз  сЬегзеа.  Шух.  І.  32.  5)  Упо- 
требляется какъ  бранное  слово.  Ум.  Га- 

дннка,  Грин.  І.  6;  гадинонька,  Мет.  251. 
гадиночна.  Чуб.  У.  434. 
Гадйнник,  ка,  м.  Раст.  а)  Аісііешіїїа 

\чіІ£агіз.  Вх.  ІІч.  II.  29.  б)  УегЪазсш» 
іЬарзиз.  Лв.  102. 

Гадинонька,  кн,  ж.   Ум.   оть    гадина . 
Гаднночка,  ки,  ж.  Ум.  оть  гадина. 
Гадане,  нити,  с  Зм4енышъ.  Гадина 

чинить  уперед  яйце,  а  потім  віводить- 
гадиніта.  Шух.  І.  238. 
Гадка,  ки,  ж.  Мысль,  номьішленіс, 

думка.  Ні  думки,  ні  гадки. — Що  хатка, 
то  инша  гадка.  Взяли  мене  думки  та 

'адки.  Ном.  №  5807.  А  ні  гадки.  І  гадки 
не  має.  И  не  думаеть  вовсе;  и  въ  усъ  со- 

бі1 не  дуетъ;  и  не  заботится.  Ном.  Л»  4991. 
Його  лають,  а  він,  а  ні  гадки,  (а  він  ,  і 
гадки  не  мае).  Его  бранягь,  а  онъ  и  ві» 

усъ  себя  не  дуеть.  Не  журиться  Кате- 
рина, і  гадки  не  має.  Шевч.  67'.  За  го- 
динки жито  помолотили  н  прибрали, — 
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тепер  ні  гадки,—  т.  е.  теиерь  и  спокойны. 
Черн.  у.  Шкоді  й  гадки.  Нечего  и  думать. 
Шкода  й  гадки,  не  буде  нічого.  Шевч. 
422.  Ум.  Гадонька,  гадочка.  Думки-га- 
доньки  не  мають.  Шевч.  648.  Ой  почєли 
вівчерики  гадочки  гадати,  як  би  дати 
Вондарючці  та  у  село  знати.  Шух.  І.  205. 

Гадкувати.  кую,  вш,  гл.  Размышлять, 
раздумывать.  Він  тогдй  не  каже  нічо, 
лиш  собі  гадкуїт.  Гн.  II,  9. 

Гадовий,  а,  є.  Змінний,  свойственный 
гаду.  Гадове  ьодло.  Бранное  слово.  Енеи, 
гадового  сина,  пужни  по  своєму.  Котл. 
Ен.  IV.  36.  Гадова  свинота.  Ном.  .№  12403. 

Гадовище,  ща,  с,  Зміиное  гніздо,  місто 
пребьіванія  змій.  Вх.  Зн.  9. 

Гадонька,  ки,  ж.  Ум.  отъ  гадка. 
Гадочка,  кн.  ж.  Ум.  отъ  гадка. 

Гадра,  ри,  ж.  Баба-яг.і,  сварливая  ба- 
ба. Вх.  Зн.  9. 

Гаду.  Обыкновенно  сь  ноктореніемь  въ 
вираженій:  Я  (він,  ти  і  т.  д.)  гаду,  гаду.  Я 
(онъ,  ты  и  т.  д.)  болтаю....  Гаду,  гаду,  а 
вовк  суне.  Ном.  №  5769  Гаду,  гаду,  а 
пси  в  крупах.  Ном.  №  12949. 

Гадь,  ді,  а*?.=Гаддя.  В  хаті  була 
всяка  гадь....  вужі  та  ящірки.  Гн.  П.  66. 
На  благовіщіня  гадь  вилазиш  із  землі. 
Фр.  Пр.  59 

Гадюк,  ка,  .«.= Гадина.  Их.  Зи.  9. 
Гадюка,  ки,  ж.  Г)  Гадюка,  Уірега  Ье- 

гиа.  Вилазить  гадюка  та  и  сичить. 
Рудч.  Ск.  1.  146.  Гадюк  умію  замовлять. 
Котл.  Ен.  Ш.  13.  Нехай  мог  руці  пої- 

дять гадюці.  Грин.  III.  266.  2)  Гадина, 
змія.  Даю  вам  силу  наступати  на  га- 

дюки, вв.  Л.  X.  19.3)  Употребляется  какъ 
бранное  слово.  Ум.  Гадючка. 

Гядюра,  ри,  ж.  1)  Большая  гадюка, 
большая  змія  2.)  Вранное  слово.  Що  це 
ти,  гадюро,  робиш?  Уман.  у. 

Гадюцький,  а,  е— Гадючий.  Чуб  I. 
122. 

Гадюча,  чати,  с. ^Гадюченя.  Кон.  П. 
стр.   107. 

Гадюченя,  няти,  с.  Дітеньшгь  гадюви, 
зміеиьііт.  Гадюка  й  гадюченяти.  Ком. 
II.   107    Ум.  Гадюченятко. 

Гадючий,  а,  е.  1)  Зміиньїй,  гадючій. 
Гадюча  в  серці  в  вас  отрута.  К.  Псал. 
132.  Гадюче  нбдло.  Зміиное  гніздо.  2)  Га- 

дюча морква.  Ра'ст.  Реисесіап пні  Огеозеїі- пит  Моепсп.  ЗЮЗО  І.  166.  3)  Бранное 

слово.  Гадючий  сину!  Маркев  56.  Гадю- 
чий жид.  Маркев.  56.  /  ціпка  вхопила 

гадюча  дитина.  Гріїн.  II.   183. 

Гядючнн,  на,  не.  ІІринадлежащій,  свой- 
ственный гадюкі.  Не  лай  гадючину  ма- 

тір. Чуб.  II.   12 
Гадючина,  ни,  ж.  Мясо  гадюки,  змій. 

Ном.  №  12174. 

Гадючка,  ки,  ж.  1)  Ум.  отъ  гадюка. 
2)  Гадючку  вкинути,  впустити.  Сділать  па- 

кость. Здається  і  друже,  а  гадючку 
впустив.  Ном.  «V;  9536. 

Гадючник,  ка,  м.  1)  Зміиное  гніздо. 
Екатеринослнв.  2)  Рнст.=Воронець,  8рі- 
гаеа  Гііірепйиіа  Ь.  ЗЮЗО.  І.  137.  3>  Ни- 

зенькая землянка.  Херс.  Викопав  якийсь 
гадючник  у  землі,  Левиц.  Нов.  343. 

Гадюччя,  чя,  с  соб.  Гадюки.  Тілько  й 
видко  між  кущами,  що  гадюччя  й  ящірок. 
ІЦог.  Сл.  123. 
Гадюшник,  ка,  м.  =  Гадючник  3. 

„Містечко  Курисово-Покровское".  (Одесса. 
1883),  стр.   16. 

Гади,  дяти,  с  1)  Змъч'нышъ,  зміиное 
отродье.  Федьк.  2)  Гадє  сліпе.  Рыба  Реі- 
гошугоп  Яи\г.  Шух.  І.  24. 

Гадячий,  а,  є.  1 1  -Гадовий,  гадючий. 
Мил.  М.  48  Сім  голов  гадячих.  Гн.  І.  22. 

2)  Гадяче  зілля.  І'аст  Уегопіса  спатаесіпі*. Вх.  ІІч.  II.  37 

Гаввйй,  а,  є   .Іісной.  Желех. 
Гаечка,  ки,  ж.  Ум.  огь  гайна  1. 

Гав,  ау,  м.  1)  Газь.  2)= Гас. 

Гкварі,  рів,  м.  мн.  Патронташи,  при- 
шитые на  груди  къ  чеиеркі.  Черном. 

Гаэда,  ди  и  пр.=Ґавда  и  нр 
Гавёта,  ти,  ж.  Газета.  Жадна  газета, 

жадна  пошта  не  переносила  так  швидко 
звісток  з  одного  краю  до  другого,  як  язик 
Борюхів.  Левин.  І.  180; 

Газетник,  ка,  м.  Журналисть,  нздаю- 
іцій  газету  или  пишущій  въ  ней.  Засіли 
письмаки  собором  у  сто  душ,  високі  ро- 

зумом, в  газетників  преславні.  К.  Дз.  118. 

Га'анйк,  ка,  м.  и  Газ  ви  ця,  ці,  ж.— 
Гасник,  гасниця.  Правобер. 

Гаївка,  ки,  ж.  Весенняя  хороводная 
игра,  весенняя  пісня  въ  этой  игрі.  Гол. 

IV.  7.  О.  1861."  XI.  Св.  39. 
Гаїдка,  квч  а«;.=Гаївка.  Желех.  Гол. 

II.   177.. 

ГаІна,  ни,  зг.— Гай.  К  зеленій  гагні, 
при  низькій  долині,  козак  грае  і  співає 
о  любій  дівчині.  Гол.  І.  386. 

Гаїння,  ня.  с—  Гаяння. 
Гаїр,  ру,  .«.— Татарак.=Гавяр. 
Гаїтн,   ся,  гаю,  ся,    еш,  оя,  г.г.    1)= 
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Гаяти,  ся.  0.  1861.  XI.  Гв.  39:  Рудч. 
Ск.  І.  125.  2)  Гаїти.  Занимать  попусту 
місто.  Вх.  Зн.  9. 

Гай,  гаю,  м.  Роща,  небольшой  л*съ. 
Вас.  206.  По  гаєві  усякий  птах  літає. 

Греб.  390.  Густий  гаю,  густий — не  про- 
гляну. Мет.  66.  Ум.  Гайбя,  гайбчок.  Гайок 

зелененький.  Шевч.  411.  Ходить  милийпо 
гайочку,  вигравае  в  сопілочку.  Чуб.  V.  42. 

Гай-гай!  меж.  1)  Эхъ-эхъ!  Гай-гай, 
як  був  я  молодий!  Гай-гай!  добрий  край, 
та  лихая  година  з  вами.  Ном.  л  705. 

2)  Крикъ  на  хищныхъ  птиць. 
Гайбув,  за,  м.  Раст.  Осітпт  Ьахуіі- 

спт.  Вх.  Пч.  1.  11. 

Гайвір.  ру,  и«.=Гав'яр.    Св.    Л.    271. 
Гайворон,  на,  м.  Грачъ,  Оогуиз  йи£І- 

1е£08.  Вх.  Пч.  II.  9.  Та  ще  мене  гайво- 
рони укрили  з  півночі...  Клюють  очі  ко- 

зацькії, а  трупу  -не  хочуть.  Шевч.  491. 
Гайвороння,  ня,  с.  Грачи.  Як  же  за- 

крякає гемонське  гайвороння  та  здій- 
меться, наче  хмара.  Стор.  1.  125. 

Гайвороня,  няти,  с.  Граченокъ. 
Гайворонячий,  а,  е.  Свойственный,  іч>и- 

надлежащій  грачу,  грачевый,  грачій. 
I.  Гайда,  ди,  1)  м.  и  ж.  Повіса  Аф. 

352.  2)  ж.  Флейта.   Угор. 
II.  Гайда!  меж.  Маршъ!  впередъ!  Була 

колись  правда,  пожила — та  й  гайда. 
Ном.  №  6708.  Осідлаєм  буланого  та  й 
гайда  в  дорогу.  Шевч.  246. 

Гайдабура,  ри,  м.  Разбойникъ.  К.  Доев. 
209,  218. 

Гайдабурнти,  рю,  риш,  гл.  Разбойни- 
чать Коли  б  ши  не  гайдабурив—всяк 

сидів  би  тихо.  К.  Да.  125. 

Гайдай,  дая,  .м— Гайдарь.  Аж  там 
стоїть   гайдай  молоденький.  Лукаш.    81. 

Гайдамака,  кн,  м.  1)  Гайдамакъ:  че- 
ловек і.,  причастный  къ  .  крестьянскому 

возстннію  въ  18  вікі  на  правомъ  берегу 
Дніпра.  Йде  Залізняк  Чорним  шляхом, 
за  ним  гайдамаки.  Шевч.  155.  2)  Раз- 
бойникъ. 

Гайдамакування,  ня,  с.  Пребывание 
гайдамакою 

Гайдамакувати,  кую,  еш,  гл.  Гайда- 
мачествовать,  быть  гайдамакою.    Аф.  353. 

Гайдамака,  .і/. —Гайдамака.  Желех. 
Гайдамацтво,  ва,  с.  Гайдамачсство.  См. 

Гайдамака.  Левиц.  І.  535. 
Гайдамацький,  а,  в.  Гайдамачеспій 

См.  Гайдамака.  Ном.  №  4258. 

Гайдамачити,  чу,  чнш,  гл.=Гайдама- 
вувати.  Аф.  353. 

Гайдамаччина,  ни,  ж  — Гайдамащм- 
на.  ЗОЮР.  І.  139. 

Гайда  яашок,  шви,  м.  Ум.  оті,  гайда- 
мака. Желех.  Грин.  Щ.  601. 

Гайдамащняа,  ни,  ж.  Возстаніе  гай- 
дамакові,, время  во.станія  гайдамакові». 

КС  1884.  УШ.  721. 

Гайдарах,  ка,  м.  Ум.  огь  гайдарь. 
Гайдарка,  ки,  ж.  Длинная  пастушеская 

палка.  Лубен,  у. 

Гайдарь,  ря,  м.  Цастухъ  оиецъ.  Зміев. 
у.  Ум.  Гайдарин. 

Гайдати,  даю,  еш,  гл.  Играть  на  флей- ті. Угор. 

Гайдачбк,  чка,  м.  Особый  родъ  орна- 
мента на  писанні.  МУЕ.  І.  104. 

Гайдёй,  дея,  м.  У  гуцулові.:  пастухъ 
рогатаго  скота.  См.  Гайдай,  бовгарь.  ІІІух. І.  189. 

Гайдук,  ка,  м.  Высокорослый  служи- 
тель; солдатъ  надворной  стражи.  Ой  ви 

війти,  отамани,  панськії  гайдуки.  Нп. 
Ой  крикнув  царь  на  свої  гайдуки:  „Возь- 

міть  Байду  добре  в  руки!"  Гол.  І  "2. 
2)  Особаго  рода  танець.  3)  Гайдука  сади- 

ти, ударити.  Танцевать  въ  присядку.  Уда- 
рила б  гайдука,  та  боюся  мужика.  Чуб. 

V.  687.  Еней,  матню  в  кулак  прибрав- 

ши, і  „не  до  солии  примовлявши,  садив 
крутенько  гайдука.  Котл.  Ен.  І.  20. 
4)  Ніс  гайдуке  скаче.  Вьіражсніе  для  ука- 

заній чьего-нибудь  страшнаго  аппетита, 
усиленной  работы  челюстями.  Лупить 
(  =їсть),  аж  ніс  гайдука  скаче, — танцює. 
Ном.  №  12206.  Ум.  Гайдучбк.  Чуб.  У. 
1075.  Ув.  Гайдучйще.  Чуб.  V.  686. 

Гайдуцький,  а,  е.  Принадлежали,  свой- 
ственный гайдуку  1. 

Гайдучйще,  ща,  м.  У  в.  огь  гайдук. 
Гайдучбк,  чка,  м.  Ум.  оті.  гайдук. 
Гайка,  ки,  м.  1)  Гайка.  2)  Замедленіе, 

проволочка,  трата  времени.  Коли  б  не 
гайка  трапилася  у  дорозі,  може  б  і  ви- 

стиг на  обід.  Екатериносл.  у.  Ум.  Гаєчка. 
Гайкати,  ваю,  еш,  гл.  Кричать  гай! 
Гаймін,  на,  м.  Мвожество.  У  місті 

сьогодня  гаймін  огірків.  НВолын.  у. 

Гайнарь,  ря,  м.  Работникъ,  пригоняю- 
щій  на  ярмарку  еврейсі.ій  скоть.  Шух.  І.  81. 

Гайний,  а,  є.  1)  Л ъшкотный,  медлен- 
ный. Гайна  робота.  Вх.  Зн.  9.  2)=Гаввий. 

Повій,  вітре  гайний.  Гол.  II.  793. 
Гайнйк,    ка,  м.   Лісникь.    Вх.  Зн.  9. 

Гай  вів,  нова,  ве.  Принадлежащій,  свой- 
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ственный  гайну.  Бранное  слово:  гайнів 
брат.  Ном.  стр.  285  №  3349. 

Гайно,  нар.  Мешкотно,  медленно. 
Гайно,  на,  с  1)  Навозъ,  испражненія. 

Ном.  №  7916;  №  6572.  2)  ІІодстилка  со- 
ломы для  скота.  О.  1862.  VIII.  49.  3)  Мед- 
вежья берлога.  Шух.  І.  22.  4)  Безпорядокъ. 

Гайнем  стояти.  Быть  въ  безпорядки.  Казала, 
що  все  прибрала  в  хаті,  аж  бачу,  що 
все  такечки  й  стоїть  гайном. 

Гайнування,  ня,  с  Небреженіе,  небреж- 
ность, бездельничанье. 

Гайнувати,  вую,  вш,  гл.  Небречь,  рас- 
трачивать, мотать.  Ти  ж  і  сам  колись 

був  таким,  як  ми,  дукою.  Хто  тобі, 
пеському  синові,  звелів  гайнувати  бать- 

ківщину. К.  Бай.  47.  Хто  в  літі  гай- 
нує, той  в  зімі  голодує.  Ном.  №  558. 

Заробить  гроші,  та  й  гайнує  їми, — ні- 
чого не  зостається  в  його.  Новомоск.  у. 

2)  Кутить,  гулять.  .4.  кум  з  кумою  в  корчмі 
гайнує.  Чуб.  №  1099.  3)  Производить  без- 
иорядокъ.  Ну  бігать,  гомоніть,  гайнува- 
ти, — аж  усе  піде  жужмом.  МВ.  II.  10. 

Гайнути,  ну,  неш,  гл.  Побіжать,  ки- 
нуться, махнуть,  удрать.  Г.  Барв.  314. 

Десь  так  гайнув,  що  й  не  видно.  Ой 
гайну  я  до  дівчат  та  й  на  вечерниці.  Ни. 

Гайна  ний,  а,  е.  Грязный,  скверный. 
Громада,  громада!  гайняна  їх  рада!  Ном. 
№  14068. 

Гайовий,  а,  е.— Гаввий.  Гарна,  як 
квітка  гайова.  Ном.  №  8425. 

Гайовий,  ного,  м.  Лісной  сторожъ. 
Гайовий,  ка,  м.  Літій.  Улан.  II.  84. 
Гайбк,  яка,  м.  Ум.  огь  гай. 
Гайочок,  чка,  м.  Ум.  огь  гай. 
Гайсагня,  ня,  с  -Гасання. 
Гайсати,  саю,  вш,  гл.— Гасати. 
Гайствр,  ра,  м.  і)=Чорногу8>  Сісопіа 

пі^га.  Вх.  ІІч.  II.  9.  Пирят.  у.  2)=Тай- 
стра.  ЗЮЗО.  І.  113.  Котл.  Ек    VI.  43. 

Гайстра,  три,  ж.  Астра,  Авгег  сіііпеїі- 
КІ8  Ь. 

Гайструв,  ка,  м.  Годъ  женскаго  ґо  пов- 
ного убора:  б-влый  платокъ,  вышитый  но 

концамъ.  Борз.  у. 
Гайта!  меж.  При  управленій  лошадью: 

направо.  Желех. 
Гайта,  ти,  ж.  Распутная  дівка.  Желех. 
Гайтан,  на,  м.  Поясъ  съ  гаманом,  боль- 

шимъ  шилоыь,  ножемъ  и  прочее  (у  пасту- 
ховъ).  О.  1862.  V.  Кух.  37. 

Гайтара,  ри,  ж.  Гитара.  Екатериносл.  у. 
Слов.  Т.  Эварв. 

Гаити,  ж.  ДЬтск.  Гулять.  О.  1862.  IX. 
118. 

Гайтйна,  ни,  ж.  Жердь.  Кіев.  г. 
Гайтів,  това,  м.  1)  Полевой  сторожъ. 

Желех.  2)=Гайник.  Вх.  Лем.  401. 
Гайтове,  вбго,  с.  Охота.  Желех.  Тоже: 

гайтови,  .км.  ПІух.  I.  235. 
Гайтта!  меж.  Гайта.  Ко1Ь.  I.  65. 

Гайтуваяия,  вя,  с.  Охота  съ  гончими. Галиц. 

ГаЙтувати,  тую,  еш,  гл.  Охотиться, 
особенно  съ  гончими.  Вх.  Зн.  9.  Шух.  I. 
235.  2)  Распутничать?  См.  Гайта.  Комі 
мати  гайтуе,  то  й  дівка.  Ном.  Л;  і  $96). 

Гайтусь,-  ходйти.  ДЬтск.  Испражнять- 
ся. На  чорнім  хліб  сн  родить,  а  на  бі- 
ле гайтусь  ходить.  Ном.  Л;  12206. 

Гак,  ку,  м.  1)  Крюкъ.  Рудч.  Ск.  I.  69. 
Грин.  Ш.  412.  Возьміть  Байду  добре 

руки,  на  гак  ребром  зачеп'ппе.  АД.  I.  146. 2)  Родъ  багра  для  ловли  рыбы.  Вх.  Ич. 
II.  25.  3)  Крючекъ  для  удочки,  но  чаще 
употребляется  ум.  гачок.  4)  Шипъ  под- 

ковы. Треба  перекувать  коня,  бо  вже  га- 
ки позбивались.  Аф.  353.  5)  Орудіе  для 

обтягиванія  бочки  обручемь.  э)  Тут  тобі  й 
ган!  Тутъ  гебі  и  конецъ;  тутъ  тебі  н 
аминь!  7)  3  гану  плодити  отару.  Браться 
досматривать  стадо  овецъ,  получая  за  это 
отъ  хозяина  тридцатую  овцу  (о  личмаиах). 

О.  1862.  V.  Кух.  37*.*8)  3  Ганой.  Сь  лиш- нимъ,  съ  небольшою  прибавкою.  По  дві 
десятині  й  вісім  аршин  та  трошки  й 
з  гаком.  Вас.  208    Ум    Гачбк,  гачечок. 

Гакало,  ла,  м.  и  с  Часто  повторяю- 
щій  меж.  га. 

Гакання,  ня,  с.  Частое  иовтореніе  во- 
просит, меж.  га. 

Гакарь,  ря,  м.  Стволъ  молодаго  дерева,, 
которымь  связываютъ  вмъсто  дві  тальби. 
два  плота,  спланлиемаго  дерева.  Шух.  1. 181. 

Гакати,  каю,  еш,  гл.  Часто  повторять 
вопросит,  меж.  га;  чтокать.  /  доки  ти 
будет  усе  тільки  гакати? — Такий  вже 
гакало! 

Гаківниця,  ді,  ж.  Длинное  кріпостное 
ружье.  КС.  1882.  X.  142.  Три  рушницг- 
гакічниці  і  три  самопали    ІІІевч.  450. 

Гакнути,  кну,  неш,  гл.  Крикнуть  га. 
Га!  Та  як  гакне,  то  аж  зорі  на  небі  за- 
ворушились.  МВ.  (ІСС.   1902.  X.  149). 

Г&кс,меж.  Крикъ,  которымъ  прогоняюгь 
свиней.   Вх.  Лем    447. 

Гакуватий,  а,  е.  Крючковатый. 
Гал,  лу,  м.  І)  Небольшой  шаръ.  2)Цо- 
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лина  въ  лісу.  Суранс.  у.  Ум.  Гілець,  га- 
лечок. 

Галя,  меж.  1)=Гнля.  Дробу;  дробу, 
дробушечки,  наївшися  петрушечки,  на- 

ївшися лободи,  гала,  гала  до  води.  Чуб. 
III.  88.  2)  Піти  галі  світа. =Сеіт  за  очі  пі- 

ти. См.  Світ.  Щоб  ти  пішов  круга  світа 
та  гали  світа.  Ном.  №  3677.  Забіжи  га- 
ласвппа.  Чуб.  VII.  575.  3)  ПршгБвъ.  Ой 
чук  та  гала,  а  я  в  церкві  була.  Чуб.  V. 
1166. 

Галабурда,  дн,  1)  ж.  Дебошъ,  дебо- 
ширство, буйство.  Волынск.  2)  л«.=Гала- 

бурднин.  Желех. 
Гадабурдитн,  джу,  днш,  гл.  Дебошир- 

ствовать,  производить  безпорядокъ.  Во- 
лынск. 

Галабурднив,  ва,  м.  Вуянъ,  дебоширъ. 
Желех. 

Галабута,  тн,  ж.  Надменность.  Вх. 
Зі.  9. 

Галаган,  на,  л».=Ґалаґан.  Зверху  (во- 
ли) блищав  довгий  рядок  здорових,  білих, 

дерев'яних  галаганів,  наче  разок  намиста. 
Левин.    , 

Галагівка,  ки,  лс.=Гаївка.  Желех. 

Галаджійва,  вя,  ж.  Небольшой  плу- 
жокъ  сь  прямой  градилью,  безъ  ноліснГ 
Одесск.  у. 

Галяджовнй,  а,  в.  ?  Спідниця  така,  як 
іанчірка,  а  корсет  новий  галаджовий. 
У.  Барв.  113. 

Галадув,  на,  «.=Галадущик.  Желех. - 
Галадущик,  ка,  «.— Гладущик  Желех. 
Галій.  1  )=Галайко.  Желех.  2)  Кличка 

собаки.  Вх.  Лем.  401.  3)  На  галай-балай. 
Необдуманно,  на  авось,  какъ  попало,  капь 
вибудь.  Ном.  №  13030.  4)  У  галій  свГта 
піти  —  Гал  а  світа  піти.   Желех.  См.  Гала  2. 

Галайда,  дй,  м.  Скиталецъ,  бездомный. 
НВолыи.  у.. 

Галайкати,  каю,  вш,  гл.  Кричать;  кри- 
чать и  пъть,  лйшая  п-Ьніе  съ  крикомъ. 

Желех. 

Галайко,  ва,  м  Крикунъ,  верезга. 
Желех. 

Галайкотати,  кочу,  чеш,  гл.=Галай- 
ватя.  Желех. 

Галайкотіти,  кочу,  тіш,  гл,=Галай- 
ватн.  Желех. 

Гаяайкуватнй,  а,  е.  Крикливый,  болтли- 
вый. Желех. 

Галайстра,  стрн,  ж.  Толпа,  куча  наро- 
да, дітей.  Желех. 

Галакати,  каю,  вш,  гл.  Кричать.  Цит, 
брате,  не  галакай  на  мене.  Гн.   II.   109. 

Галамбёць,  бця,  м.  1)  Кушанье  изъ 
кукурузной  муки.  Угор.  2)  Родъ  киселя 
изъ  овсяной  муки.  Желех. 

Гяламбувати,  бую,  вш,  гл.  Смешивать- 
ся, перемешиваться.  Желех. 

Га  ланка,  вн,  ж.  Петля  изъ  веревки, 
извъттнымъ  образомъ  связанная.  Ыирг.  у. 
Слов.  Д.  Эварн. 

Галансьвий,  а,  е.  Голландскій.  Стор. 
И,  160. 

Галавці,  ців,  м.  мн.  Узкіе  брюки.  У 
німецьких  галанцях.  Стор  I.  111.  Носили 
латані  галанці.  Котл.  Ен.  IV.  14. 

Гдланчатий,  а,  е.  ОдЄтьій  въ  узкіе 

брюки Га  лапу  л,  па,  .«.= Голопуцьок?  Вх. 
Пч.  I.   14. 

Галас,  су,  м.  Крикъ,  шумъ,  вопль.  За- 
реготались нехрещені....  гай  обізвався; 

галас,  зик,  орда  мов  ріже.  ПІевч    29. 
Галасайво,  ва,  м.  Крикунъ.  Желех. 
Галасати,  саю,  вш,  гл.=Галасуватн. 

Еней  на  старших  галасає.  Котл.  Ен.  VI. 
76.  Дяки  гарненько  галасали.  Мкр.  Г.  70. 

Галасливий,  а,  е.  Крикливый.   Желех. 
Галасливість,  вости,  ж.  Крикливость. 

Желех. 
Галасинй,  а,  е.— Галасливий.  Желех. 
Галаснутн,  сну,  нега,  гл.  Крикнуть. 

Желех 
Галасове  зіллє,  с.  Раст.  Зсороііоа 

апІгороМез..  Вх    Пч.  П.  36. 
Галасування,  ни,  с.  Крикъ,  вопль, 

дЄйствіє  отъ  гл.  галасу  віти.  Галасування 
то  піднімалось  разом,  то  затихало.  Лб- 
пиц.  І.  126. 

Галасувати,  сую,  вш,  гл.  Драть  горло, 
кричать,  вопить.  Мій  дом  не  улиця,  де 
кожний  може  галасувати.  Левиц  Пои. 
269.  Жінки,  пороспускавщи  коси,  росхрі- 
стані  і  без  свиток....  галасували  на  ввесь 
рот.  Котл.  Ен.   VI    52. 

Галасуватнй,  а,  є  —Галасливий.  К. 

Кр.  40. Галатйн,  на,   «=Галайко.  Желех. 

Галахура,  рн,  об.  Насмешливое  про- 
званіе  лица  духовнаго  званія  ти  его  до- 

мочадце въ.  Екатериаосл.  у.  Слов.  Д.  Эварн. 
Галаюватий,  а,  е.  =  Галайвуватнй 

Желех. 

Гальва,  ви,  ж.  М-Ьра  жидкости.  Гальву віна.  Гол.  Ш.  244. 

Галдаиаш,  ша,  к.=0даиаш.  Вх.  Зн.  43. 
Гале!  меж.  Иди  сюда!  Вх.  Лем.    402. 
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Галеня,  няти,  с.  Галченокъ.  Чорнесень- 
кі галенята,  підійміться  в  гору.  Ч\'б. 

1030. 

Галере,  ри,  ж.  Гребной  корабль,  га- 
лера. В  тій  галері  од  пристані  далеко 

одпускали,  Чорним-  морем  далеко  гуляли. 
АД.  І.  209. 

Галёрннй,  а,  є  и  галерський,  а,  є. 
1)  Принадлежащей,  свойственный  галері. 
Обізветься  між  турків  Лях-Бутурлак, 
клюшник  галерський.  АД.  1.  210.  2)  Га- 

лерна робота.  Каторжная  работа  (гребцами 
нагалерахъбылн  обыкновенно  невольники). 

Галець,  льця  и  гадечок,  чка,  м.  Ум. 
оть  гал. 

Галіти,  лю,  лиш,  гл.  1)  Гладить  га- 
лом  (см.).  2)  Спішить  торопиться.  По- 

ждіте, вгамуйтесь  трохи,  не  галіте. 

Котл.  Ен.  Ш*.  25. 
Галнтнся.  люся,  лишен,  гл.  1)  Быть 

глажену  галом.  2)— Галити  2.  На  бой  ди- 
витись всяк  галивсь.   Котл.   Ен.    VI.    67. 

Галицький,  а,  е.    Галнцкій.  Желех. 
Га  лиця,  ці,  ж. = Галка  1.  Кинув  не 

палицю,  убив  не  галицю,  скублю  не  пера, 
їм  не  мясо.   Ном.,   стр.  293,  №  92. 

Галич,  чі,  ж.  соб.  Галки,  грачи.  Га- 
лич поле  криє.  Шевч.  52.  Коли  галич 

у  повітрі  шугае — буде  хуртовина.  Грин. 
I.  254. 

Галичанин,  на,  м.  Житель  Галицін. 
Желех. 

Галичанка,  ки,  ж.  Жительница  Гали- 
цін.  Желех. 

Галичина,  ни,  ж.    Галиція. 
Галівнйк,  ка,  .«.  1)  Канатъ,  которымъ 

тянутъ  наромъ.  Каменец,  у.  2)  Работникъ, 
тянущій  судно,  бурлакъ.  Черк.  у.  См.  Га- 
лювати  1. 

Галка,  ки,  ж.  1)  Галка,  клуша,  согуцу 
иіопес-иііш.  Ой  полети,  полети,  да  чор- 

ная галко,  да  на  Дін  риби  їсти!  Мак. 
(1834).  128.  Чорний,  як  галка.  Ном. 
№  13152.  2)  Небольшой  шаръ,  шарикъ. 
Стоїть  палка,  на  їй  галка.  Ном/.  стр. 
296.  Галки  нласти,  ийдати.  Баллотировать 
шарами.  Каменец,  у.  3)  Мушнатна  галка. 
Мускатный  оріхь.  4)  Родъ  хороводной  ве- 

сенней игры.  Маркев.  73.  Ум  Гілонька, 
галочка. 

Галман,  на,  м.  Бранное  слово  для 
мужчины    Харьк.  у.  Слов.  Д.  Эварн. 

Галианка,  ки,  ж.  Бранное  слово  для 
женщины.  Харьк.  у.  Слов.  Д.  Эварн. 

Гало,  ла,  с.  1)  Шаръ.  2)  Стекляный 
шарь    для    глаженья.    Полт.    3)    Круглая 

поляна  въ  лісу.  НВолын.  у.  4)  Круглое 
пространство  на  озері,  незаросшее  водо- 

рослями. НВолын.  у.  5)  Лісное  озеро. 
НВолык.  у.  См.  Гал. 

Галон,  на,  м.  Галунъ,  позументъ.  Зо- 
лотії галони,  а  срібнії  запони.  Нп. 

Галонька.  ки.  ж.  1)  Ум.  отъ  галка. 
2)  Ласкательное  слово  для  женщины.  Спа- 

сибі тобі,  Марусенько,  галонько.  МВ.  II. 
124. 
Галочка,  ки,  ж.  Ум.  отъ  галка.  2)=Га- лонька  2. 

Галу-балу,  меж.  Въ  значеній:  болтать. 
Употребляется  и  какъ  существительное,  и 
какъ  глаголъ.  Аби  зійшлись,  то  як  поч- 

нуть галу-балу, — кого  вже  тут  не  зга- 
дають.'—Галу-балу,  а  свині  в  ріпі.  Ном. 

Л:  12948. 

Галуза,  ви,  ж.  Вітвь.  Гол  I.  206.  Ум. 
Галузка.  Ном.  №  1045;  Галузонька.  6  у  лі- 

сі галузонька.  Гол.  I.  206 
Галуззя,  8Я,  с.  соб.  Вітей. 
Галузитися,  жуоя,  вишея,  гл.  Вет- виться. 

Галузка,  ки,  ж.  Ум.  оть  галуза. 
Галузонька,  ки,  ж.  Ум.  отъ  галуза. 
Галузь,  зі,  ж.=Галуая. 
Галун,  ну,  м.  Квасцы.  Нате  і  мій 

галун  до  церкви.  Ном.  №  6434.  Ум.  Галу- 
нець, галунчии.  Аф.  354. 

Галунйна,  ни,  ж.  Квасцы  (растворен- 
ные?) Як  посолити,  то  не  озме  сі  галу- 
нйна ейці.  ЕЗ.  V.  92. 

Галунити,  ню,  ниш,  гл.  Мочить  въ 
раствор*  квасцевъ!  Чуб.  Ш.  15.  Крашан- 

ки галунять,  а  тоді  варять  у  кірці. 

Ч.ерниг.  у. 
Галунка,  ки,  ,ж=  Крашанка.  МУЕ. 

I.  171.  КС.  1891.  V.  191. 

Галуновий,  а,  е.  Квасцевый. 
Галунчик,  ка,  м.  Ум.  отъ  галун. 
Галух,  ха,  м.  Ніскодько  галугаекъ, 

слінившихся  вмісті?  Галушку  галух  *а- 
зів.  Грин.  I.  233. 

Галуха,  хи,  ж.  Большая  галушка. 
Галушечка,  ки,  ж.  Ум.   отъ    галушка. 
Гадушище,  щі,  ж.  Ув.  отъ  галушка. 

Галушка,  ки,  ж.  Галушка,  кусочекъ  тіс- 
та, сваренный  въ  воді  или  молокі,  клецка. 

Чуб.  VII.  440.  РГзані  галушки,  рвані  галуш- 
ки,—смотри  но  способу  при гото вленіїї.  Вари 

лишень  гречані  галушки.  Рудч.  Ск.  1.  11. 
Ум.  Галушечка.  Іди,  доню,  вечеряти,  бо 
галушечки  скипіли.  Грин.  Ш.  421. 

Галушник,  ка,  м.  Большой  любитель галушекъ.  Черниг. 
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Галущанка,  кш,  ж.  Порода  мяты.  Вх. 
.ІСМ.   402. 

Галь,  лі,  ж.  соб.  Галки.  Галь  на  скир- 
тах сидить.  Міусск.  окр. 

Гальма,  мн,  ж .-. = Гальм с  1 .  Вітряк  кру- 
тився, бо  за  ?альму  не  зав'язаний  був. 

ЗмКзв.  у. 

Гальиіз,  ва,  м.  Отверстіе  въ  обух*  топо- 
ра для  вставки  топорища.  ННол.  у. 
Гольмо,  на,  с.  1)  Тормозъ  для  оста- 

новки колеса  экипажа,  колеса  мельницы 
(деревянный  дуги,  ежимающія  посредством!. 
веревки  мельничное  колесо,  когда  надо 
остановить  его)  и  пр.  2)  Переносно:  прс- 
шггствіе,  задержка.  3)  Изъянъ.  А  нічого 
*обі  шкапина,— без  гальма,  ні  за  що  зга- 

нить. О.  1861.  XI.  Св.  49 

Гальмування,  ня,  с  Дійствіе  тормо- 
зящаго,  торможеніе,  останавливаніе. 

Гальмуватн,-мую,  еш,  гл.  1)  Тормо- 
зить. У  гору  йду — не  бичую,  із  гори  йду 

не  гальмую.  Мет.  460.  2)  Останавливать 
мельничное  колесо.  3)  Переносно:  препят- 

ствовать, задерживать.  Хто  де  не  дума— 
там  ночує,  хотів  де  бігти  -  там  гальмує. 
Котл.  Ен.  VI.  42. 
Гальовнна,  ви,  ас.=Гллява.  Лохв.  у. 
Гальбнка,  ви,  ж.  Парчевая  лента.  Мн. 

гальбнии.  Головной  дівичій  уборъ  изъ  пар- 
чевой  ленты.    Ромен,  у.   Слов.   Д..  Энарн. 

Галювання,  ня,  с.  Дійств іе  оть  гл. 
твлювати. 

Галюватв,  люю,  еш,  гл.  1)  Тащить 
судно  противъ  воды  людьми  или  лошадьми. 
Чер.  у.  2)  Рыскать.  Галювали  ціле  літо 
по  полю.  Чуб.  Ш.  239.  3).  Пустовать,  быть 
незанятымъ.  Чого  в  тебе  город  галюе,— 
хиба  нема   чого  посадити? 

Гадябарда,  дя,  ж.  1 )  Алебарда.  2)  Осо- 
бый видъ  топора.  НВол.  у. 

Галява,  вн,  ж.  Поляна  въ  лісу;  неза- 
роешее  місто  среди  хліба  въ  полі.  Ні'о- 
дын.  у.  На  рікі,  лруді:  позаросшее  місто 
среди  тростника.  (К.  II.  Михальчукъ).  См. 
Гало,  Гальовииа. 

Галівна,  нн,   *.=Галява. 
Галяпа,  пи,  ж?  Бранное  слово  для 

-женщины.  Шух.  І.    31. 
Галяр,  ру,  -«.— Гав'яр.  Вас.  205. 
Гал  яра,  рн,  ж.  1)=Галера.  КС.  1882. 

XII.  505.  2)  Судно  для  перевозки  грузовъ 
3)  Плоскодонная  лодка  на  два  весла.  Вас. 
157.  Ум.  Галяриа.  Ми  у  Кременчуці  пе- 

реїздили на  той  беріг  галярками.  Пирит,  у. 
Гам!  меж.  1)  Означаетъ  въ  дітскомь 

язьікі:    ість.    Не   плач,    дитино,    зараз 

будем  гам.  -1  сам  не  гам  і  людям  не 
дам.  Грин.  1.  236.  2)  Означаетъ  быстро 
проглотить.  А  лисичка  його  гам!  та  й 
проковтнула.  Рудч.  Ск.  II.  3. 

Гам,  му,  м.  Крикъ,  шумь.  Гармидер, 
галас,  га.»  у  гаг.  Шевч.  333. 

Ганааёй,  зею  и  аея,  м.  и  гамазея,  вві,  ж. 
Магазинъ  для  склада  и  храненія  какихъ 
либо  вещей,  хліба.  О.  1862  I.  62.  Руш- 

ниць, мушкетів,  оружжин  наклали  пов- 

ні гамазеї.  Котл.  Ен.  IV*.  56. 
Гамазйн,  на,  м  =Гама8вя.  Підпалюють 

га.иазини  з  хлібом.  Стор.  МПр.   80. 

Гамазій,  він»,  м.  и  Гаиазія,  аІЇ,  ж.— 
Гамазея.  Оттой  хліб,  що  в  гамазії,  добрі 
люде  розібрали.  Кв.  11.  І.    145. 

Гамала,  ли,  ж.  Смісь?  Родь  кушанья? 
Накришили  так  то  того,  то  сього, — 
вийшла  чисто  гамала, — поїли.  Пирят.  у. 
Слои.  Д.  Звари. 

Гамалик,  ка,  м.  Задняя  часть  шеи. 
Козаки  сами  там  пораються,  а  нашо- 

му брату  дають  оглоблею  по  гамалику. 
К.  ЧР.  354. 

Гамаликуватий,  а,  е.  Толстошей,  ко- 
ренастый Гамаликуватий  віл. — Народ 

показний,  гамаликуватий.  Г.  Барв.  240. 
I.  Гаман,  на,  м.  Кожаный  м*шочекъ 

для  храненія  табаку,  карманныхъ  вещей; 
мошна,  кошелекъ.  Чуб.  V.  919.  Загубила 
чотирг  гроші  з  гаманом.  Ном.  №  12533. 
Товчуть,  як  жиди  гамана.  Десь  у  мене 
був  з  кулями  гаман.  АД.  І.  173.  Ум. 
Гаманець,  гаманчик.  Аф.  354.  „Ти  ку- 

рець?"— Курець,  ясновельможний  пане. 
„л  є  люлька  й  гаманець?"  Рудч.  Ск.  II. 
202.  Ув.  Гаманйще,  гаианяна. 

II.  Гаман,  на,  м.  Еврейсьій  праздникъ: 
Лманъ.  Гаман  не  свято,  трясця  не  хо- 
роба.  Ном.  №  5520. 

Гаманець,  нця,  м.  Ум.  оть  гамай. 
Гаманйще,  ща,  Ув.  оть  гаман. 
І.  Ганяновий,  а,  є.  Осносищійся,  при- 

надлежат^ І.  Гаману. 

II  Ганаиовий,  а,  є.  Относящійся  къ.  II. 
Гаману.  Гаианове  вухо,  а)  Пирожное,  при- 

готовляемое евреями  во  время  празника 
Гамана,  б)  Бранное  названіс  еврея.  Стор. 
II.   39. 

Гаманчик,  ка,  м.  Ум.  отъ  гаман. 
Гаманяна,  кн,  м.  Ув.  отъ  гаман.  Аф. 

354. Гнмарня,  ві,  ж.  Металло-плавильное 
заведеніе.  ІІолт. 
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Гамарство,  ы,  с.  Плавильное  искус- 
ство, метал  лургія. 

Ганарськнй,  и,  е.  Металло-плавильный. 
Гамати,  маю,  вш,  гл.  Дітское:  ість. 

О.  1862.  IX.  118. 
Гаиба,  би,  ж.  Узелъ,  служащій  для 

застегиванія  вместо  пуговицы.  Гол.  Од. 
82.  Угор. 
Гамбарня,  ні,  ж.=Гарбарня  Кору 

з  дуба  пообдирано  і  забрано  до  гамбарні... 
Юто  де  шкури  чинять,  то  її  гамбарня 
зветься.  Кіев   у. 

Гакёла,  ли,  об.  Толстый,  неповоротли- 
вый челов"Вкъ.  Ном.  Лг  13950. 

Гамёра,  ри,  гаиёрка,  ки,  ж.  Бумаж- 
ный вязаный  кодпакъ  въ  виді  усіченна*го 

конуса.  Желех.  Гол.  Од.  48. 
Гамёрнцький,  а,  е.  Американский.  Вх. 

Лем.  402. 
Гамза,  зй,  ж.  Казна.  У  його  багацько 

■гамзи.  Аф.  354.  См.  Кабза. 
Гаків,  мови,  лс.=Гально.  Желех. 
Гамір,  мору,  м.  Шумъ,  крикъ.  Желех. 

Ё  містечку  почався....  гамір.  Левиц.  І. 
126. 

Гамірка,  ки,  ж.  Низкая  деревянная 
ручка  въ  большой  пилі,  которой  распили- 
ваютъ  дерево  на  доски.  Мирг.  у.  Слов. 
Д.  Эварн. 

Гамірний,  а,  6.  Шумный.  Желех. 
Гамкання,  ня,  є.  1)  Дітск.:  іда.  2)  Чав- 

каніе. 

Гамкати,  каю,  еш,  гл.  1)  Дітск.:  ість. 
2)  Чавкать.  Зубами  скреготить,  яриться 
і  гамка  їсти  здалека.  Котл.  Ен.  VI.   29. 

Гамкнути,  ну,  неш  и  гамнути,  ну, 
неш,  гл.  Однокр.  в.  оть  гамати.  Сьість, 
глотнуть.  Дай  панові  покуштувати,  а 
він  і  гамкне.  Ном.  }£  1148. 

Гаморйти,  рю,  рйш,  гл.  Кричать,  шу- 
міть. Желех.  Подольск.  Люде  гаморят, 

дерево  тріщиш,  сичит,  солома  прискає, 
огонь  шепотиш  (на  пожежі).  Гн.  II.  ЗО. 
Жінка  гаморить  на  мене,  теща  г  всі 
гості  якось  косо  дивлються.  Грин.  II.  178. 

Гамрити,  мрю,  рнш,  гл  =Гаморнти. 
Я  думаю,  що  воно  гамрить,  аж  то  ви 
балакаєте.  Лохв.  у. 

Гамсел,  ла,  м.  Ироническое  названіе, 
даваемое  черноморцами  жителямъ  Таври- 

ческой губ.  Черном. 
Гамселити,  лю,  лйш,  гл.  Колотить,  бить, 

ударять.  Як  почне  тебе  истиком  гамсе- 
лить, то  будеш  знать,  як  дратувать. 

Екатвриносл.  у.  По  столу  кулаком  гамсе- 

лить. Мир.  ХРН.  196.  У  виски  гамсели- 
ло як  обухом.  Мир.  ХРВ.  266. 
Гамування,  ня,  с.  Усмиреніе,  у  к  роще - 

ніе,  успокоеніе,  удерживаніе.  Той  давно 
вже  їздив  по  табору,  гамуючи  козацтво, 
тільки  од  його  гамування  іще  гірш  пі- 

діймавсь гомін.  К.  ЧР.  209. 

Гамувати,  мую,  еш,  гл.  Удерживать, 
останавливать,  укрощать,  усмирять,  успо- 

каивать. Кров  гамую,— з  носа  йде.  Уман.  \*. 
Гамуй  йому  козаків,  коли  полковницький 
пірнач  у  судді.  К.  ЧР.  322. 

Гамуватися,  муюся,  вшся,  гл.  Удер- 
живаться, останавливаться,  успокаиваться. 

Аф.  354. 
Гамуа,  ву,  м.  1)  Мякоть,  мязга.  2)  По- 

трощити на  гамуз.  Разбить  въ  дребезги. 
Потрощили  їм  ноги  на  гаму  з.  ЗОЮР. 
І.  76,.  3)  Гамузом.  Все  вмісті,  сполна. 
Забрав  гамузом,  нічого  не  оставив.  Ека- 
териносл.  г.  Ну,  я  скажу  гамузом  ціну 
за  всю  роботу.  Лубен,  у. 

Гамула,  ли,  ж.  1)  Каша  изь  яблокь 
съ  медомъ.  Борз.  у.  2)  Полужидкая  масса, 
клокочущая  въ  сопкахъ.  Черном.  3)  Не- 

удавшееся жидкое  кушанье,  сделанное 
слишкомъ  густымъ,  нодобнымъ  киселю, 
напр.  о  боріці,  о  галушках.    Переясл.    у. 
Гамулець,  льця,  м.  Узда.  Гамулець 

управити.  Надіть  узду,  переносно:  смирить, 
обуздать.  Шкода  відбрикуватись!...  Ми 
вправимо  гамулець  вам.  К.  ПС.  55. 

Гана,  ни,  ж.  Порицаніе,  безчестіе,  по- 
ношеніе,  стыдъ.  Желех.  Задавати,  зробити 

гану.  Хулить,  охулить. 
Ганде,  нар.  Тамъ.  Вх.  Лем.  402. 

Гандеверн,  рів,  .«.  мн.  Шаровары  изь 
саєти.  (Запорожці)  наїздять  у  Богуслав 
на  ярмарок  та  в  саєтових  штанях,  чи 
то  в  гандеверах,  кидаються  було  у  цебер 
з  Ыгтем.  О.  1861.  XI.  31. 

Гандель,  гандлювания,  гендлювати 
и  пр.=Гендель  и  пр.  О.  1862.  I.  71. 

Ганджа,  жі,  ж.— Ґандка. 
Ганджар,  ру,  м.  Широкій  татарскій 

кинжалъ.  Татарина  впень  стинає,  бун- 
чук, ганджар,  лук  довжезний,  ворон  ко- 

ня відбірае.  Млак.  76. 

Гандзя,  зі,  ж.  Названіе  коровы.  Ко1Ь. 
І.  С5. 

Гандри  бити.— Вайдикн  бити.  Желех. 
Ганебний,  а,  е.  Позорный,  безчестный, 

постыдный. 
Ганебне,  ня/;.=Ганебно.  Ганебне  зне- 

важали. Шейк. 
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Ганебність,  ности,  ж.  Позорь. 
Ганебно,  нар.  Позорно,  постыдно. 
Ганётьба,  бн,  ж.  Сильное  норицавіе, 

поношен іе,  стыдь.  її  тільки  ганепіьбою  і 
можна  придавити. 

Ганжа,  жі,  лс.=Ганджа  Коняка  не 
має  ніякої  ганжі.  Рк.  Левиц 

Ганнба,  би,  ж  =  Ганеба.  А  сам  в  убо- 
жестві, в  ганибі.  МВ.  II.  43.  Було  куди 

ні  підуть  мої  дочки  і  поденно  робити, 
або  що,  ніколи  ганиби  не  чути.  Г.  Барв. 
294. 

Ганна,  жу=Ганус.  Вх.    11ч.    11.    34. 
Ганяти,  ню,  ниш,  гл.  Порицать,  уко- 

рять, бранить,  злословить,  породить,  по- 
носить, безчестить.  Служив  Москві,  Іване, 

а  вона  ж  його  гане.  Ном.  Л»  669. 
ГанІбний,  а,  е.  П=Ганебниа.  2)  Въ 

презрЬніи  находящійся.  Сама  бідна  і  га- 
нібна.  МЙ.  (О.  1862.  І.  96). 

Ганок,  нва  и  пр. = Ґанок  и  .нр. 
Ганус,  су,  м.  Анисъ.  Левч.  1. 

Ганусівва,  ви,  ж.  Настойка  на  инисв, 
анисовка.  Хазяйка  пляшку  ухопила,  що 
ганусівка  в  їіі  була.  Алв.  18. 

Ганус кбвнй,  ганусовий, а,  е.  Анисовый. 
Ганути,  ну,  веш,  гл.  Смекать,  дога- 

дываться. Ганути  на  кого.  Угор. 
Ганна,  ци,  ж.  Кляча.  Вх.  Зн.  9 
Ганчарь    ря,   к.=Гончарь. 

Ганчірка,  ви,  Ж.  1)  Тряпки,  тряпица, 
ветошка,  стирка.  Святая  Покрівонько, 
покрий  голівоньку  хоч  ганчіркою,  аби  я 
була  жінкою.  Ном.  №  493.  Зітри  ган- 

чіркою стіл,  та  не  тією,  а  чистенькою. 
Харьк.  2)  Грязное  старое  платье.  Чого  це 
ти  в  таку  ганчірку  убралась?  Ум.  Ган- 

чірочка. Ув.  Ганчґрище.  Аф.  354. 
Ганчірйна,  ви,  ж  —Ганчірка. 

Ганчірник,  на.  м.  Тряиичникъ.  Желех- 
Ганчірочка,  ви,  ж.  Ум.  отъ    ганчірка. 

Г&нпірря,  ря,  г.  соб.  и  ганчіряччя, 
чи,  с  соб.  Тряпье.  Черниг.  З  вікон  за- 

мість шибок  визирає  ганчірря.  Мир.  По». 
11.  83.   і 

Ганчірчнще,  щі,  ж.  Ув.  отъ   ганчірна. 
Ганчіряний,  а,  е.  Тряпичный.  Констан- 
ти ногр   у. 

Ганьба,  би,  ж.  1)  Позорь,  безчестіе, 
стыдъ,  поруганіе.  Ганьбою  не  візьмеш,  так 
сплою  діймеш.  Ном.  Лі  3892.  2)  Норица- 

віе. Тим  тільки  ганьба  йому,  що  иноді 

чарку    вип'є.    Лебед.    Ганьбу    дати— кону. 

Выразить  порицаніе.  Ном.  №  6820.  Я  па- 
рубку ганьби  не  даю.  МВ.  II.  125.  Ні 

хвали,  а  ні  ганьби  я  не  сплітаю  твоїй: 
пустині.  Шевч.  441. 

Ганьбити,  блю,  бйш,  гл.=Ганити.  На- 
що ганьбити  чоловіка?  Камея,  у. 

Ганьбитися,  блюея,  бйшоя,  гл.  1)  Быть 
іюрицаему,  хулиму,  порицаться,  хулиться. 
2)  Стыдиться.  Угор. 

Ганьблйвий,    а,    є.     1)  =  Ганебний. 
2)  Стыдливый.  Угор 

Ганьблйво,  кар.=Ганебно. 
Ганьбу  вати,  бую,  еш,  гл,  ))=Ганяти> 

ганьбити.  Гарна  дівка,  ганьбувати  ні  за 
яку  роботу  не  моокта.  Г.  Барв.  384. 
2)— ким.  Браковать,  порочить,  презирать. 
Дівка  ганьбуе  ним.  Черк.  у.  Да  чого> 
мила,  смуткуеги,  чи  моєю  маткою  гань- 
буеш?  Чуб.  У.  690.  3)  Жить  безчестно. 
Судив  мені  Бог  та  й  п'яниченьку  мужа, 
що  він  и'е  і  ганьбуе,  та  ще  й  дома  не 
ночує.  Ни. 

Ганьва,  ви,  ж.  Снарядъ,  которымъ  го- 
нять рыбу.  Мнж.  178.  Тоже,  что  и    бовт? 

Ганянйна,  ни,  ж.  Разгонъ.  Тепер  у 
нас,  як  приїхали  з  Петенбурху  пани, 
так  така  коням  ганянина,  що  куди  тут. 
Мелит,  у.  Слов.  Д.  Эварн. 

Ганяння,  ня,  с.  Біготня.  Одно  ганян- 
ня з  ранку  й  до  ночі. 

Ганяти,  няв),  еш,  гл.  1)  Гонять,  по- 
нуждать къ  ходу.  Хлопці  раз-у-раз  сюди 

ганяють  волів  до  водопою. — Його  й  наняв- 
левади  доглядати,  проклятих  горобців 
та  гав  ганяти.  Гліб.  2)  Гонять,  пресле- 

довать, травить,  сгонять.  Ганяють,  як  со- 
лоного зайця.  Ном.  ЛІ  10071.  У  хаті — 

хоч  вовків  ганяй, — холодно.  Ном.  Аї    638. 
3)  Много  бігать  въ  хлопотахъ,  суетиться . 
Цілісенький  день  ганяв  сьогодня  і  нічого 

не  пощастило  зробити. —  Чого  ти  ганяєш, 
як  навіжсний?  4)  Гоняться,  добиваться, 
искать.  За  великою  добиччу  ганяє.  Макс. 

(1849)  31. Ганятися,  няюся,  ешся,  гл.  Гоняться. 
Ганялись  наші  батьки  по  низових  сте- 

пах за  білорогими  сугаками.  К.  ЧР.  213. 
Гапва,  вн,  ж.  1)  Петля  изъ  проволо- 
ки для  застегиванія  платья.  2)  Задница. 

К.    ЦН.   223. 
Гаплик,  ка,  м.  Проволочный  крючекъ 

для  застегиванія  илатьн.  Утяти  до  гапли- 
ків. Сд'Ьлать  что-либо  некстати,  невпо- 

надъ.  Ном.  №  12469.  Утяв  до  гапликів. 
Котл.  МЧ.  460. 

Гаплнковні,  а,  є  п  гаптичний,  а,  є. 
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Относящейся  к  і.  гаплику.  Гаплі/чна  пе- 
телька. Сделанный  на  крючкахъ.  Гапли- 

кова  жилетка. 
Гаплнчбк,  чка,  м.  1)  Ум.  оть  гаплик. 

2)  Родъ  узора  нъ  вышнвкт,.  КС.  1893.  V. 
278. 

Гаптарйха,  хш,  ж.   Жена   золотошвея. 
Гаптарка,  кн,  ж.  Золотошвея.  Аф.  355. 
Гаптарство,  ва,  с.  Искусство  вышивать 

золотомъ,  золотошвейство. 

Гаптарськнй,  а,  е.  Относя щі Вся,  при- 
надлежащШ  золотошиею,  золотошвейскій. 
Це  гаптарське  діло. 

Гаптарь,  ря,  м.  Зоютошвей. 
Гантарюватн,  рюю,  вш,  гл.  Быть  зо- 

готошвеемъ.  Він  уже  десять  год  гаптарюе. 
Гаптований,  а,  е.  Вышитый,  расши- 

тый золотомъ  или  сереброыъ.  Комір  і  по- 
ли гаптовані  золотом.  К.  ЧР.  102. 

Гаптування,  ня,  с.  1)  Вы  шивал  і  е  зо- 
лотомъ или  серебромъ.  2)  Вышивка  золо- 

томъ или  серебромъ. 
Гаптувати,  тую,  вш,  гл.  1)  Вышивать 

золотоцъ  или  серебромъ.  Шовком  шила, зло- 
том гаптувала.  Рудч.  Чп.  190.  2)  Иногда 

употребляется  и  въ  значеній  просто  вы- 
шивать. Нехай  же  шиють,  шовком  гап- 
тують. Метл.  3)  Стежку  гаптувати.  На- 

правлять путь.  Треба  ж  роспитатись  ку- 
ди прямувати,  яким  трахтом  стежку 

гаптувати. 
Гарабакати,  как»,  вш,  гл.  Орать,  гор- 

ланить. Желех. 

I.  Гаразд,  нар.  1)  Ладно,  хорошо.  „При- 
ходьте сьогодня  до  мен#!и — Гаразд!  2 )  Хо- 

рошо. Ей,  чи  гаразд,  чи  добре  наги  геть- 
ман Хмельницький  починив,  що  з  ляха- 

ми із  мостивили  у  Білій  Церкві  зами- 
рив? АД.  II.  ПО.  Не  журись,  каже,  дів- 

ко,— все  гаразд  буде.  Рудч.  Ск.  И.  44. 
3)  Хорошо,  достаточно,  какъ  слідуеть,  над- 
лежащимъ  образомъ.  Не  найшов  гаразд 
шляху.  Ном.  Л*  667.  Сам  ти  гаразд  не 
тямиш,  що  робиш.  Ком.  Р.  11.  3.  /  ви, 
плебег-гречкосіг,  і  ви  молилися,  та  вас 
ніхто  не  'милує.  Не  вміють  вас  і  поми- 

лувать гаразд.  ВІевч.  609.  4)  Счастливо, 
благополучно.  Як  усе  дома  буде  гаразд, 
то  може  і  прийду.  5)  Очень.  Гаразд  та- 

ки причарувала  і  його  до  себе  Стор. 
МПр.  70.  Ум.  Гараздненько.  Сонечко  га- 

раздненько обитріе.  Сим.  201. 
II..  Гаразд,  ду,  м.  1)  Добро,  счастье, 

благополучіе.  Чоловікові  мило  згадати  про 
давні  свої  гаразди.  Федьк.  Я  гаразду  не 
зазнала,  та  вже  й  не  зазнаю.  Гол.  І.  263. 

Живуть  собі  люде  у  добрі  та  в  гаразді 
2)  Гаразди  =Достатин.  Шух.  І.  104.  3)  На 
гаразд.  К'ь  добру,  кстати.  Чи  буде  це  на 
гаразд? 
Гараздненько,  нар.  Ум.  оть  І.  Гаразд. 
Гарак,  ну,  м.  Ромъ.  МУЕ.  І.  ПО. 

Гарній,  нія,  м.  Обманщпкь  (о  евреях ы 
КЗ.  V.   151. 

Гарап,  па,  .и.=Арап. 
Гарапа,  пи,  ас— Гарапник.  Іраг,  277. 

Гарапій,  пія,  .»■  =  Гарапник.  Він  його 
як  учеше  гарапіем  по  спині!  Алексан- 

дров, у.  (  лов.  Д.  Эварн. 
Гарапник,  ва,  м.  Плен.,  араииикъ. 

Рудч.  Ск.  II.  183.  Шух.  І.  292'.  Гарап- 
ник  тройчатий.Т.  Арт.  (0.  1861.  ПІ.  105)'. 

Тарасівна,  кн,  ж,  Узкая  красная  шер- 
стяная ленточка.  Гарусная  лента.  Желох. 

Гол.  Од.  54.  47.  О.  1862.  II.   9. 
Гарасівуватися,  куюся,  вшея,  гл. 

Браниться,  спорить.  Вх.  Зн.  9. 
Гарач,  чу,  м.  Дань,  подать  (хану). 
Гарб,  бу,  м.  Большой  крюкъ,  багорі.. 

Морд.  З  гарбом.  Съ  лишкомъ.  До  Пеін- 
риківки  буде  доорих  сім  верстов  з  гар- 

бом. Новомоск.  у. 

Гарба,  би.  ж.  1)  Большая  теліга  на 
высокихъ  колесахъ,  арба.  Мир.  Н.  2)  Те- 
лъта  на  двухъ  колесахъ.  О.  1862.  V.  Кух. 
37.  Ум.  Гарбичка.  Тією  гарбичкою  я  по 
сіно  їздив.  Екатериносл.  у. 

Гарбажійка,  вн,  ж.  Лукъ-съянецъ. Херс. 

Гарбання,  ня,  с.  Захватъ,  грабежі.. 
Гарбання  чужої  предківщини.  К  ХП.  133. 

Гарбар,  ру,  м.  Крнкъ,  шумъ,  гамъ. 
Там  у  хаті  гарбар.  НВолын.  у. 
Гарбарйха,  хи,  ж.  Жена  скорняка. 

Нравоб. 
Гарбарня,  ні,  ж.  Кожевенный  заводь. 

Правоо. 
Гарбарство,  ви,  с.  Скорнячество.  Правой. 
Гарбарсьвнй,  а,  е.  Принадлежащей, 

свойственный  скорняку.  Правоб. 

Гарбарь,  ря,  м.  Скорнякъ,  кожевникъ. 
Гол.  Од.  41. 

Гарбаруватн',  рую,  вш,  гл.  Кричать» шуміть.  У  корчмі  там  гарбарують. НВояьтн.  у. 

Гарбарювання,  ня,  с  = Гарбарство 
Гарба рювати,  рюю,  вш,  гл.  Занимать- 
ся, промышлять  скорнячествомъ,  скорня- 

чить. Правоб. 

Гарбати,  баю,  вш,  гл.  Грабить,  захва- 
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тывать,  забирать.  Червінці,  до  себе  гарбай. 
Шевч.  284. 

Гарбачій,  чія,  _м.  Рабочій  изъ  артели 

лостуховъ  овецъ,  завъ'дываюшдй  гарбою  съ 
припасами, — исполняющій  обязанности  эко- 

нома и  повара.  О.  1862.  V.  Кух.  37. 
Гарбйчка,  ки,  ж.  Ум.  отъ  гарба. 
Гарбовий,  а,  е.  Относяшійся  іп.  арбъ, 

ей  принадлежащій.  Скрип  коліс  гарбових. 
К.  МБ.  XI.   142. 

Гарбуз,  за,  м.  1)  Тыква,  СисигЪНа  гиа- 
хіта.  2)  Дати  гарбузі.  Отказать  сватаю- 

щемуся. Сватало  її  багато  парубків,  так 
вона  всім  гарбуза  давала.  Чуб.  II.  92. 

Покуштувати,  взяти,  з'їсти  гарбуза.  Получить 
отказъ  при  сватовствіч  Ном.  №  8976.  Ум. 
Гарбузець.  У  в.  Гарбузище,  гарбузяка. 

Гарбузеня,  няти,  с.  Шутливо:  малень- 
кая тыква.  Ум.  Гарбузенятко.  Ой  казав  ти, 

вражий  сину,  що  гарбузенятко, — як  я 
тобі  втелющила,  —  помагав  і  батько. 
Грин.  Ш.  680. 

Гарбу  ведь,  вця,  м.  1)  Ум.  отъ  гарбуз. 
2)  мн.  Сімена  изъ  тыквы. 

Гарбузище,  ща,  м.  Ув.  отъ  гарбуз. 

Гарбувіння,  ня,  е.  Тыквенные  стебли 
и  листья. 

Гарбузовий,  а,  е.  Тыквенный.  Гарбу- 
зовий огуд.  Ном.  стр.  296. 

Гарбу зя.  8ятм,  с.  =  Гарбу8вня.  Дур- 
ний бойко,  не  видів  огірків,  та  й  каже, 

що  то  гарбузіта.  Фр.  Пр.  102. 

Гарбувякн.  ки,  м.  Большая  тыква. 
Вид — як  волоський  гарбузяка.  Г.  Барв. 
427. 

Гарбувячий,  а,  е.  =■  Гарбузовий. 
Гаргала,  ли,  ж.  Сосудъ  для  ношен  і  л 

воды.  Угор. 

Гаргара,  ри,  ж.  Сварливая  баба.  Ста- 
ра гаргара.  Ном.  №  13620. 

Гард,  ду,  м.  1)  Рядъ  нерегородокъ 
или  загородокъ  въ  воді  для  ловли  рыбы. 
Г>раун.  17.  МУЕ.  I.  43.  2)  Перегородка 
поперекъ  ріки  изъ  камней.  КС  1882.  V. 
348.  3)  Рыболовный  заводъ.  Аф.  355.  Бу- 

ло тобі  б,  пане  Саво,  гард  не  руйнува- 
ти. Чуб.  V.  966. 

Гардаджій,  джія.  м.  Мастерь,  устран- 
вающій  гард  3.  МУЕ.  І.  43,  36. 

Гардаман,  ну,  м.  Кріпкая  водка.  На- 
пившися гардаману.  пійшов  бим  гуляти. 

Гол.  Ш.  204. 

Гардеман,  ну,   м.  =Гардамаи.   Напи- 

лам  ся  гардеману.  Чуб.  IV*.  513. 
Гарднбурка,  кн,  *.-=Картопля.  8о- Іапит  іиЬегокит.  Вх.  Пч.  II.  36. 

Гардівнйчий,  чого,  м.  Надзиратель  за 
рыболовнями.  Рудч.  Чи.  246. 

Гардо  вина,  ня,  *.= Гордовнаа  ЗЮЗО. 
І.   141. 

Гарду  вати,  дую,  вш,  гл.  1)  Запружи- 
вать. Гардувати  у  ставку  воду.  Лубен,  у. 

2)  Быть  иеревозчикомъ.  3)  Находиться. 
До  лісу  почвалав,  де  гарду  вав  Евандр  з 
попами.  Котл.  Ен.  V.  II. 

Гарель,  ля,    и.=Гаріль. 
Гарем,  му,  м.  1)  Гаремъ.  Роекоиіуй  в 

своїх  гаремах.  Шевч.  613.  Гареми  му- 
сульманські забреніли  дівчатами  вродли- 

вими й  жінками.  К.  МВ.  XI.  152.  2)  Отъ 

двадцати  до  тридцяті:  соединениыхъ  пло- 
товъ  сплавнаго  дерева  (тальб),  идущнхь 
одинъ  за  другимъ.  Шух.  І.  181. 

Гаремний,  а,  е.  Гаремный.  Гаремна 
неволя.  К.  ІІС.  46. 

Гяреиник,  ка,  .и.  Многоженсцъ,  имію- 
щій  гаремъ.  К.  МБ.  III.  259. 

Гарёмниця,  ці,  ж.  Гаремница,  гарем- 
ная жена  или  наложница  Усіх  жінок, 

усіх  своїх  гаремниць  порозсилав  Осман, 
куди  схотіли.  К.  МБ.  XI.   156. 

Гарець,  рця,  м.  Гарнець.  Ум.  Гарчик. 
Грин.  II.  14  7. 

Гарешт,  ту,  м.  и  іі|).  =  Арешт  її  нр. 
Гарикало,  ла,  м.  и  с.  Ворчунъ,  при- 

дира. Оцей  (или  оце),  мені  гарикало 
остогид/ 

Гарикання,  ня,  с  ііорчаніе,  придир- чивость. 

Гарикати,  каю,  вш,  гл.  Ворчать,  ді- 
лать  постоянный  кнушеніи,  придираться. 

Ви  нічого  не  робите,  бо  нема  на  вас  ко- 
му гарикати. 

Гарйкатися,  каюся,  вшея,  гл.  Спорить, 
ссориться,  перебраниваться.  Воші  тільки 
й  роблять,  що   га]»п;аютьея  увесь    день. 

Гарикнути,  кну,  неш,  гл.  Сказать  сер- 
дито, огрызнуться.  Ат,  живеться! — гарик- 
нула стара,  мов  у  розбитого  дзвона  во\(- 

рила.  Мир.  Нов.  II.  46. 

Гарікливнй,  а,  е.  Ворчливый.  Стара 
гарікливо  баба.  Мир.  Нов.  II.  42. 

Гаріль,  ля,  .в.  Крошка,  пылинка,  мел- 
кая часть.  Аф.  356.  А  ні  гарйя.  Реши- 

тельно ничего.  Пом.  36  1923. 

Гаркавець,  вця,  м.  Картавый  человъкъ. 
Гаркавий,  а,  е.  Картавящій,  картавый. Ленч.  72. 



816 ГЛІ'КЛВИТИ  -ГАРНИЙ. 

Гаркавити,  влю,  виш,  гл.  Картавить. 
Гаркавка,  ви,  ж.  Картавая  женщина. 
Гаркаво,  нар.  Картаво. 
Гаркати,  каю  вш,  гл.  Картавить. 

Левч.  27. 
Гаркебув,  ва,  м.  Аркебуза,  пищаль. 

Німецькі  гаркебузи.  К.  ЧР.  38,  423. 
Гаркота,  ти,  ж.  Картавость. 
Гаркун,  ні,  м.  І)  Ворчунъ.  2)=Гар- 

нуша. 
Гаркуша,  ші,  об.  Картавый,  картавая. 

Левч.  27. 
Гарлйкатн,  каю,  вш,  гл.  Плохо  піть. 

Вх.  Лем.  402. 

Гариа-дарма,  нар.  Напрасно,  безъ  вся- 
каю повода.  Напився  на  мене  гарма-дар- 

ма.  Причепився  гарма-дарми,  задивився, 
що  я  гарна.  Ни. 

Гаркан,  ну,  м.  1)  Токъ,  гді  молотять 
х.твбъ  каткомъ  или  возя  по  хлібу  повозку 
съ  тяжестью;  также  и  хлібь,  разложенный 
на  току  для  такой  молотьбы.  Сиділи  у 
хаті,  поки  дощ  пішов,  залив  їх  гарман, 
а  вони  усе  убуваються.  Вони  тоді  до 
його,  аж  його  вже  половина  у  яру.  Грин. 
І.  188.  Наслали....  гарман,  погармани- 
лись  трохи,  а  то  оставили  на  завтра. 
Грин.  І.  87.  2)  Ходити  в  гармані  (о  лоша- 
дяхъ).  Молотить.  Ціх  коней  не  можна 
брати,  бо  вони  в  гармані  тепер  ходять. 

Гарманити,  ню,  ниш,  гл.  Молотить 
лошадьми  или  полами,  запряженными  въ 
катокъ  или  въ  повозку  съ  тяжестью.  У 
нас  горох  не  молочений,  чачавиця  негар- 
манена.  Мил.  157. 

Гарманка,  ки,  ж.  Катокъ,  которымъ 
молотять.  Славяносерб.  у. 

Гарману вання,  ня,  с.  Молотьба  хліба 
лошадьми,  запряженными  ъъ  катокъ  или 
иъ  повозку  съ  тяжестью. 

Гарману  вати,  ную,  вш,  гл. = Гарма- 
нити. Гармануем,  в  мішки  набірае.и. 

Грин.  Ш.  566. 
Гармасарь,  ря,  м.  Жеребець.  Желех. 

Их.  Зн.  9. 

Гармата,  ти,  ж.  1)  Пушка.  З  гармати 
стріляли.  Шевч.  232.  Як  став  місяць 
серед  неба, — ревнули -гармати.  Шевч. -53. 
Лід  кріпкий,  хоч  гармати  коти.  Ном. 
.V  13436.  2)  Військова  гармата.  Артилле- 
рія.  Ум.  Гарматна,  гарматочна.  Стрельну- 

ли.... з  гарматки.  Чуб.  II,  35. 

Гарнатій,  тій,  м.  -=-Гариаш.  Желех. 
Гармати»,  ки,  ж.  Ум.  оть  гармата. 
Гарматний,  а,  є  и    гарматній,    я,    в. 

1)  Пушечный.  Ой  буде  розмова,  гармат- 
няя  рада.  Иісн.  Гарматній  гук.  К.  ЦН. 
252.  Із  королем  гарматнім  боєм  бився. 
К.  ЦН.  171.  2)  Укрепленный  пушками. 
Гарматний  замок 

Гарматна,  ні,  ж.  Арсеналы 
Гаркаточка,  ки,  ж.  Ум.  оть    гармата. 
Гармаш,  ша,  м.  Артиллеристь,  пуш- 

карь. Гей,  гармашії  озвітесь  із  гармат! 
К.  ПС.  15. 

Гарматний,  а,  в.  Артиллерійскій. 

Гармидер,  ру,  м.  Шумъ,  крикь,  тре- 
вога, безпорядокъ,  смятеніе.  Гармидер,  га- 

лас, гам  у  гаг.  Шевч.  334.  Стук,  гарми- 
дер,—свистять,  кричать,  голосить  сопіл- 

ка. Г.  Арт.  (0.  1861.  Ш.  103). 
Гармйдерник,-  ка,  м.  Производящей 

безпорядокъ,  неугомонный  человікь,  дс- 
боширникъ. 

Гармидеру  вання,  ня,  с.  Дебоширство. 
Гармидеру  вати,  рую,  вш,  гл.  Шуміть, 

дебоширствовать.  Не  гармидер уйте-  но 
та  слухайте,  що  каже  старшина.  НВо- лын.  у. 

Гармиза,  зн,  м.  Гарнизонный  солдатъ. 

Чемеричка  наряжалась  в  руб'я,  як  ци- ганка, а  усатим  гармизою  Крициха 
Улянка.  Мкр.  Н.  40. 

Гармідер,  ру,  м.  и  пр.— Гармидер  и  пр. 

Гармонійний,  а,  е.  Гармонически.  Же- лех. 

Гармонія,  нії,  ж.  1)  Гармонія.  І  гар- 
монія, і  сила, — музика  та  гїгоЗг/Шевч. 

214.  2)  Музыкальный  инструмента  гар- 
моника. 

Гарваситися,  шуся,  сишся,  гл.  1)  Во- 
зиться, барахтаться,  драться.  Их.  Лем.  402. 

2)  Комкаться,  мяться,  Вх.  Лем.  402. 
Гарнасся,  ся,    с.    Смятая,    скомканная 

солома,  трава,  вообще— скомканныя,  смя- 
тый веши.  Саме  гарнася, — доброї  трави 

нема.  Вх.  Лем.  402. 

Гарнасуватися,  суюся,  вшся,  гл.= 
Гарнаситися.  Вх.  Лем.  402. 

Гарнець,  нця,  м.  1)=Гарвць.  Нава- 
рила гарнець  бобу.  Чуб.  V.  1140.  2)  Мі- 

ра жидкости.  Взяли  собі  гарнець  меду, 
та  и  на  дощі  сіли.  Чуб.  V.   1016. 

Гарний,  а,  е.  Хорошій,  красивый,  при- 
гожій. 8  гарної  дівки  гарна  й  молодиця. 

Ном.  №  9004.  Гарна,  як  квітка  гайова. 
Ном.  №  8425.  Плакали  і  молоді  очі  за 
ним,  за  його  гарною  вродою.  МВ.  II.  11. 
Не  те  гарне,  що  гарне,  а  що  кому  по- 

добається. Посл.  Гарна  пісня.  Гарна  ?о- 
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дина.  Ум.  Гарненький,  гарнесенький.  Гар- 
ненький голосок,  та  чортова  думка.  Рудч. 

€».  1-  18. 
Гарних,  ка,  м  Работникъ  при  возахъ 

Ленч.  135. 

Гаршйшатн,  шаю,  вш,  гл.  —  Гарні- 
шати 

Гарнісінький,  а,  в.  ичень  хорошій, 
очень  красивый.  Левиц.  І.  314. 

Гарнісінько,  нар.  Очень  хорошо,  очень 
красиво.  Господи,  як  гарнісінько  та  ве- 

селісінько було.  О.  1862.  IX.  ПІ. 

Гарніти,  нію,  вш  и  гарнішати,  шаю, 
«ш,  м.  Дълаться  красивше,  хорошіть. 

Гарно,  нар.  Хорошо,  красиво.  Як  гарна 
молодиця,  то  гарно  й  подивиться.  Ном. 
•V  9003.  Бачуть  сестру  гарно  вбрану. 
Раиіі.  II.  11.  Гарно  грає.  Рудч.  Ск.  II.  5. 
Царь  подякує  гарно.  Рудч.  Ск.  II.  12.  Ум. 
Гарненько,  гарнесенько.  Поцілуйсь  гарнень- 

ко. Чуб.  III.  44. 
Гарвюк,  ка,  м.  Красавецъ.    Аф.    356. 
Гарнючка,  ки,  ж.  Красавица.  Аф.  356. 

Гарнюсінький,   а,    є  =Гарнісівький 
Сам  гарнюсінький  же,  як  линок.  Г.  Барв. 
•234. 

Гарнюсінько,  нар.=Гарнісінько. 
Гарпулёць.  льця,  м.  Коль  съ  і-сєл-бз- 

нымъ  наконечникомъ,  привязанный  къ  ве- 
ревкъ\  другой  конецъ  которой  прикрі- 

плень къ  илоту;  служить  для  остановки 
плота,  для  _  чего  вбивается  въ  берегь. 
Черк.  у. 

Гарт,  ту,  м.  Закалъ,  закалка.  Гарт 
твердий  дав  коваль.  НВолын.  у.  Кром'в 
прямого  значеній,  діти,  завдати  гарту  зна- 

чить еще:  задать  кому.  Ном.  №  4180.  Да- 
мо їм  гарту.  Рудч.  Ск.  II.  123.  Дасть 

він  вам  гарту.  Св.  Л.  283.  Як  поспіє 
пшеничка  (=кукуруза),  то  собаки  дадуть 
їй  гарту.  Кролен.  у. 

Гартівнйчий,  гартовнйчий,  чого.Про- 
изводящШ  закалку. 

Гартований,  а,  е.  Закаленный,  кале- 
НЫЙ.  Стоси  іартовані.  Шевч.  645. 

Гартовкя,  ні,  ж.  ІІечь  для  обжигай ія 
Кирпичей.  НВолын.  у. 

Гартування,  ня,  с  Закалнваніе. 
Гартувати,  тую,  вш,  гл.  Закалять. 

Гартувати  залізо.  Чуб.  І.  46.  Шабельки 
гартують.  Шевч.  131.  Бідуючи,  серце 
собі  гартували.  0.   1862.  Ш.  25. 

Гартуватися,  туюся,  вшся,  гл.  Зака- 
литься. Аф.  356. 

Гарувати,  рую,  вш,  гл.  1)  Запраши- 
вать (ціну,  вознагражденіе).  Як  що  не 

дуже  багато  будуть  гарувати,  то  й  по- 

ступайтесь: там  рублів  п'ять,  ну  хоть 
і  десять,  то  вже  давайте,  а  як  що  за- 

мурують як  дурень  за  батька,  то  йдіть 
у  друге  місто.  ХС.  VII.  421.  См.  Гару- 
вати.  2)  Тяжело,  безъ  отдыха  трудиться. 
Увесь  вік  гарував  та  загарував  собі  тіль- 

ки п'ядь  землі  та  домовину.  (К.  її.  Ми- хальчукъ). 

Гарука,  ки,  об.  Сварливый  челов'Ькъ. 
Вх.  Зн.  9. 

Гарукатися,  каюся,  вшся,  гл.  Ссо- 
риться, браниться.  Вх.  Зн.  9. 

Гарфа,  фи,  ж.  Арфа.  По  під  ворітьми 
в  гарфу  грав.  Млак.  73. 

Гарцівник,  ка,  м.  1)  Ьздокъ  на  лоша- 
ди. 2)  Шалунъ.  Зі  Плясунъ. 

Гарцівниця,  ці,  ж.  І)  Шалунья.  На 
всю  губу  гарцівниця  в  людях  і  в  господі. 
Мкр.  11.  ЗО.  2)  Плясунья. 

Гарцьовий,  а,  є.  Вміщающій  въ  себ* 
гарнець.  Гарцьове  відерко. 

Гарцювання,  ня,  с  1)  Скачка  на  ло- 
шадяхъ,  рьістаніе,  гарцованіе.  2)  Бътанье, 
скачки,  шалости.  3)  Пляска  усердная. 

Гарцювати,  цюю,  вш,  гл.  1)  Скакать 
на  лошадяхъ,  наездничать,  рыскать,  гар- 
цовать.  На  вороному  коні  гарцюєм.  Шевч. 
312.  Батько  веде  того  коня  за  недоуздок , 
а  він  так  гарцює,  копитами  землю  ви- 

биває. Рудч.  Ск.  II.  112.  2)  Бігать,  ска- 
кать, шалить.  Як  хочете  гарцювати,  так 

ідіть  на  двір.  Кобел.  у.  Іще  сами  як  ді- 
вували та  з  хлопцями  як  гарцювали. 

Котл.  Ен.  Ш.  50.  Бабина  знай  цілу  ніч 
гуляє  з  хлопцями  та  крутиться  і  не 
раз  так  бувало,  що  гарцюючи  і  мички 
попалить.  Рудч.  Ск.  II.  54.  3)  Танцевать. 
Рудч.  Ск.  І.  75.  Ріжуть  скрипки  і  бан- 

дури, дівчата  гопцюють;  хлопці,  піт 
аж  льешься  з  шкури,  коло  їх  гарцюють 
Г.  Арт.  (О.  1861.  Ш.  102). 

Гарч,  ча,  м.  Чорная  гадюка,  Реііаз  Ье- 
гиз.  Желех. 

Гарчання,  ня,  с  1)  Ворчаніе  (о  соба- 
кЬ).  2)=Гаринання. 

Гарчати,  чу,  чйш,  гл.  і)  Ворчать.  Со- 
бака гарчить.  Рудч.  Ск.  І.  18.  Чия  б 

гарчала,  а  твоя  б  мовчала.  Ном.  №  3181. 
2)— Гарикати. 

Гарчв,  чв,  с=Гарч.  Вх.  Зн.  9. 
Гарчик,  ка,  м.  Ум.  оть  гарець. 
Гарькавий  и  пр.  =  Гаркавий  и  Пр. 
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Гарювати,  рюю,  еш,  гл.  Шалить. 
Лохв.  у.  Мил.  61. 

Гарвжало,  ла,  м.  и  е.,  гарюкання, 
ня,  с,  гарюкати,-ся,  каю,-ся,  вш,-ся,  оди. 
в.  гарюкнутн,  кну,  неш,  гл.  = Гарикало, 
гарикання,  гарикати,  ся,  гарикнути.  З 
тими  наймичками,  треба  есе  гарюка- 
тись,  сваритись.  Левиц.  І.  475. 

Гаряч,  чу,  м.  Сбитень.  Луже  змерз 
був,  а  як  напився  гарячі/,  то  й  зігрівся. 
Екатериносл.  (Залюб.). 

Гаряч,  ча,  че.  Краткая  форма  отъ  га- 
рячий. Лучне  мені,  моя  мати,  гаряч  ка- 

мінь їсти.  Чуб. 

Гаряче,  нар.  1)  Горячо,  жарко.  І  сю- 
ди гаряче,  і  туди  боляче.  Ном.  №  8051. 

2)  Пылко,  горячо. 
Гарячий,  а,  є.  1)  Жаркій,  горячій. 

Гарячий  борщ.  Гарячий  комин.  Рудч. 
Ск.  II.  166.  Умила  личенько  гарячою 
сльозою.  Мет.  48.  Гарячого  сала  за  шнуру 
залити.  Задать  кому,  причинить  мученія. 

'2)  Пьглкій,  вспыльчивый,  горячій.  Гаря- 
чий чоловік.  3)  Разгорівшійся,  вснотів- 

шій.  Воли  пристали,—  може  ти  їх  во- 
дою напоїв  гарячих?  Рудч.    Ск.    II.    135. 

4)  Гарячий  час.  Горячеє  время,    недосугь. 
5)  На  гарячому  вчинку.  На  місті  престуд- 
ленія,  по  горячимь  слідамь.  Злапати  на 
гарячому  вчинку.  Ном.  Лг  7439. 

Гарячити,  чу,  чйш,  гл.  Разгорячать. 
Варенуха  почала  його  гарячити.  Левиц. 
І.   281. 

Гарячіти,  чію,  еш,  гл.  Становиться 
горячимъ,  жаркимъ.  Сонце  підбилось — на 
дворі  гарячіє. 

Гарячка,  ки,  ж.  1)  Жаръ,  горячка. 
На  гарячку  лежить.  Ном.  А°  8136.  2)= 
Гаряч.  (Сбитень).  Правоб. 

-  Гарячкувати,  чкую,  еш,  гл.  Пороть 
горячку.  Я  гарячкую,  гарячкую — де  воно 
ділося  сокира  та  долото,  аж  воно  украв 
хтось.  Волч.  у.    , 

Гарячник,  ка,  м.  Сбитеньщикъ.  Він 
був  гарячник,  усе  було  у  нас  гаряч  про- 

дає. І.ерхнедніир.  у.  (Залюб.). 

Гарячосердий,  а,  е.  Вспыльяивый,  же- 
стокосердный. К.  Кр.  ЗО. 

Гас,  су,  м.  Керосинъ.  Лохв.  у. 
Гасання,  ня,  с  Біганіе,  прьіганіе. 
Гасати,  саю,  еш,  гл.  Бігать,  прыгать, 

метаться,  усердно  танцовать.  Гасав  і  я, 
як  божевільний  по  степах  за  кабардою. 

К.  ЧР.  94.  "„Сіль  сиплеться  з  кишені, 
сіль"!  кажуть  чумакові,  а  він  гаса.    ГЛ, 

вже, — каже, — мені  не  до  солі,  коли  гра- 
ють на  басолі".  Ном.  Л°  10076. 

Гасило,  ла,  с.  Щипцы  для  гашеяія 
свічей  въ  церкви.  Аф.  357. 

Гаситель,  ля,  м.  Гаситель,  гасилыцикъ. 
К.  Бай.  7. 

Гасити,  гашу,  сиш,  гл.  Тушить,  гасить. 
Гасити  свічку.  Стала  діброва  палати, 
палати....  взяли  діброву  гасити,  конов- 

ками воду  носити.  Чуб.  Щ.  37. 

Гасіння,  ня,  с  Погашеніе,  тушеніе. 
Левиц.  І.  360. 

Гаска,  ки,  ж.  Молотокъ  для  разбива- 
нія  кусковъ  соли  вываренной  на  солева- 
ренныхъ  сковородахъ.  Вх.  Зн.  49. 

Гасло,  ла,  с  1)  Сигналъ.  знакъ.  Дав 
ьси  до  боіо  гасло  і  грізна  потуга  встала. 
К.  Псал.  150.  Узяв  мушкет,  вистрелив 
на  гасло.  КС  1882.  IV.  171.  2)  Лозунгь, 
пароль.  ЗОЮР.  І.  203. 

Гасловий,  а,  е.  Сигнальный. 

Гасник,  ка,  м.  1)=? Гасниця.  "2)=Га- сило.  Вх.  Лем.  402. 

Гасниця,  ці,  ж.  Керосиновая  лампа. 
Ніжин,  у.  Ум.  Гасничка. 

I.  Гаснути,  ну,  неш,  гл.  Угасать,  по- 
тухать. На  вітрі  свічка  гасне.  Тліла 

искра,  тихо  дотлівала  на  роспутті  ши- 
рокому, та  й  гаснути  стала.  Шевч.  236. 

Крізь  верби  сонечко  сияе  і  тихо  гасне.... 
День  погас  і  все  спочило.  Шевч.  42-4. 
Гаснуть  очі.  Шевч.  224. 

II.  Гаснути,  ну,  неш,  гл.  однокр.  в. 
отъ  гасати. 

Гаспед,  да  и  гаспид,  да,  м.  1)  Ядо- 
витый змій,  аснидь.  Гадюча  в  серці  в 

вас  отрута,  отрута  гаспеда  лихого.  К. 
Псал.  132.  2)  Бранное:  дьнволь,  бісь.  А 
ти  -гаспид  проклятий!  У  в.  Гаспедюна. 

Гаснедів,  дова,  ве.  гаспед о вий,  а,  є, 
гаспедський,  а,  є  а  гаспидовий,  гаспид- 

ський. 1 )  Аспидскій,  относящійея  къ  ядо- 
витому змію.  2)  Бранное:  дьявольскій,  бі- 

совскій.  Чого  вже  не  роблю  з  тими  гас- 
педовими  схизматиками.  Стор.  МПр.  80. 
Гаспидський  сипу!  Ном.  №  3558.  Куди 
вас  враг  несе  до  гаспидського  сина?  Греб. 
387. 

Гаспедюка,  ки,  об.  У  в.  отъ  гаспед. 

Гат,  ту,  м.  Гата,  ти,  .ж.  =  Гатка.  Та 
вже  ж  тая  криниченька  гатом  загачена. 

Рудч.  Чп.  194.  А  вже  ж  тая  криничень- 
ка гатою  загачена.  Чуб.  V.  251. 

Гатала,  нар.  Вскачь,  галопомъ.  Жид 
їздить  або  тюпки,  або  гатала.  Подольск,  г. 
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Гаталай,  меж.,  выражающее  галоииро- 
ваніе  лошади.  Желех. 

Гаталати,  лаю,  вш,  гл.  Ъздить,  бежать 
вскачь,  галопомъ.  Оця  коняка,  аби  тро- 

хи захотів  швидке  їхати,  зараз  гати- 
лае, — ні  за  що  тобі  не  побіжить  тлуса. 
Подольск,  г. 

Гатаиан,  и  нр.=Отамнн  и  пр.  Грин. 
Ш.  636. 

Гателити,  лю,  дяш,  гл.  Съ  жадностью 

■всть,  пожирать.  А  і/богиїі  ще  й  голодний.... 
як  припався  гателити.  Рудан.  I.  30. 

Гатннець,  нця,  м.  Раст.  Сііепоросііиііі 
Вопиз  Непгісіїи*  Ь.  ЗЮЗО.  I.  116. 

Гатйтн,  гачу,  тиш,  гл.  1)  Гатить,  за 
нруживать,  мостить.  Мости  мостили, 
греблі  гатили.  Макс.  (1849)  55.  Я  греблю 
гачу.  Чуб.  [.  127.  Хоч  греблю  гати.  (Так 
много).  Ном.  №  7666.  2)  Накладывать  вь 
большомъ  количестве.  /  ни  віщо  стільки 
дров  гатити  в  грубу?  3)  Вить,  колотить, 
рубить.  Молотом  гатити.  Гн.  II.  49. 
/  ногами  товче,  і  кулами  гатить.  Св. 
Л.  286.  4)  Стрелять  сильно,  напр.  изъ 
пушекъ.  Із  рушниць  стріляли,  другі  з 
мущпрів  гатили.  Мир.  Н.  34. 

Гатитися,  чуся,  тишся.  гл.  1)  Га- 
титься, быть  заііруживаему.  2)  Биться,  ко- 

лотиться, рубиться.  Перше  поперек  га- 
титься сокирою  (дерево),  а  потім  на- 

Я-укіс.,ШК.  Ш.  28. 
Гатінка,  би,  ж.  Міусск.  окр.  и  гатін- 

ня.  вя,  с  Гаченіе,  занруживаніе. 
Гатка,  ки,  ж.  Гать,  небольшая  плоти- 

на. Од  гатки  до  гатки  ходить  по  Росі 
великий  порон.  Лсниц.  І.  94.  Ой  піду  ж 
бо  я  ту  гатку  гатити,  щоб  добре  бу.ю 
до  дівчини  ходити.  Ум.  Гатонька.  гаточка. 

Я  до  гаточки, — гаточка  зггачена,  я  до 
дівчини,— дівчина  заручена.  Грин.  III.  222. 

Гать,  ті^  лс.=Гата,  гатка.  Шух.  І.  6. 
180. 

Гафнни,  фин,  ж.  .««.=Афини.  Их. 
Ум.   1. 

Гафт,  ту,  м.  Вышивка  золотомь  или 
серебромь.  А  наша  сорочка  з  тонкого 
рубочка....  шовком  мережена,  гифтом 
гафтована.  0.  1862.  IV.  20.  (Ни.). 

Гафтарь,  ря,  .«..  гафтування,  ня,  с. 
гафтуватн,  тую,  еш,  гл.=Г?птарь,  гап- 

тування, гаптувати.  Грин.  III.  525. 
Гаць-го-га!  меж.  Восклинаніе,  натрав- 

ливающее собакі.,  то  же,  что  и  кусі.  КоІЬ. 
І.  б.і. 

Гач.  Вранное  слово  въ  вираженій:  Хай 
тобі  гач!  Чорті,  сі.  тобой. 

Гача,  чати,  с  =  Лоша.  Вх.  Лем.  402. 
Ум.  Гачатко. 

Гачечок,  чка,  м.  Ум.  огь  гак. 

Гачі,  чів,  м.  мн.  Штаны,  а)  полотня- 
ные. Гол.  Од.  14,  66.  б)  б'Ьлые  суконные. 

Шух.  І.  120. 
Гачнйк,  ка,  .«.=0чкур.  У  гор. 
Гачок,  чка,  м.  Ум.  оті,  гак.  Крючекъ. 

Шух.  І.  226.  Скуй  гачок  на  удку.  Левиц. 

І.  123. 
Гачу р,  ра,  м.  -  Жеребець.  Вх.  Лей. 

402.  Ум.  Гачурии.  Вх.  Уг.  232. 
Гачура,  ри,  ж.  Трехлетняя  кобыла,  не 

имевшая  лошатъ.  Вх.  Лем.  402.  Ум.  Га- 

чурка.  Вх.  Уг.  232. 
Гачу  рик,  рка.  м.  Ум.  огь  гачур. 
Гачурка,  ки,  ж.  Ум.  огь  гачура. 
Гашення,  ня,  <  =Гасіння   К.  XII.  127. 
Гашка,  ки,  ж.  Гадюка,  змія.  Желех. 

Вх.  Зн.  10.  Мов  та  гашечка  коло  в'ється. 
Федьк.  Тому  мене  (ялицю)  тяжка  пе- 

чаль як  гашечка  обняла.  Млак.   108. 

Гашурка,  ки,  ж.  ііщерица.  Вх.  Лем. 
402.  См.  Ящірка. 

Гая!  меж.  Кріп;-!.,  чтобы  прогнать  птиць, 
то  же,  что  и  шугу.  Гая,  гая  в  луги,  рай- 

ськії пташки.  Чуб.  Ш.  400. 

Гаянка,  ки,  ж.  Проволочка,  замедле- 
ніе.  Пізно  приїхали,  бо  трапилась  га- 

янка: вісь  зламалась. 

Гаяння,  ня,  с.  Дійствіе  медлящаго, 
медленность,  медлительность.  Твое  гаяння 
до  ладу  не  доведе. 

Гаяти,  гаю,  еш,  гл.  1)  Замедлять,  за- 
держивать. Ой  матінко,  та  не  гай  мене! 

в  велику  дорогу  виряжай  мене!  2)  Гаяти 
час.  Терягь  время,  медлить.  Не  гаймо 
щасної  години.  Г.  Барк.  192.  Побрались 
ми  у  Любчики,  не  гаявши  часу.  МВ.  II. 

134. 
Гаятися,  юся,  ешся,  гл.  Медлить,  меш- 

кать. Рудч.  Чп.  246.  Оіі  на,  сину,  кони- 
ка—не гайся,  щоб  ти  'д  того  війська  не 

зостався.  Лис. 

Гвавт,  ту,  м.= Гвалт.  Драг.  247. 
Гваджениця  (=гладженнця), ці, ж.— 

Терлиця.  Вх.  Лей.  403. 
Гвалт,  ту,  м.  и  пр.— Ґвалт,  и  нр. 
Гвардійонець,  нця,  м.  Гнардесць.  Ме- 

не, дядьку,  вибрали  у  гвардійонцг.  О.  1861. 
ГШ   25. 

Гвардія,  дії,  ж.  Гвардія.  А  паничів 
у  гвардію.  Шевч.  417.  Царська  гвардій. 
Мир.  ХРВ.  133. 

Гварити,  рю,  риш,  гл.    Говорить.    Я% 
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бим  не  зробила,  то  бим  не  гварила.  Гол. 
I.  89. 

Гвер,  ра,  м.  Ружье.  Федьк.  I.  4. 
Гвинт,  та,  А.=Шруб.  Ум.  Гвйнтик. 

Чистив  він  ту  рушницю  г  загубив  ма- 
ленькою гвинтика.  Грин.  II.  206. 

Гвинтбвва,    кп,    ж.    Винтовка.    Стор. 
II.  12. 

Геіздє,  дя,  с  соб.  Гвозди.  Шух.  I.  88. 
Гвіздбк.  дка,  м.  1)  Гвоздь.  Нои. 

№  12909.  2)=Гак  2.  Вх.  Пч.  II.  25.  Уа. 
Гвіздочок. 

Гвоздив,  ка,  м.  1)  Раст.  а)  Гвоздика, 
БіапІІіиз.  Вх.  11ч,  I.  10.  (Вінки)  згвозди- 
ків  та  чорнобривців.  Левиц.  1.  188.  б)  мн. 

'Га^еіев  егесіа  Ь.  ЗЮЗО.  I.  138.  Та^еіез 
раїиіа  Ь.  ЗЮЗО.  I.  166.  2)  Пряность: 
гвоздика,  сагуорцуНиз   аготаїісиз.    МУЕ. 
I.  109.  Уи.  Гвоздичок. 

Гвоздички,  чків,  м.  мн.  Раст.:  а)  Та- 
»еіе9  раїиіа  Ь.  Мил.  М.  75.  б) — польовГ 
Оіапіїшз  Сазтиизіапігит  Ь.  ЗЮЗО.  I.  121. 

Гвоздити,  джу,  дйш,  гл.  Прибивать 
гвоздями.  Варвара  мостить,  Сава  гвоз- 

дить, а  Микола  крепить.  Ном.    .V    508. 
Гвор,  ра,  .к.  Клинья  вь  штанахъ.  Гол. 

Од.  66. 

Гданськ,  ка,  м.  Данцигъ  (городъ). 

Гданський,  а,  е.  Д •■інцигскія.  Випили 
чарок  по  шість  гданської   горілки.    Стор. 
II.  26. 

Гдаеь,  нар.  Ч{огда-то.  Черниг.  у. 
Где,  жде.  =  Де.  Где.  каша  з  маслом, 

там  нис  не  маєш.  Ном.  Лі  2051. 

І.  Ге!  меж.  1)  Э!  Ге,  сякі-такі!  Мене 
хочуть  воювати,  а  ви  нічого  не  знаете. 
Рудч.  Ок.  II.  10.  2)  Понуканье  для  коровы, 
то  же,  что  и  гей.  Вх.  Уг.  250. 

И.  Ге,  сз.  Словно,  будто,  какъ.  Драг. 
258.  Ци  достергг  есь? — А  чому  бим  не 
достеріг?  Не  так  ге  ви.  Драг.  263. 

Гебан,  иу,  м.  Эбеновое  или  черное  де- 
рево. Як  з  гебану  волос  чорний.  Грин. 

Ш.  ЬіО. 

лебедь,  блд,  .«.— Гембель.  Після  геб- 
ля  сокирою.  Нон.  К  6396. 

Гев,  нар.  Тугь,  здіеь,  сюда.  Дві  ду- 
шечки гее  пустіте.  Гол.  I.  234.  Подь 

гев,  по  ле-гев!  Иди  сюда,  иди  ка  сюда! 
Вх.  Зн.  51.  Вх.  Лем.  425. 

Гевадя,  хар.=Туди.  Вх.  Лем.  402. 
Гевал,  ла,  м.  Мужикъ,  хамъ.  3  виду 

він  г  по  одежі  не  гевал,  не  бурлака,  а 
щось  не  просте.  Стор.  МПр.  4.  К.  ЧР. 
423. 

Гевалка,  ки,  ж.  Мужичка,  хамка.  Аф. 
357. 

Гевґатн,  ґаю,  еш,  гл.  Осаживать  яа- 
задъ  (волы),  ̂ ■ев/ни  воли.  Вх.  Зн.  10. 

Гёвер,  ру,  м.  Ручка  у  пилы.  Аф.  357. 
Гёвка,  гевеи,  и«де,  — Гев.  Их.  Уг.  232. 
Гегёп,  меж,— Теп. 
Гегепнути,  пну,  неш,  гл.  То  же,  что 

гепнути,  но  еще  сильнее. 
Гегепнутися,  пнуся,  нешея,  гл.  То 

же,  что  и  гепнутися,  но  еще  сильнее. 
Гедё,  нар.  Тутъ,  здвсь.  Угор. 

Г6д8,  ва.  м    и  нр  —  ҐЄД8  и  пр. 
I.  Гей!  меж.  1)  Понуканье  для  волові., 

коровы:  прямо  виередь.  Воликів  за  на- 
лигач.... та  й  гей!  собі  цабе!  помаленьку. 

Рудч.  Ск.  II.  142.  2)  Эй,  ну!  Гей,  хлопці, 
до  роботи!  А  гей,  княгине,  давай  коза- 

кам вечерять.  К.  ЧР.  217.  3)  Пісевное 
непереводимое  воскліщаніе.  Розвивайся, 
су  кий  дубе,- завтра  мороз  буде,  гей  завтра 
мороз  буде.  Мет.  21.  4)  Гей-си  =*Шугу. 
Гей-си,  гей-си,  зозуленько,  в  темний  ліс 
кувати.  Чуб.  V.  758. 

II.  Гей,  гей-би.  сз.=гП.  Ге,  Вх.  Леи. 
403. 

Гейкання,  ня,  с.  1)  Произноєеиіе  слова 

гей.  2)  Піню  піснії  съ  прил'ввомъ  гей. МУЕ.  Ш.  39. 

Гёйвати,  каю,  еш,  гл.  1)  Кричать  гей, 
погонять.  Батько  орав,  а  я  гейкав.  О. 
1862.  IX.  68.  2)  П*ть  пісню  съ  прис- 

воит, гей.  На  новий  рік  у  ввчирь  ідут 
на  Буковині  гейкати  хлопці....  Ідут  до 
кождо?  хижі  під  вікна,  співают.  МУЕ. Ш.  38, 

Гёйкатнся,  каюся,  «шея.  гл.  Везя  тя- 
жесть, очень  много  хлопотать,  возиться. 

Гсйкався  я  чимало,  поки,  виїхав  на  гору. 

Гёйки,  меж.  Въ  значеній;  -ахать  впе- 
редъ  въ  слілующеЕ  поговоркі.  Ні  стёйки, 
ні  гейки.  Ном.  №  13864. 

Гейкнути,  ну,  неш,  гл.  Вскрикнуть: 
гч9    ̂ "йкнув  на  еизаки   Гп   II.  !  68. 

Гёйку,  меж.  Призывный  возпасъ.  Те- 
тяно! чи  не  знаеги,  гейку,  де  зсипано 

просо? 
Гейнувати,  ную  еш,  гл.  = Гайнувати. 

Узяв  жовнір  пити,  узяв  гейнувати,  аж 
ся  взяла  жовнірськая  фортуна  вмен- 

шати. Гол.  Ш.  85. 

Гейе!  меж.  Крикъ  на  воловъ:  впередъ! 
Вх.  Лем.  403.  См.  Гейсь. 

Гейс-берть,  —  бертя!=Тейса.  Вх.  Уг. 232. 
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Рейсе,  меж.  Крикъ  на  волові.:  наліво. 
Вх.  Лем.  403. 

Гейсь!  .меж.  Крикъ  на  воловъ:  <  на- 
чраво.  КоІЬ.  І.  65.  См.  Гейс.  См.,Ча. 

Гекзаметр,  тру,  м.  Гекзаметрі.  Все  б 
гекзаметри  плели.  Шевч.  664. 

Гёда,  ли,  ж.  1'одъ  датской  игры.  Мил.  56. 
Ге-ле-гёв,  меж.  Окликъ  зовущаго:  ау! 

го-го!  Лдам  заволал:  геле-геві  Єво!  Гол. 
IV.  522. 

Гелёта,  ти,  ж.  1)  Деревянный  сосудъ. 
боченокь.  Угор.  2)  ИодоЙникь.  ІІолт.  Ум. 
Гелётиа.  В  мене  грошей  гелетка.  Грин. 
Ш.  647. 

Гель,  меж.  ІІодражаніе  крику  гусей.  А 
гусочка  гель-гель-гель.  Грин.  III.  659. 

Гёмбель,  бля,  м.  Рубанокъ.  Мнж.  165. 
Гембелювати,  л  гою,  еш,  гл. = Гемблю- 

вати. Струже,  гембелює.  Щог.  В.  57. 
Гемблювання,  ня,  с.  1)  Строганіе  ру- 

банкомь.  Годі,  майстре,  гемблем  гемблю- 
вати: прийде  батько,  буде  сокирою  під- 

правляти. (Насн'Ьшка  надь  плохнмъ  мас- 
теромь).  Мнж.  165.  2)  Брезгать.  Не  гем- 

блюйте нашим  хлібом-сіллю.  Черном. 
Гёибочка,  ки,  ж.  Рубецъ  шитья,  за- 

гнутый на  лицевую  сторону  и  пристрочен- 
ный. Волынск,  г. 

Гёмон.  на,  .и.  Демонъ.  Грин.  II.  11. — Упо- 
требляется какъ  бранное  слово.  Ув.  Гемоняна. 

Гемонець,  нця,  м.?  Випийте  до  ден- 
ця,—там  нема  гемонця.  Ком.  II.  №  875. 

Генонів,  нова,  ве.  ІІринадлсжащій  де 
мону.  Бранное  слово.  Жедех. 

Гемонський,  а,  е.  Демонскій. — Употре- 
бляется какъ  бранное  слово.  Не  було 

тоді  і  чутки  про  ту  гемонську  вунію. 
Стор.  МПр.  40.  Гемонські  діти.  Мир. 
Иов.  I.  146. 

Гемоняка,  ки,  .и.  Ув.  отъ  гёмон.  Же- 
лех. 

Ген,  нар.  1)  Вонъ  тамъ.  На  небі  чис- 
тому ген  хмара  бовваніє.  Греб.  367.  Ген 

там  на  долині  під  могилою  огонь  палае. 

Рудч.  Ск.  II.  18.  2)  Ген-ген.  а)  далеко- 
далеко.  Пійдем  ген-ген  на  гору.  Маркев. 
33.  б)  очень,  сильно.  Мотря  таки  ген- 
ген  забарилась.  Св.  Л.  176.  3)  Какъ  су- 

ществительное: названіе  датской  игры,  со- 
стоящей въ  бросаніи  ножа  (съ  кулака,  съ 

ладони,  съ  головы,  зубами)  такъ,  чтобы 
онъ  воткнулся  въ  землю.  КС.  1887.  VI. 
474.  Мил.  55.  Не  отсюда  ли  и  вьіраженіе: 
діти  гену — сально  побить?  Мнж.  168. 

Гёибаль,  бля,  м.  У  гребенщиковъ: 
„железная  полоса  въ  5  —  6  вершковъ  длины 

и  І'/г  вершка  ширины  съ  нарезанными 
иоперекъ  заостренными  полосами.  Употреб- 

ляется для  чистки  пласти нъ  (рога),  какъ 

рубанокъ  у  столяронъ".  Вас.  164 
Гёнде,  гёндева,  нар.  Вонъ  тамъ.  Же- 

лех.  Вх.  Зн.  10. 

Гендель,  ля,  м.  Барышничество,  тор- 
говля, маклачество. 

Гёнденьки,  гёндечки,  нар.  -  Генде. 
Вх.  Зн.  10. 

Гендльовий,  а,  е.  Барьішническій,  тор- 
говый. Де  жидок  гендльовий. 

Гендлювання,  ня,  с.=Гендель. 
Гендлювати,  люю,  еш,  гл.  Барышни- 

чать, маклачить. 

Генерал,  ла,  м.  Генералъ.  Туш  де  не 
взялись  генерали^  сенатори.  Рудч.  Ск_ 
Ц.  10. 

Генеральний,  а,  е.  Вьісшій,  главный. 
Генеральський,  а,  е.  Генеральній. 

Шевч.  552. 

Генеральша,  ші,  ж.  Генеральша.  Грин. 
П.  294.  За  балом  бал  у  генерала.  За  ге- 

неральшею чимала  орда  панів  і  паничів. 
Шевч.  553. 

Геній,  нія,  м.  Геній.  Не  чути  в  його 
словах  дихання  генія.  К.  Іов.  XV. 

Геніальний,  а,  є.  Геніальньїй.  Левин. 
І.  338. 

Генерал,  ла,  н.=Генерал.  Рудч.  Ск. 
І.  150.  МВ.  І.   115. 

Гентйна,  ни,  ж.  Кусокъ  дерева,  грубо 
отделанный  для  приготовленій  изъ  него 
ложки,  клепки  для  деревянной  посуды. 
Шух.  І.  247.  249. 

Гёнто,  гёнтовв,  гентолі,  нар.  Недавно, 
позавчера.  Желех;  Вх.  Зн.  72,  10. 
Гентоватішний,  а,  є,  гентовашний. 

Недавній,  позавчерашній.  Вх.  Зн.  10. 
Генци натне,  а,  є .  —  кінь=Норовистий 

кінь.  Вх.  Зн.  9. 

Гвнька,  гёнькай.  «я^.=Генде.  Желех. 
Геп.  меж.  Звукоподражаніе  паденію  или 

удару;  шлепъ.  Кінь  спіткнувся,  а  він 
геп  у  саму  калюжу.  Геп  об  землю!  Ном. 
>6  6645. 

Гёпа,  пи,  ж.  Задница.  А  я  знаю,  що 
він  діє, — коло  печі  гепу  гріє.  Ном.  №  14074. 

Гепака,  кн,  ж\=Гепа.  Ном.  №  13065; 
Мнж.  124,  92. 

Гёпати,  паю.  еш,  гл.  1)  Ударять.  2) 
Падать  съ  шумомь.  3)  Шлепать,  идти  по 
мягкому.  /  нащо  ти  гепаєш  по  грязі? 
Гепнути,  пну,  неш.  гл.  Однокр.  в. 

оть  гепати.  1)  Удариіь.  Гепнуло  мов  довб- 
нею. Ном.    №  13890.  Так   і    гепнув   його 

11 
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гепнутися— геть: 

об  землю.  2)  Упасть,  шлепнуться.  Він  з 
коня  так  і  гепнув.  3)  Бросить.  А  ІІрокгп 
з  серця  аж  люльку  об  землю  гепнув.  МВ. 

(О.  1862.  Ш.  65).' Гепнутися,  нуся,  нешся,  гл.  ~  Геп- 
нути 2,  То  це  который  стане  на  горосі 

да  попре  спиною  у  стіну,  то  ноги  пої- 
дуть на  горосі,  а  він  задом  так  і  геп- 

неться об  підлогу.  Стор.  І.  42. 
Гепбнути,  ну,  неш,  гл.  То  же,  что  и 

гепнути,  но  съ  силой.  Аф.  358. 
Гептатися  (таюся,  ешся?).  гл.  Бра- 

ниться. ІТІух.  I    34. 

Герб,  бу,  м.  Гербъ.  ЗОЮР.  I.  317. 
Іілищали  мідяні  позолотисті  герби  на 
ридвані.  К.  ЧР.  54.  ОдПрипети  й  до 
Синюхи  вславили  себе  Обухи,  та  й  не 
злотом  рабованим,  не  гонором  купованим, 
не  гербами-клейнодами,  о  своїми  прис 
годами.  К.  Доев.  113. 

Гербатка,  ки,  ж.  Ряст.  УегЬавсиш 
]усппі1І8.  Шух.  І.  22. 

Гербованяй,  а,  в.  іімтлоіцій  гербъ.  Ге])- 
бований  попихач  езуіцький.  К.  МБ.  II.  12&. 

Гербовий,  а,  є  1)  Относящійся  кт>  гер  - 
бу.  Гн.  І.  194.  2)  Гербовый.  Купив  гер- 

бового паперу.  ІІІевч.  (О.  1862.   VI.  5). 
Гёрбувати,  бую,  еш,  гл.=Гребувати. 

Битенькового  слова  мені  не  гербу  вати. 
Чуб.  II.  18. 

Гергепа,  пи,  .ч.  и  ж.  Большой  неуклю- 
жій  мужчина  її  л  п  женщина.  У  в.  Гергепище. 
Лохв.  у. 

Гергёпнути  пну,  неш,  </!.=Гегвпну- 
ти.  Лохи.  у. 

Гергфпнутися,  пнуся,  нешся,  ІЛ.— 
Гегепнутися.  Лохв.  у. 

Гёргот,  ту,  м.  и  ир.=Ґерґот  и  пр. 
Герґев,  ва,  м.  а=  Кулешінннк.  Вх. 

Зн.  ю. 

Горець,  рця,  м.  І'атоборство,  отдельная 
стычка  нередь  битной.  Завзятий  як  пе- 

рець, покіль  не  вийде  на.  герець.  ІІом. 
ЛІ  18652. 

Геркотати,  кочу,  чеш,  лл.=-Ґерґотати. 

Ґеркотня,  ні.  лг.= Ґерґотання.  /  за- 
велась на  ставі  геркотни.  Греб.  363. 

Героївський,  а,  є.  Геройскій.  В  сер- 

ці почуття  геро'іпські  голубить.  К.  Дз.  235. 

Героїня,  ні,  ж    Героиня,   її'.  Бай.  145. 
Героїти,  рою,  їш,  гл.  Вдохновлять  ге- 

ройскими чувствами.  Любов  к  отчизні  де 
героїшь,  там  сила  вража  не  устоїть. 
Котл.  Ен.  У    52. 

Героїчний,  а,  є.  Героическій.  Левиц. 
Пов.  7. 

Героїчність,  пости,  ж.  Геройство,  ге- 
рсизмъ.  Левиц.  (Правда.  1868,  423). 

Героїчно,  нар.  Героически.  Україн- 
ський дух  виступив  на  своє  діло  жизні 

героїчно.  К.  ХП.   128. 

Герой,  рбя,  м.  Герой.  Перед  його  очи- 
ма басували  гетьманські  коні,  а  на  ко- 
нях сиділи  гетьмани-герої.  Левиц.  Пов. 

166.  Вони  себе  героями  явили.  К.  ЦН 
191.  Калімері  зовсім  не  нагадував  героїв 
Іліяди.  Левиц.  Пов.   13. 

Геройство,  ства,  с  Геройство.  Герой- 
ство  духа,  що  підіймає  серце  на  благо- 

датні задуми  і  на  великі  подвиги.  К.  ХП. 
130. 

Гербйський,  а,  є.  Геройскій.  К.  Бай.  64. 
Герсбнути,  ну,  неш,  гл.  Броситься 

бЬжать,  побіжать  изо  вскхъ  силъ.  З  сі- 
нець  вискочила  та  й  герсонула  до  дому. 
О.  1862.  VII.  38. 

Гертанка,  ки,  гертань,  ні,  ж.  Гортань. У  гор. 

Герун,  на,  л*.  1)  Волъ  сь  короткими 
тупыми  рогами.  Лохв.  у.  2)  Кувшинъ ,  <гь 
охбитымъ  верхомъ.  Лохв.  у. 

Герць,  ця,   к.— Горець. 
Герцювавня,  вя,  с  і)— Гёрець  2}—* 

Гарцювання. 
Герцювати,  цюю,  еш,  л.  =  Гарцювати. ІІом.  Аг  12566 

Гет.  меж.  її  нар.  =Геть.  Угор. 
Гетаж,  жа,  м.  Тотъ,  кто  управляетъ  ру- 

іемь  на  задвемъ  плоту  сплавного  лїса 
(если  плоты  соединены  въ  одну  дарабу). 
Шух.  I.  183. 

Гетка,  ки,  *с.=Ґотка.  Вх.  Пч.  II.  15. 
Гетта!  меж.  Крикъ  ва  лошадь:  напра- 

во. Вх.  Леи.  403. 

Геть,  меж.  и  нар.  1)  Долой,  прочь, 

вон'ь,  отстань.  Геть,  згинь,  пропади  і  до 
мене  не  ходи!  Ном  .V  8765.  Іди  ж  собі 

геть.  Рудч.  Ск.  II.  7.  Во  мн.  числі — 
гетьте.  2)  Далеко.  На  бистрому  па  озері 
геть  плавала  качка.  Нп.  Геть-геть.  Да- 

леко-далеко. Дніпро  геть-геть  собі  роски- 
нувсь,  сияє  батько  та  горить.  Шевч.  633. 

8)  Употребляется  для  усиленій.  Совершен- 
но, решительно,  далеко.  Геть  чисто  виї- 
ли. Геть  виріжім  вражих  ляхів,  геть 

що  до  едного.  Лукаш.  109.  Загнали  ляш- 
ків  геть  аж  за  Вислу.  Лис.  4)  Очень. 
Чи  треба  молотника?— Треба,  та  ще  й 
геть.  Г.  Барв.  303.  5)  Гети-то.  Употреб- 

ляется для  усиленія  значеній.    Порядочно, 
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достаточно.  Прогаялись  геть-то,  оглядую- 
чи  монастырь.  К.  ЧР.  82.  Ми  знаємо 
про  це  г  геть-то  більше,  ніж  ви.  І  геть- 
то  честию  такою  запишався.  Греб.  362. 

Гетька,  ки,  ж.  Лошаденка,  кляча,  кресть- 
янская лошадь.  Вх.  Лен.  403. 

Геть  лав,  на,  м.  Гетман  ь.  Без  гетьма- 
на військо  гине.  Ном.  36  751.  Ей,  чи  га- 

разд, чи  добре  наш  гетьман  Хмельниць- 
кий починив,  що  з  ляхами  із  мостиви- 
ми панами  у  Білій  Церкві  замирив.  АД. 

II.   ПО.  Ум.  Гетьманонмо.  К.  ПО.  21. 
Гетьманенко,  ка,  м.  рынъ  гетмана.  Аф. 

385. 

Гетьманець,  ьця,  м.  Житель  гетьман- 
щини. 
Гетьмаанха,  хи,  ж.  —  Гетьманша. 

Гетьманиху  за  рученьку  коло  себе  водить 
АД.  І.  166. 

Гетьманів,  нова,  ве.  Нринадлежаїцій 
гетману,  гетмановъ.  Ном.  Л-  138,  стр.  294. 
Ой  раді  б  ми  вернутися,— гетьман  не 
пускає;  не  так  гетьман,  не  так  гетьман, — 
гетьманова і  мати.  Чуб.   V.  1030. 

Гетьманівна,  им,  ж.  Дочь  гетмана. 
Жежех. 

Гетьманка,  к»,  ж.  Жительница  геть- 
манщини. Желсх. 

Гетьманова,  воі,  лс.=Гвтьманша.  Па- 
ні Барабашева,  гетьманова  молодая.  АД. 

II.  5. 
Гетьнавонько,  ка,  м.  Ум.  огь  гетьман. 
Гетьманство,  в»,  с.  1)  Гетманство;  до- 

стоинство, сань,  власть  гетмана.  Молодий 
на  гетьманство.  Ном.  №  996  Од  ко- 

зацтва, од  гетьманства  високі  могили,  — 
більш  нічого  кс  осталось,  та  її  ті  роз- 

ривають. Шевч.  123.  вврася  Хмсльни- 
ченка  на  гетьмана  настановляли.  АД. 
II.  121.  2)  Страна  и  народі,  под ь  властью 
гетмана.  У  иншому  царстві,  у  козацько- 

му гетьманстві,  у  такому  селі,  як  Пекарі, 

і  там  жило  два  брати.  І'удч.  Ск.  II.  139. 
Гетьманський,  а,  є.  Гетманскій.  Нізь- 

мішь  мої  гетьманськії  клейноди,  панове. 
Шевч.  573.  Для  обозначевія  красоты.  Л 
був  хороший  із  себе  дуже:  високе  чоло 
гетьманське.   МВ.  1.   152. 
Гетьманування,  ня,  с.  Гетманство, 

пробиванії:  гетмане.»  ь. 
Гетьманувати,  ную,  вш,  гл.  Быть  гет- 

маномъ,  гетмааствовать.  З  того  часу 
Хмельницький  гетьманувати  став.  АД. 
II.  8.  То  не  багато  Луговський  (=Ви- 
говський)  гепіьманував:  півтора  года  бу- 

лаву держав.  АД.  II.  124. 

Гетьманша,  ші,  ж.  Жена  гетмана. 
Шевч.  144.  К.  41».  131. 
Гетьманщина,  ни,  ж.  1)  Украйна  подъ 

властью  гетмана.  То  пан  Хмельницький 

добре  учинив:  Полщу  засмутив,  Воло- 
щину побідив,  Гетьманщину  звеселив.  АД. 

11.  101.  2)=Гетьмаилво  1.  Ой  тоді  вже 
ви  нас  побачите  ой  у  сій  хатині,  як 
вернеться  гетьманщина  в  нашій  Україні. 

Грин.  Ш.  601. 
Гець,  меж.  1)— Гоц.  Вона  вже  вбра- 

лась, да  стала  така  дуже  хороша,  а  він 

і  каже:  „гець-гець,  тепер  ходи  в  танець". 
Гудч.  Ск.  II.  63.  2)  Восклицаніе,  натрав- 

ливающее собакъ,  тоже,  что  и  гаць-го-га, 
кусі.  КоІЬ.  І.  65. 

Ги...  Если  ніть  слова  на  ги,  см.  нагі. 

Ги,  сз.  —  ЇІ.  Ге.  Таким  слаба,    ги   ро- 
сиця. Гол.  II    554. 

Гибель,  лі,  ж.  Погибель. 
Гибель,    бля,    м.  —  Геибель.    Шух. 

І.   87. 
Гйбіти,  бію,  еш,  гл.  Хиріть,  оолбть, 

страдать  огь  недостатка  чего-либо.  Гіібіла, 
гибіла  моя  ненька,  поки  і  зовсім  лягла. 
Псреясл.  у.  Мусимо  гибгти,  бо  нема  в 
що  вдягтися  добре. 

Гнва,  ви,  ж.=Ива.  і'ива  тим  черви- 
ва, що  кілками  з  неї'  Христа  мучили. Ном.  ЛЬ  315. 

Гйвер,  ра,  .і'.  Щепка,  лучина.  Вх.  Зн. 
К).  См.  Иверь. 

Гйверен»-,  рня,  .».=Иверень.  КІНЬ 
так  біжить,  що  аж  гиверні  летять  з 
під  ніг.  Черк.  у. 

Гйвкати,  каю,  еш,  гл.  О  совта:  кри- 
чать. Вх.  .Іем.  403. 

Гйвовий,  а,  е.  Ивовый.  От  г  давай 
мучити  Христа  швовими  кілками.  0. 
1861.  X.  52. 

Гнгн,  меж.  ІІодражаніе  звуку  сміха 
плача,  ржанія  лошади.  Тепер  продам,  а 
сама  зімою  іти  буду  їсти.  Ном.  Л*  10551 

Гиготати,  гочу,  чеш  и  гиготіти,  то- 
чу, тйш,  г.г.  І 'жать.  Коняка  гигоче,  як їй  дають  овес.  Харьк. 

Гид,  да,  ду,  м.  1)-  ду.  Гадость,  мер- 
зость. Там  зчищають  грязь,  а  наші  ку- 

пу нргле.шку  нагорнули,  мов  зібрали, 
гид  з  усього  ринку.  К.  Дз.  67.  2) — да. 
Гадкій,  мерзкій  челонічкі..  Не  займай  ги- 

да, не  каляй  вида.  Ном.  Л:  3291.  3)  Гид 

гидом.  Мерзость  нзь  мерзостей.  Такий  по- 
ганий—гид  гидом!  4)  Употребляется  ві. 

значеній    наречім:    гадко,    отвратительно. 

И* 
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Такий  бридкий,  що    гид    і    глянути    на 
його. 

Гиджга.  меж.  Крикъ  для  натравлива- 
нія  собнки.  Тоже,  что  и  кусі,  гець.  Сірко 
за  тим  вовком.. ,  а  чоловік  кричить: 

„Гиджга,  Сірко!-'  1'удч.  СІК.  1.   1 1 . 
Гндвтя,  джу,  дяш,  гл.  =  Гидувати. 

Каменец,  у. 

Гидити,  джу,  двлп,  гл.  Пачкать,  ма- 
рать, переносно:  безчестить.  Вона  ме- 

не гидить,  а  я  в  тому  не  вісна.  Пі'о- лын.  у. 

Гйдість.  дости,  ж.  =  Гидоти.  Перепел,  у. 
Гидкий,  а,  є.  Гидкій,  противный,  мерз- 

кій.  отвратительный,  плохой.  Чуб  \".  162 
Гидкий,  як  ппплазка.  Ном.  Л»  819-1. 

Гидкість,  кости,  ж.  Гадость  Левч.  25. 
Гидко,  нар.  Гадко,  противно,  мерзко, 

отвратительно,  плохо.  І  живеш  гидко,  і 
гони  бридко,  як  лихо  чіпав.  Ном.  №  2014. 

Та  й  гидко  ти  'танцюыи,  бабо! — Е,  так 
довго.   Ном.  Лі   12558. 

Гидливий,  а,  а.  Брезгливый,  брезгаю- 
щій    Драг.  35. 

Гидливість,  вости,  ж.  Брезгливость, 
чувство  отвращенія.  І  гидливість,  і  знена- 

висть. Мир.  Ііов.  II.  78. 
Гидливо,  нар.  Брезгливо. 
Гідний,  а,  е= Гидкий  Вх.  Зн.  10- 

Доле  ж  моя  нещаслива,  доле  ж  моя 
гидна,  я  ся  з  тобов  не  набула,  та  ли- 

шень нагибла.  Гол.  І.  23». 

Гйдйо,  нар. = Гидко.  Ой  на  дворі 
плютка,  тогди  нам  добре  тутка;  лиш 
нам  єдно  гидно,  що  сватонька  не  видно. 
Гол.  IV.  318. 

Гйдолоцький,  а,  в.  =  Идольський. 
Бранвое  слово.  Гпдолецька  дочка.  Ном. 
№  3567. 

Гйдолів,  лова,  ве.  Гидолів  син.  Ном. 
>6  3567. 

Гидоийр,  ра,  іі.  Гадкій,  отвратитель- 
иый  челов'ькь.  Та  й  вибрала  ж  якого  ги- 
домира!  Десь  поганігиого  й  на  світі  не 
було.  Мирг.  у.  Слов.  Д.  Эварн. 

Гидесвітний,  я,  е.  То  же,  что  и  гид- 
кий, гидотний,  гидючий,  но  еще  хуже. 

омерзительный.  Така  гидосвітна,  що  й 
кінця  нема.  Константиногр.  у. 

Гйдосний,  в,   в.     Гидкий.   Левч.    95. 
Гйдосність,  мости,  ж.— Гидкість.  Же- 

лсх. 

Гйдосно,  нар.=Тшд,ко.  Левч.  25. 
Гидота,  ти,  ж.  Гадость,  мерность,    не- 

чистота. Де  жидота,  там  і  гидота. 
Нрил.  у. 
Гидування,  ня,  с.  Брезганіе,  чувство 

отвращенія. 
Гидувати,  дую,  вш,  гл  Брезгать,  чув- 

ствовать отвращевіе.  К.  Іов.  4  2.  Може 

ви  гидуєте,  що  не  їсте  нічого?—  Принес- 
ли того  і'ьохіпю,  -ми  й  почали  пити. 

Ми  ж  гидуьмо.  а  дід  так  і  и'е.  І  рин.  І.  33. 
Гйдчати,  чаю,  вш,  гидшати,  шью,  вш, 

гл.  Ділиться  хуже,  гаже.  Важко,  нестер- 
пуче бути  харцизом!  З  кожним  днем 

мені  гидшає.  Стор    11.  254. 

Гндь,  ді,  ж  =Гид  3  землі  як  не  ста- 
ла веньа  гиОь  вилазити:  і  жаби,  і  ящір- 
ки, і  вужі, щурі,  миші.  Гн.  11.  64.  Воно 

на  мене:  „гидь,  волоцюга!"  Г.  Барв.    439. 
Гидючий,  в,  е.  Отвратительно  гадкій, 

отвраіи  е.іьно  першій,  крайнє  плохой.  Та- 
ке гшішче,  що  й  глянути  на  йо<.о  не  хо- 

четься.  Ііолт. 

Гижв,  жі,  ж.  Гадость,  мерзость.  У 
хаті  така  гижа,  що  й  навернутись 
гидко.  Правію. 
Гйжкй,  жок.  ж.  мн.  Студень  изъ  сіяі- 

ныхь  ііожєігь  и  пр.  Ножки  В'Ь .  студн*. 
Ко1Ь.  1.  50.  МУК.  1.  105.  Вх.  Зн.  16. 

Тоже:  Драглі  2,  холодець. 
Гий,  меж.=1.  Гей  1.  Шух.  I.  211. 
Гик»,  ки,  яс.=Гич.  Вх.  Лем.  40.3. 
Гйкавець,  вця.  ж.  Заика.  !!х.  Зн.  10. 
Гйкавий,  а,  є  Заикающійся.  Каменец,  у. 

Вх.  Зн.  10. 
Гикавка,  ки,  ж.  II котка.  Мил.  М.  0; 

Грин.  II.  41. 
Гйково,  нар.  Заикаясь. 
Гикало,  л  а,  м.-  Гйкавець.  Вх.  Зн.  10. 
Гйкаиня,  ня,  с.  Иканіе. 
Гйкати,  каю,  еш,  гл.  Икать. 
Гикатися,  каюся,  вшея,  гл.    Икаться. 
Гйкнути,  ну,  неш,  гл.  Однокр.  в.  огь 

гикати.  Икнуть. 

Тикнутися,  иуся,  нешея,  гл.  Икнуть- ся. Ном.  Ном.  &  11610. 

Гил,  а  гял!  меж.,  которымъ  нрогоня- 
юп»  гусятъ.  Ко1Ь.  1.  65. 

Гила,  ли,  ж,  1)  Грыжа.  Мил.  М.  85. 
2)  Годі,  игры  съ  деревяннымь  шаромъ 
(свинкою),  который  оьюгъ  палками;  также 
граничная   черга  III,  этой  игр*.   Ив.   13. 

Гилинуватий,  а,  е.  Больной  грыжей. 
Казали,  гцо  він  гилинуватий,  а  я  гили 
в  його  ю-  бачив.  Коие.і.  у.  (За.ігоб.). 

Ги  іметий,  а,   е.— Гіл  ястий.    Желех. 
Ги  .йти,  лю,  лиш,  гл.  І)  Подбивать 

мячъ  гилкою.  2)  Бить  палкою  свинку    (де- 



пши—  ріг*. 

ревянный  шаръ)  въ  игр'в  въ  гилу.  Ив.,  13. 
3)  Вить,  колотить.  Він  усіх  гилить,  ні- 

кому не  змиряе.  Екатериносл.  у.  4)  Мно- 
го  .напирать,  накладывать  и  т.  д.  Лохв.  у. 
Гйлка,  ки,  ж.  —  Тілкл.  1)  Ватка. 

2)  Гіалка  для  подбиванія  мяча.  3)  Родъ 
игры  въ  мячъ.  Гуляти  в  гилки.  Левиц. 
I.  347 

Гил  л  я,  лі,  ж.= Гілля.  Шукай  собі 
або  глибокої  води,  або  високої  гіллі.  Ном. 
№  3652. 

Лйлія,  ля.  с.  соб.— ТІяля. 
Гвллакуватвй,  а,  є  —  Гіллястий. 

Пріїйдеш  у  ліс,  найдені  товстого  дуба 
гиллякувашого.  Грин.   II.  314. 

Гн/уи,  на,  м.  1)  Мужчина  или  оамецъ 
съ  олнимъ  ядромъ  Ліні.  М  Н8  См.  Ги- 
яун  2)  Человъкь,  имі.юіпій  грыжу.  3)  Ва- 
реннкъ  ел.  мисом  ь.   Маркси.   151. 

Гиль!  меж.  -  Гиля.  Гиль,  мт  гуси, 
вуть,  ми?  утки.  ХС.  III.  61.  Гиль-гу  и 
употребляется  какъ  существительное  въ 
значеній:  околесица,  чушь  Прийшов  отой 
брегун,  як  заніс  гиль-гуси.  Лебед    у. 

Гйлькн.  ки,  ж.  -  Гнлка. 
Гнльнйстий,  а,  е=Гіллястий.  Желех. 
Гилънйтисй,  нюся,  нншея,  гл.  О  вол- 

кахъ:  бігать  стаями  въ  пер'юдъ  течки. Желех. 

Гильнути,  ну,  нёш,  гл.  Ударить,  хва- 
тить. Муха  сіла  на  дитину.  Я  хотів  її 

вбить.  Як  гилну  макогоном  дитину,  та 
і  вбив.  Грин.    I.  223. 

Гильня,  ні,  ж.  Стая  колковъ  въ  пе- 
ріоді, течки.  Желех. 

Гйльцв,  дя,  с.=Гільцв.  МУЕ.  III.  96, 
100:  О    1861.  XI.  Св.  59. 
Гнльчастнй,  а,  в— Гіллястий.  Ой 

під  вікном  вишня-черешня  гильчаста. 
Грин.  III     510. 

Гиля!  меж.  Крикъ  на  гусей,  утокъ, 
голубей.  Гиля,  гиля,  селезню,  додому. 
Чуб.  V.  1110.  Он  гиля,  сизі  голубоньки, 
на  високе  літання.  Мет.   102. 

Гнлнра,  ри,  ле.=Галяра  2.  Драг.  186 
Гимн,  ну,  .к.  Гимнъ.  Дівчата  трохи 

не  голії  стоять  перед  Кипридою  і  в. лад 
співають  гимн.  Шевч.  601. 

Гвндйк,  ка  м  и  ир.=  Индик  и  пр. 
Рудч.  (к.  I.  32.  Гиндик  буде  белькотіти. 
Грин    II.   224 
Гинкий,  а,  ё.  Легко  егибающійся,  гну- 

Щійся.  Гинкі  цвяси,  забити  не  мож,— 
як  з  олива  ніби  Каменец,  у  Обіддя  гнуть 
а  ясена,  бо  се  гинке  дерево    Умав.  у. 

Гйвути,  ну,  неш,  гл.   Погибать,   уми- 

рать: о  скотині:  дохнуть,  пропадать,  ис- 
чезать. Без  гетьмана  військо  гине  Ном. 

№  751.  Москаль  любить  жартуючи,  жар- 
туючи кине,  прів  в  свою  Московщину,  а 

дівчина  гине.  Шевч.  65.  Тисячами  ги- 
нуть голоднії  люде.  Шевч.  331.  Дурп* 

тільки  слова  твої  гинуть.    МВ.    И    62. 
Гйнчий,  гиишяй,  я,  е  =  Ими«Л  Осту- 

пися, негодяю,  в  тебе  гинша  є.  ГфВИ.  II. 
341. 

Гир,  меж.  Подражаніе  ворчанію.  лаю 
собаки.  Гир,  гир,  та  не  вкусиш.  Но*. 
№  3491. 

ГираІ  меж.  Понукавіе  для  лошади. 
Мирг    у.  Слов.  Д.  Эварн.  • 

Гирати,  раж,  вш,  гл.  Терять,  тратить. Угор. 

Гйрнти,  рю,  риш,  гл.  Нести,  тащить 
съ  трудомъ.  Мирг.  у.  Слов.  Д.  Эвари. 

Гярка,  ки,  ж  1)  Сортъ  пшеницы. 
ЗКШ.  I.  139.  2)  Кувшинъ  съ  отбитымъ 
горлышкомъ.  Козел,  у. 

Гиркання,  ня.  с  =Гарвкання 
Гиркати,  каю,  вш,  г  л  ̂ Гарикати. 
Гнркатяся,  каюся,  вщея,  гл  =Гари- 

катнея.  Мас  я  з  Орисею  гир  кались:  та 

каже:  „тобі  жениха  пришле  архирей", 
а  та  каже:  „тобі".  Св.  Л. 

Гиркйня,  ні,  ж.  Грабь  Адагісиз  рі- 
регаїив,  груздь.  Вх.  Лем.  403. 

Гнр  о,  ла,  с.=Гірло. 
Гнрмота,  та,  ж.  Стукъ,  грохоть.  Вх. 

Лем.  403. 

Гирмотатн,  кочу,  тіш,  гл.  Стучать, 
гремъть,  грохотать.  Вх.  Лем    403. 

Гнронька,  кя,  ж.  Ум.  отъ  гиря. 
Гнрсуватн;  сую,  вш,  гл.  Царапать,  чер- 

тить. Хлопці  гвіздком  погирсували  пін. 
Борз.  у. 

Гвртая,  на,  м.  Кадыкъ,  головка  ды- 
хательнаго  горла.  Вх.  Лем.  426. 

Гнруватн,  рую,  вш,  гл.  Разсуждать, 
размышлять,  соображать.  Лебед.  у.  См  Гв- 

рувати. 
Гирун,  на,  м.  Коротко  остриженный. Конот.  у. 

Гярчати,  чу,  чйш,  гл. « Гарчати. 
Рудч.  (  к.  II.  174. 

Гирюватнй,  а,  е.  Взъерошенный.  Вх. 
Уг.  233. 

Гиря,  рі,  ж.  1)  Низко  остриженный. 
Бач  чого  гирі  забажалось:  кісничків.  Ном. 
№  534  3  Забривши  де  я»,  их  троянцы, 

обсмалених,  як  гиря,  ланців,  п'ятам*  в 
Трої  накивав    Котл.  Ев.  І.    5.    2)    Гири. 
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Ум.  Гмроиька.  Ой  гиронька  ложки  мила, 
тонкий  хвартух  замочила.  Грин.  Ш.  683. 

Гйрнвяй,  а,  е.  1)  Низко  остриженный. 
У  його  стільки  землі,  як  у  тривого  чуп- 

рини. Лебед.  у.  Бранної;  слово.  Брешеш 
гирявий.  Лебед.  у.  2)  Испорченный,  пло- 

хой. Таке  вже  гиряве  мог  щастя.  Н Во- 
лин, у.  Гирявий  гбрщин—  сі.  отпитым  і. 

верхним  і,  обоакомі..  Мнж.  171.  Кутя  гиря- 
ва  бываегь  тогда  ні»  сочельнику  когда 
вечеря  безъ  рыбваго  блюда.  Сим.  150. 

Гйряво,  нар.  О  стрижні:  низко.  Гиря- 
во  острижено.   Ном.  Л?  0281. 

Гнскра,  рв,  а*г.=Иск.ра.  Ного  очі  бли- 
щали гисьрамгЛ  Лениц.  і  Іон.  16.  Ум.  Гмс- 

иорна.  Залітали  невеличкі  гискорки  по 

чорних  челюстях  печі.  Мир.   Пов.  І.  11"). 
Гвссоп,  пу,  м.  І'аст.    Нуяйорпя    ойїсі- иаііз  ь.  зюзо.  і.  \2ї 
Гиеторйчний,  а,  є,  гисґорйчиій,  я, 

в— Історичній.  Стор.  II.  204.  Сподівався 

почути  яку  нед'удь  гисторачню  думу 
про  Шведчину    О.  1862.  І.  49. 

Гястбрія,  рії,  лс.=Історія.  Українська 
гисторія.  Левиц.  Пов.  4. 

Гвсь,  меж.  Призьіві,  для  курей.  Лем. 
403. 

Гйта,  ти,  ж.  Доска,  составляющая  '/8 
распиленыаго  и  расколоинаго  древеснаго 
ствола.  Сумск.  у.  Вас.  1  18. 

Гитала,  ли,  ж.  Воді,  гречневыхъ  крупі.. 
Вх.  Зн.   10. 

Гиталь,  ля,   і/.— Гнчаль.  Вх.  У  г.  233. 
Гитара,  ри,  ж.  Гитара.  Вигравав  на 

гитарі.  Левнц.  Иов.  20. 
Гятйня,  на.  ж.  1  )=Гита.  Сумск.  у. 

2)=Колотвиця.  Вх    Зн.  27. 
Гн¥¥я,  меж.  Крикъ  для  понукав ія  ло- 

шадей. Правобер.  См.  Гетта. 
Гицати,  цаю,  еш,  гл.  1)  Подскакивать 

при  'Бзд'В  верхом!..  2)=Чуиати. 
Гицелів,  а,  е.=Гацельський. 
Гйцель,  целя,  и  цля,  м.  Занимающий- 
ся нстребленіемь  собакъ.  Вранное  слово. 

Лихо  мамі  твоїй,  гицлю!  І'удан.    1.  •<>;">. 
Гнцельськвй,  а,  е.  Принадлежали  Л , 

свойственный  гицелю. 

Г'кцельство,  ства,  с  Завине  истробле- 
ніемь  собакъ. 

Гяцкатв,  как»,  еш,  гл.  Прыгать,  под- 
прыгивать. Вх.  Лем.  403. 

Гйцлнк,  ьа,  м.  Водъ  кожаной  пугови- 
цы сзади  каблука  для  боліє  удобнаго  енн- 

нанія  сапога.  Шух.  1.  121. 
Гяцлюмання,  и  я,  г.  Прибмваніе  гице- мм. 

Гицлювати,  люю,  еш,  гл.  Заниматься 
истреблевіемт.  собакь. 
Гйцнути,  ну,  ввш,  гл.  Подскочить, 

прыгнуть.  О.  1861.  XI.  Св.  34. 
Гич,  чі,  ж.  I )  Стебли  сь  листьями— 

преимущественно  у  огородныхь  и  бакшев- 
ныхъ  растеній.  2)  Ні  гич.  Ничего.  Ном. 
№  5951.  Мужики  вільні  стали,  панів 
ні  гич  ся  не  бояли.  Грин.  НІ.  640.  І  гич 
не  до  речі.  Ни  складу,  ни  ладу    Шевч. 

Гнча,  чі,  -ж\=Гвч.  У  гор  Гича  у  ци- 
булі. Вх.  Лем.  403. 

Гичаль,  ля,  м.  Стебель,  толстое  ребро 
листа,  толстая  жила  листа    Вх.  Лем.  403. 

Гичал(л)я.  ля,  с  соб.  Стебли,  толстый 
жилы  листові..  Лем  гичаля  стоїш  з  ка- 

пусти, так  об'їла  гусеніца.  Вх.  Уг.  233. 
Гйчечкв,  ви,  ж.  Ум.  огь  гичка. 
Гичйна,  нв,  ж:  Однні.  стсбелекъ  гичі. 

Ум.  Гичннка.  Черниг.  у. 

Гичка,  кв,  ж.  і)  Листва  на  огород- 
ныхь растеніяхі.,  ботва.  Цибулина  гичка. 

Гн.  II.  101.  2)  Бумажная  или  шерстяная 
нитка  навязываемая  на  руку,  какъ  симпа- 

тическое средство  оті.  ревматизма.  Харьк. 
3)  Качанъ  кукурузы  безъ  зеренъ.  Угор. 

I)  Верхняя  част»  завязаннаго  мъ-шка  вы- 
ше иеревязн.  5)  Иронич.:  полосы.  Ухопив 

його  за  гичку.  Ум.  Гйчечка. 
Гйгаель,  лї,  ж.  Берцо;  голень.  Вх.  У  г. 

233. 
Гишечкв,  чок,  .«.  мн.  Ум.  огь  гишки. 
Гйшвй,  шок,  ж.  .ик.=Гижки.  Желех. 

Ум.  Гишечкй. 

Гишпанець,  вця,  м.  [Іспанець.  ІІнди- 
ком  ходить  там  гишпанець.  ГСотл.  Ен. 
IV.   12. 

Гипшанія,  нії,  ж.  Испанія.  Колумб 
поїхав  у  Гпитанію.   !>ом.  В.  I    53. 

Гвшпанка,кв,  ж.  Испанка. 
Гипшавський,  а,  е.  Иснапскій.  Левиц. 

(Правда.  1868,  423). 
Гі....  Кслн  нІлі.  слова  на  гі,  см.  на  гм. 

I.  Гі,  сз.=ііі  Ге.  ('кулився,  стулився, 
гі  псе.   Ном.  Л»  3049. 

II.  ГІ,  гій,  мсж.~ Иги.  Гі  на  щя!  Ном. 
.V  3188.   Гій,  гій  на  тебе!  Чуб.  І.  5)0. 

ГІвнб,  на,  с  1«алч>,  пометь,  говію.  Не 
займати  гівнл,  і  вонять  не  буде.  Ном. 
Л»  8Й8У.. 

Гівноїд,  да,  гівнорйй,  рвя,  м.  гївно- 
рнйкя,  ки,  ж.  гівняк,  ка,  іївняр,  ра,  м. 
Жукі.  навозный,  ЙсагаЬаенк  агегсогйгіпз. 
Вх.   Ііч.  II.  27.  Вх.  .Тем.  403. 

Гіготати,  гочу,  чеш,  ід.  Вжать.  Ноні 
на  стані  гігочушь.  МУК.   ПІ    78. 
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Гід,    году,    .и.=Год.    Гід    від    году. 
Кжегодво.  изъ  года  в  ь  годь.  С'и.ідати  то- 

ді в  нас  стоили  гід  від  году.  Константи- 
нов   у 

Гідний,  а,  е=Годний.  Настели  мі 
опанчу,  бо  я  того  гідна.  Чуб.   V.   122. 

Гідність,  ностн,  ж.  Достоинство.  Желех. 

Гідно,  нар.  Достойно,  стоить.  Ти  на 
коні,  а  я  піший,  —  не  гідно  ходити.  Чуб. 
М.   1190. 

Гін,  меж.  1)  См.  П.  Гі.  2)  Крикь  на 
зв+зря,  тоже,  что  н  тю.  Гій  тулюлю!  Вовк 
як  побіжить!  Грин.  І.  223. 

Гійво,  ва,  с.  Огромная  грязь.  Дф.  358. 

Гіякатн.  кеш,  вш,  ?л.  =  Гейкати.  Щось 
коло  місточка  загрузло:  гійка,  гійка — 
ніяк і  не  витягне.  Грин.  І.  38. 

Гілечка,  ки,  ж.  Ум.  огьгілна.  Шевч.  ЗО. 

ГІлва,  ки,  ж.  і)  Ввтка.  2)  Палка  дли 

иодбнванія  мяча.  КС.  1887.  \*І,  457. 
3)  Роді,  игры  въ  мячъ.  КС  1887.  V.  І  Г, 7 . 
458.  Ум.  ГІлечка.  гілочка. 

Гіллюка,  ки,  з*\— Гілляка.  Г.  Варв.  18. 
I.  Гілля,  лі,  лс.  =  Гілка.  Як  од  гіллі 

одірвався  Не».  .V  3150.  Мов  одірвалось 
од  гіллі  одно-однісіньке  підтипом.  Шевч. 
427.  Ум.  ГГллонька,  гіллячка,  гілляченьна. 
Та  повій,  вітроньку,  підведи  гіллоньку. 
Грин.  Ш.  481.  Ото  гіллячсньки  із  її  ру- 
чсньки.  Рудан.  І.  35.  Хвалилася  біла  бе- 

реза межи  дубами  своїми  гіллячками. 

'Губ.  НІ.  299. 
II.  Гілля,  ля,  с  соб.  Віянії.  Ой  вітер 

не  вів,  гілля  не  колише.  Лет.  244.  Ой 
дуб  на  березу  гі.глям  похилився.  Ни.  Ум. 
Гіллячко.  Лубок  і  опустив  гіллячко.  Грин. 
І.    148. 

Гілляка,  ки,  ж.  Вітнь,  большая  ніпні, 
Нагинай  гілляки,  доки  молода.  Ном. 
Лг  6007. 

Гіллястий,  а,  в   Ветвистый.  Серед  дво- 
ру гілляста  яблуня  стояла.   МИ.  II.  32. 
Гілляченька,  ки,  ж.   Ум.  оп,  І    гілля. 
Гіллячка,  ки,  ж.  Ум.  огь  І  гілля. 

Гіллячко,  ка,  є.  Ум.  оп,  II  гілля. 

Гілочка,  ки,  ж.  Ум.  оті.  гілка. 

Гілька, ки, -ж*— Гілка.  Гудч.  Сі..  І.  120. 
Гільтяй,  тяя,  м.  и  пр.  =  Гультяй  и  нр. 
Гільце,  ці,  с  1)=гВильце.  Чуб.  V. 

187.  2)  Убранное  цветами  и  лентами  де- 
ревцо, вокругь  котораго  во  вреня  ираздно- 

канін  Купала  ноюп.  купальські  ігбсни;  наз. 
оно  также  Мареною.  Чуб.  Ш.   195. 

Гільцем,  нар.  Гільцем  голий.  Совер- 
шенно неимущіЙ;  голь,  какьсоколь.  Черк.  у. 

Гільчастий,  а,  є— Гіллястий.  Сто- 
їть дуб  гілчастий.  Мнж.  150.  Гільчастий 

скатерть?  (вар.  дрябчастий,  квітчастий). 
Мил.  129. 

Гінець,  нця,  м  1 )  Гонець,  курьерь. 

2)  Лицо,  которое  обязшо  созвать  на  сход- 
ку членов ь  цеха.  Козел,  у. 
Гінкий,  а,  ё.  Тонкій  и  вьісокій,  быстро 

вверхь  растущій.  Це  дерево  дуже  гінке 
стало,  як  його  підчухрали.  Тополя  буцім 
на  могилі  гінкий  та  гнучий  етан.  Греб. 

318., 

Гіавий,  а,  е.  Свободный,  вольный.  Угор. 

Гінно.  нар.  Свободно,  вольно.  Угор. 
Гінтяй,  тяя,  л«.=Гультяй.  Гол.  І.  48. 
Гінчакуватий,    а,     е.     Высокорослый, 

быстро  растущій.  Черном. 

Гінчий.  а,  є.  Гончій.  Біжиш  як  гін- 
■ікй  пес.  Фр     Пр.   37. 

Гійє!  мс-ж.—Твя  1.  Мнж.   178.. 

Гірговія,  нії,  ж\— Жоржин*.  ЗЮЗО. І.    120. 

Гіренький,  а,  є.  Ум  оті.  гіркий.  Гі- 
ренький  мій  світ!  Федьк..  І.   100. 

Гіренько,  нар.   Ум.  огь  гірно. 

Гіржати,  жу,  яейпт,  ?л.  —  Іржати.  1'удч. Сі.,   і.  10. 

Гіркі,  ки,  ж.  1)  Ум.  оп.  гора.  2)  = 
Гирка.  0.  1861.  ЇХ.   192. 

Гіркий,  а,  є.  1)  Горьі.ін  на  вкуоь. 
Гіркий  полинь.  Мет.  81.  2)  Ьдкій,  дони- 
ммюіцій.  Не  лай  мене,  моя  мати,  гірки- 

ми словами.  Мет.  85.  3)  Несчастный,  бед- 
ственный, горььій.  Гірка  доля.  Ном.  №  2442. 

І'іркий  світ,  а  треба  жить.  Ном.  Лі  2440. 
1 1  Сопровождаемый  горестью,  неутешный, 
горькій.  Облилися  Мороз-иха  гіркими 
сльозами.  Ни.  Забудь  ласощі,  паслін  і 
цибулю,  а  за  гірку  швош  працю  візьми 
під  ніс  дулю.  Ном.  5Ї  Употребляется  часто 

її.  подразумеваемым-!,  существительнымъ. 
Схилившись  на  стіл,  облився  гіркими 
(сльозами),  >ютім  устав.  Сюр.  Та  синові 
за  гіркого  (шага)  медяник  купила.  Шевч. 
80.  Не  дає  перевести  дихання  і  через 
край  гіркої  (долі)  наливає.  К.  Іов.  20. 
Гіркий  /)опух.  Раст.  Ьарра  шарі;  Вх.  Лем. 
403.  См.  Лопух.  Ум.  Гіренький,  гіркенький. 
Сранн.  от.  Гірший,  гірчіший.  Гіренький  мій 
світ    Федьк.  І.   100. 
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Гіркнути,  ну,  неш,  гл.  Делаться  горь- 
кими, горькнуть. 

ГІрклай,  а,  .е.  Дрогорьклый. 

Гіркість,  кости,  ж.  Горечь.  Н Волин,  у. 

Гірко,  нар.  1)  Горько.  Гірко  ззісти, 
жаль  Локинути.  Ном.  №  4775.  2)  Го- 

рестно, горько,  бедственно,  тяжело.  Обіл- 
лється гірко  сльозами.  Лукаш.  Гірко  за- 

роби, солодко  ззіж.  Ном.  №  9968.  Ум. 
Гіренько,  гіркенько.  Неня  лиш  заплакала 
гіренько.  Федьк.  Як  гіренько  і  тяженько 

було  відробляти,— годі  і  споминати. 
Гіркота,  ті,  ж.=Гіркіе*ь.  Це  сіль 

сілка  і  гіркоти  не  має.  Воїч.  у.  Ніхто 
не  може  одібрати  од  перцю  гіркоти. 
Грин.  II.  322. 

Гірло,  де,  є.  Гирло,  одно  изь  устьені. 

ріки.  Враун.  5,  6.  Друге  (судно)  дунай- 
ське гірл.о  пожерло.  АД.  І.  188.  З  Дні- 

прового гірла  широкого  випливали.  Шевч. 
255.  Жалкується  Лиман  морю,  що  Дніпр 
робить  свою  волю,  свої  гірла  прочищає, 
Лиманові  закидає.  Гриа.  Ш.  592. 

Гірловнй,  а,  є.  Относящійся  къ  гирлу, 
ему  принадлежащей.  Враун.  17. 

Гіркий,  а,  е.  Горный. 
Гірник,  ка,  м.  Рабогникъ  ві  камено- 

ломні. НВольш.  у. 

Гірництво,  ва,  с.  Горное  діло,  горно- 
промышленность. Желех. 

Гірннця,  ці,  ж.  1)  Комната  і  редкое). 
У  городі  Килиї  татарин  сидить  боро- 

датий, по  гірницях  похожие.  АД.  І.  169. 

2)  Чердакъ  на  домі  или  какомъ-нибудь 
строєній.  Сквир.  у. 

Гірнйця,  ці,  ж.  Каменоломня.  Чиги- 

рин, у.  Газета  „Порядокь"  1881,  №  246. 
Гірничій,  а,  е.  Горнопромышленный. 

Желех. 

Гірняк,  ка,  м.  Горець.  Левч.  28. 
Гірнячка,  кі,  ж.  Жительница  горь. 

Желех. 

Гірок,  рка,  ке=Гіркий.  Не  будь  со- 
лодок—проглинуть, не  будь  гірок — про- 

кленуть    Г.  Барв.  512. 

Гірок,  рка,   «— Огірок 

Гіронька,  гірочка,  кі,  ж.  Ум.  оті,  гора. 
Гірбчок,  чка,  м.  Ум.  огь  гірок. 

Гірбшник,  ка,  м.  Раст.  8рігаеа  ТЛгаа- 
гіа  Ь.  ЗЮЗО.  І.  137. 

Гірській,  а,  ё.  Горный.  Був  схожий 
до  гірських  розбійників.  Лсвиц.   Поя.    13. 

Гірчак,  ка,  м.  1)  Раст.  а)   ШегосЫоа 

Ьогеаіів  Е.  ві  ЗгЬиІЬ.  ЗЮЗО.  І.  125.  б)  Ро- 
Іу^опит  регяісагіа  Ь.  ЗЮЗО.  І.  Івв. 
ні  Роїуяопит  Ьуегорірег.  Вх.  Мч.  І.  12. 
г>  8опсЬиз  агуепвів  Б.  ЗЮЗ>>.  І.  171- 

д)  8|>ігеа  Щірешіиіа.  Лв.  101*.  є)  —  оольо. вий.  МаїасЬіит  ациаМсит  Тгіез.  ЗЮЗО.  І, 

128.  2)  Порода  рыбы.  Харыс  у.  3)  На- 
стойка на  горькихъ  травахъ.  Конот.  у. 

Гірчити,  чаю,  вш,  гл.  Долаться  болію 
горькнмь.  Корови  все  їдять  полинь,  а  мо- 

локо все  гірчае.  Уман.  у. 

ГІрчвк,  ка,  м.  Раст.  КарЬапив  гарЬа- пізіхшп.   Вх.  II ч.  1.  12. 

Гірчити,  чу,  чіш,  гл.  Делать  горь- 
ки мъ,  производить  горечь.  Нехай  не  гір- 

чить на  серці  полині. 

Гірчиця  ці,  ж.  1)  Горчица  (растеніе 
и  приправа).  Каменец,  у.  Вх.  ІІч.  І.  18. 

2>  Горькій  грибъ.  Угор.  31—  польова  Раст. 
ЗізутЬгіига  Зорпіа.  Б.  ЗЮЗО.  І.  136. 

Гірчичній,  а,  е.  Горчичный. 

Гірчішпк,  ка,  м.  Горчичникь. 

Гірчійшій,  гірчіший,  а,  в.  Сравн.  стеи. 
огь  гіркий. 

Гірш,  ня/>— Гірше. 

Гіршати,  шяю,  вш,  гл.  Становиться 

хуже.  Йому  що -дня  все  гіршає.  Запричас- 
тили.... а  їм  (батькові)  гірша  та  й 

гірша.  ЗОЮР.  П.  283. 

Гірше,  нар.  Употребляется  какь  срав- 
нит, степ.  1)  Хуже,  сквернве.  Немає  гір- 
ше, як  в  неволі.  Шевч.  '165.  Хоч  гірше, 

аби  инше.  Ном.  №  2680.  2)  Пуще,  силь- 
нее. Ще  гірше  полюбив.  Чоловік  ще  й 

гірше  злякався.  Рудч  Ск.  Н  19.  Ми  ще 
гірше  здивувались.  КС.  1883.  II.  467. 

Гірший,  а,  е.  Употребляется  какь  срав- 
нит, степень:  худшій.  Нема  гіршої  біди 

на  світі,  як  хвороба.  Котрі  ліпшії,  то 

собі  бере,  котрі  гіршії, — служейкам  дає 
АД.  І.  10. 

Гірштікатіея,  каюся,  вшея,  гл.  Ба- 
ловаться. Пішли  на  ввчерниці;  дідова  ж 

{дочка)  пряде,  а  бабина  іірштикається. 
Чуб.  II.  67. 

ГІр'я,  р'я,  с.  Соб.  Горы.  Хоц  ти  зій- 
деш і  гір1  я  і  поділля,  то  таки  не  знай- 
деш над  моє  подвір'я.  Чуб.  V.  194. 

ГІсть,  гостя,  м.  Гость.  Ой  прийде 
твій  миленький,  —  буде  в  тебе  гість. 
Мет.  242.  У  гості.  Вь  гости.  Я  пріїду  до 

тебе  в  гості.  Грин.  II.  258.  Ум.  ГІлеичи», 

гістомьио,  гостии,  гісточко.  Ми.  214.  Гое- 
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ікіік.  за  стіл,  а  латній  хоч  і  під  стіл. 
Ном.  №   11978. 

Гісь,  меж.  Крикь  на  овець,  которымъ 

попшяюгь  ихъ  вііеред-ь.  Шух.  І.  210. 
Гітйнва,  ви.  ж    Молодил  ель.   Желсх. 
Гія,  гії,  ж.  Проволочка,  замедление. 

Вх    Зн    10.  См    Гаяння. 
Гіяба,  нар. =Глаба.  Вх.  Зн.  10. 
Глабввй.  а,  ё.=Глабчастий.  Глабкі 

сави.  Гіонстантиногр.  у. 

Глабці,  ців  или  бёць,  ж.  мн.  1)  Лубки 
въ  саняхь.  НВолын.  у.  2)  Сави  обшитые 
лубками,  і  им.-  92. 

Глабчастий.  а,  є.  О  возі,  саняхь:  ящикъ 
которого  обшить  лубомь.  НВолын.  у 
Глава  ви,  ж.  1)  =  Голова.  2)  Глава 

въ  книжкі.  з»мн.  Гліви.  Праздникъ  усік- 
новенія  главы  Іоаина  Крестителя.  Га- 

ли ц.=Главосік- 
Главйця,  ці,  ж.  Голова.  Ой  лишила 

я  віночок  з  главиці.  Гол.  Ш.  17.  Ум: 
Главна,  главйчна. 

Главосів,  ка.  м.  Также  и  во  ля.  ч. 
Главо  (ки=  Го/ювОоїк.  Нраздникь  усікно- 

венні главы  Іоанна  Предтечи  29-го  ав- 
густа. МУ  і:,.  ЦІ.  33;  ЕЗ.   V.  205. 

Глаїол,  лу,  м.  1)  Слово,  річь,  глаголь. 
Вислухай  молитву  щиру,  і  почуй  мої 
глаголи.  К.  Псал.  125.  2)  Читати  глагбли. 
Стоять  безъ  корму.  Ном.  №  10232. 

Глагблатн,  лаю,  вш,  гл.  Говорить,  гла- 
голать. Колись  будем  і  по  свої'ому  гла- 
голать, як  німець  покаже.  Шевч.  №214. 

Глаголітв,  ліо,  лиш,  гл.  Разговаривать. 
їли,  пили,  глаголіли.  Фр.  Пр.  133. 

Глаголь,  ля,  лі.  Названіе  буквы  г;  гла- 
голь. Аз,  буки,  глаголя,  повісили  Василя. 

Ном.  ЛЬ  6068. 
Гладённвй,  а,  є  Ув.  оть  гладкий.  Ой 

гладенна  баба.  Еьатериносл.  у. 

Гладити,  джу,  диш,  гл.  1)  Гладить, 
раввять.  Туди  гладь,  куш  шерсть  лежить. 
Ном.  Л-  5Н98.  Гладити  дорогу.  Выпивать 
на  дорогу  Ном.  Л;  11618.  Также:  Гладити 

„додому"  и  „здбму".  Ов..Л.  146.  2)  Перенос- 
во:  ласкать,  леліять.  Усміх  милий,  аж  по 
душі  гладить.  3)  Окончательно  очищать 

/  отъ  шелухи.  Просо  гладити.  Кобел.  у.  4) 
Уничтожать.  Господь ...  гріхи  гладить, 
до  неба  провадить    Гол.  П.  7, 

Гладиш,  ша,  м.  Яйцо.  А  ну,  хлопці, 
давайте  гладишг  покотимо!  Ііолч.  у. 

Гладншечка,  ки,  ж.  У  її.  огь  гладишка. 

Гладишка,  ви,  ж.  Кувшнвъ.  Рудч.  Се. 

І.  65.  Ум.  Гладйшечка,  гладищечка.  Рудч. 
Ск.  І.  65. 

Гладишник,  ва,  м.  Раст.  а)  А^гішоліа 
осіогаїа  Ь.  ЗЮЗО.  І.  110  б)  А^гітопіа 
Еираіогіа  Ь.  ЗЮЗО.  І.  ПО.  в)  Спеїігіо- 
піит  гаа,]и8  Ь.  ЗЮЗО.  І.  116. 

Гладищечка,  ви,  ж.  Ум.  оть  гладишка. 

Гладій,  дія,  м.  Инструментъ  для  об- 
точки стуїіиць.  Сумск.  у. 

Рладісінький,  а,  е.  Совершенно  глад- 
ній. 

Гладісінько,  нар.  Совершенно  гладко. 
Зачеши  гладісінько.  Мил.  148. 

Гладкий,  а,  в.  1)  Гладкій,  ровный. 
Скоро  їх  Бої  скарає  на  гладкій  дорезі, 
Ном.  Лї  4108.  2)  О  посуді;  однсгцвітньїй. 
Шух.  І.  265.  З»  Жирный,  полный,  тол- 

стый. Чому  козак  гладкий?  Наївсь,  зас- 
нув, та  й  нема  гадки.  Ном.  Лі  1723. 

Гладкий  аж  шкура  тріщить.  Ном.  № 
8629.  Ум  Гладенький,  гладесенький.  Сравн. 
степ,  гладший. 

Гладкість,  вости,  ж.  Гладкость.  Же- лех. 

Гладко,  нар.  Гладко,  ровно,  складно, 
хорошо.  Хоч  не  гладко,  аби  міцно.  Ном. 
Мій  батько  робив  гладко,  то  й  я  в  йоіо 
вдався.  Чи  чарка,  чи  ківш,  буде,  — не  гля- 

дять переміни,  гладко  п'ють,  як  з  лука 
б'ють  до  ночної  тіни.  ЗОЮР.  І.  316.  Ум. 
Гладенько,  гладесенько.  Сравн.  ст.  гладше. 

Гладуля,  лі,  ж—  Гладуха.  Ком.  І  і. 
стр.  103. 

Гладун,  на,  м.  1)  Полный,  жирный 
человЬкъ.  НВолын.  у.  2)=Веретільник.  Вх. 
Пч.  II.  16.  3)  Раст.  Нетіагіа  £ІаЬга  Ь. 
ЗЮЗО.  I.  124. 

Гладунець,  нця,  м.=  Гладишка.  Шух. 
I.  96,  264. 

Гладу  яка,  ви,  *— Гладун  2.  Вх. 
Пч.  II.  16 

Гладуха,  хн,  ж.  Полная,  жирная  жен- 
щина. Ном.  ст.  299,  №  301. 

Гладуш,  ша.  м.  Глиняный  кувшинъ. 
Котл.  Д1Ч.  465.  См.   Гладушиа,  гладущик. 

Гладущнк,  ва,  м.  Молочный  глиняный 
кувшинъ  съ  широкимъ  и  короткимъ  гор- 
ломъ.  Могил,  у.  КС.  1893.  VII.  76. 

Гладчатн,  чаю,  вш,  гладшати,  шлю, 

вш,  гл.  Ііолніть,  толочіть,  жиріть.  Глад- 
чаєш  що-дня, — ні  вроку  тобі.  Леанц.І.  140. 

Гладше,  нар.   Сравн.  ст.  отъ  гладко. 
Гладшнй,  а,  є.  Сравн.  ст.  оть  гладкий. 

Левнц.  І.  64-. 
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Гладючий,  а,  е.  Сильно  толстый,  жир- 
ный.   Ото,  яка  гладюча  корова.    Волч.  у. 

Глажанва,  ки,  ок.  Просо  въ  толчеі 
почти    истолченное  для  пшена.    Кобел,  у. 

Глаза,  зи,  •:*?.= Логаяа.    Вх.  Зн.  10. 
Глазки,  мн.  Железный  грузила  у  не- 

вода. Радом,  у. 

Глаїтн,  глаго,  їш,  гл.  Усиокаивать.  Же- 
лех. 

Глас,  су,  и.  1)=Голос  1.  Ном.  36  1937. 
Почула  його  глас.  Грин.  I.  120.  Коло  їх 
двора  а  ні  гласу.  МВ.  (О.  1862.  1.  96). 
2)  Въ  церковномъ  піній:  гласъ.  Натягнув 
на  шестий  глас.  Ном  №  124  42.  Укупі  б 
заспівали.  Він  усі  гласи  знає.  Г.  Барв. 
197.  3)  Звукъ.  (К.  Михальчукъ). 
Гласити,  шу,  сит,  гл.  Возглашать. 

Слава  в  вишніх  /Лгу,  ангели  гласять. 
Чуб.    Ш.  341. 

Гласний,  ною,  с  Избранный  голосо- 
ваніемь,  гласный.  Земський  гласний. 

Гластівва,  кн,  ж  = Ластівка  Вх.  Лем. 
403. 

Глевкий,  а,  е.  О.  хлібі:  клейкій,  вяз- 
кій,  недопеченный.  Грин.  II.  25.  Хліб 
глевкий— на  зуби  лекгие.    Ном.  №  12288. 

Глевко,  нар.  Ум.  отъ  глевкий.  Так  на- 
ша піч  пече  глевко.  Ном.  №  2131.  їж, 

Левко,  хоч  і  глевко.  Ном.  12002. 
Глевтюв,  і.а,  л«.=Глевтяв.    Аф.  360. 

Глевтяк,  ка,  и.  и  глевчак,  глев'яв, 
ка,  м.  Мякишъ  недоиеченнаго  хліба.  Аж 
баба  хліб  бровку  шпурнула  і  горло  глев- 

тяком заткнула.  Котл.  Ен.  НІ.  38. 
Глевтякуватий,  а,  є.  1)  О  хлібі= 

Глевний.  2)  О  человікі,  преимущественно 
о  дътяхъ:  толстый  и  неповоротливый. 
Глевтякувата  дитина. 

Гледіти,  джу,  днш,  ?л.=гГлядіти. 

Гледітися,  джуся,  дншся,  гл.=Гля- 
дітися.  Молодо  гд еднться.  Кажется  МО- 

ЛОДЫМ І.,  молодою.  Старенька  вже,  а  на 
висках  кучері,  в  перстнях  у  блискучих, 
у  стрічках,  то  Ніби  й  молодо  гледиться. 
МВ.  І.  75. 

Глей,  глею,  м.  1)  Клейкая,  влажная  гли- 
на. Глег'і  червоний.  Вас.  177.  2)  Иль. 

(Гуси)  таскають  грязь  і  глей  зо  дна  да 
мажуть  лебедя,  щоб  пірря  посіріло.  Ум. 
Глеййн. 

Глейкий,  а,  є  Клейкій,  вязкій  (о  почві). 
Глейовйна,  ни,  ж.  Глинистая  земля. 

НВолын.  у. 
Глейов,    йву,    м.    1)    Ум.  отъ    глей. 

2)  Смісь  охристой  глины  съ  пескомъ  (кра- 
сящее вещество).  Вас.  182. 

Глёк,  ка,  м.  1)  Кувшинъ.  6  в  глеку 
молоко,  та  головане  влізе.  Ном.  №  5391. 
Глек  розбили.  Поссорились.  Ном.  №  9539. 
Грин.  I.  242.  Ум.   Глечик. 

Глевопар,  ру,  м.  Раст.  а)  А§тітопіа 
рііоза  Ье<і.  ЗЮЗО.  І.  ПО.  б)  СпеНгіошит 
іпаї'из.  Г.  ЗЮЗО.  1.  ПО. 

Глембеї,  бей,  ж.  мн.  Місячное  очн- 
щеніе  женщины.  Желех.  Вх.  Зн.    10. 

Глечатво,  ка,  с  Маленькій  кувшин- 
чик'і»   (Залюб.)    ІЦог.  Сл.  72. 

Глёчвк,  ка,  м.  Ум.  отъ  глёк.  1)  Кув- 
шинъ. Ном.  №  12451.  2)  Часть  самовара: 

внутренняя  труба,  въ  которою  кладутся 
угли.  Зміев.  у.  3)  Родь  игры.  Ив.  60. 
4)  Глёчини  жбвті.  Раст.  Хирпаг  Іиіеит 
ЗгаіНі.  ЗЮЗО.  I.  129.  5)  Глечики  полоска- 

ти. О  женщинахъ:  угощаться  въ  складчи- 
ну въ  нонедільникь  послі  заговінія  на 

Нетровъ  иостъ.  ХС.  I.  76.  Ум.  Глёчичок. 
ЗОЮР.  Н.  11. 

Глеюватий,  а,  е.  Глинистый.  Глеюва- 
та земля. 

Глиб,  бу,  м.  Глубина,  глубь.  Кинулась 
на  самий  глиб.  МВ.  I.  144.  Велика  ри- 

ба на  їлибу  ходить.  Лебед.  у.  Піймати 
чорною  линка  з  глибу.  Грин.  II.  322. 

Глйбати,  баю,  вш,  іл.  Тяжело  махать 
крыльями,  медленно  летіть. 

Глйбень,  ні,  гляонна,  ні,  и  глибині, 
ні,  глибінь,  ні.  ж.  Глубина.  Є  місцями 
глибень  така,  що  й  дна  не  достанеш. 
Канев.  у.  Морська  глибина.  Ном.  Л»  395. 

Глнбка,  ви,  ж.  Нодваль,  подземелье 
К.  Доев.  106.  Вкиньте  в  глибку  сього 
бунтовника.  К.  ЧР.  346. 

Глибокий,  а,  є.  Глубокій.  Долина  гли- 
бока. Мет.  79.  Маю  на  собі  дев'ять  ран — 

рубані  широкі,  а  чотирі  — с треляні  гли- 
бокі. АД.  II.  258.  Шукай  собі  або  гли- 
бокої води,  або  високої  гиллі.  Ном.  №  3652. 

Кайдани  повелів  кують,  глибокі  тюрми 
мурувать.  ІПсвч.  470.  Що  за  дивні  його 
твори,  за  глибокі  його  гадки!  К.  Псал. 
215.  Сравн.  степ.  Глибший.  Ум.  Глибочень- 
кий. 

Глибокість,  костн,  ж.  Глубина,  глубь. 
К.  Бай.  106.  Розступися,  сине  море,  в 

своїй  широкості,  нехай  же  я  життя  скон- 
чу  в  твоїй  глибокості.  Чуб.  378. 

Глибоко,  нар.    Глубоко.    Глибоко    оре 
Ном.  №  5600.    Глибоко   тут    брести, 
шукаймо    иншого    місця.    Сравн.    стен. 
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Глибше.  Риба  шука  де  глибше,  а  чоловік 
де  лучче.  Ном    Лг  9840.  Ум.   Глибоченько. 
Глябоч,  чі,  ас.  =  Глибочини.  Нема 

глибочі  на  цій  річці,  НВольш.  у. 
Глибоченний,  а,  е.  Чрезвычайно  глу- 

бокій.  Св.  Л.  213.  А  провалля  таке  гли- 
боченне, що  й  дна  невидно.  ЗОНИ'.  Т  311,. 

Глибочёнь,  ні,  с*с.=Гл«6очиня. 
Глибоченький,  я,  є.  Ум.  огь  глибокий 

Довольно  глубокій.  Утопила  ж  я  свою 
доненьку  в  криницю  глибоченьку.  Макс. 
(1849).  112. 

Глибоченько,  нар.  Ум.  огь  глибоко. 

Глибочини,  ні,  и  глибочінь,    ні,    Ж. 
Глубина. 

Глибшати,  таю,  вш,  гл.  Становиться 
глубже!  Печеря  ніби  глибшала.,  темніла, 
чорніла.  Левиц.  І.  450. 

Глибше,  нар  Сравн.  степ,  огь  глибоко. 
Ум.  Глмбшенько.  Все  глибшен,ько  пірнає. 
Г.  Арт.  (0.  1861.  III.  109). 

Глибший,  а,  є.  Сравн.  степ,  огь  глибокий. 

Глива,  ви,  ж.  1)  Родъ  груши,  берга- 
мота. Гливи  такі,  як  кулак.  Ном.  Хе  14034. 

2)  Грибъ  на  дереві,  губка.  Угор.  Гливи 
[іостут  на  буках.  Вх.  Лем.  403. 

Гливий,  а,  е.  0  масти:  евро-желтый, 
черно-желтый.  Вх.  Пч.  \.  \А.  Ґлитій  кінь. 
ИИолын.  у. 

Гл  вдати,  даю,  вш,  гл.  Глодать,  ість. 
Дай,  Боже,  із-за- молоду  кости  їсти,  а 
на  старість  м'яке  глидать.  Ном.  Де  8705. 
Дітей  годувать  — як  камінь  глидать.  Ном. 
Лі  9199. 

Глйжа,  ясі,  ж.  Обрывъ,  подрытый  во- 
дою. Переяслав,  у. 

Глйжка,  ки,  ж.  Комочекъ.  Черниг.  у. 
Ум.  Глйжечка. 

Глизявий,  а,  є.  Клейкій,  юізкій.  Чо- 
гось оця  каша  така  глизява.  Кіев.  у. 

Глизявий  хліб.  Міус.  окр. 
Глйияння,  ня,  с  Глотаніе,  жадное  нро- 

глатмваніе. 
Глипати,  маю,  вш,  гл.  Глотать,  жадно 

іість.  По  три  акахвиети  на  день  чтпа 
па,  а  по  чоловіку  глимаеш.  Ном.  Л°  859. 

Глипнути,  мну,  неш,  гл.  ̂  Глипнути. 
Лк  гли.мне  він  на  мене,  то  аж  холод  по 
за  ткурою  ходить.  Ном.  .V;  3403. 

Глина,  ни,  ж.  Глина.  А  щоб  Ного  по- 
била руда  глина,  та,  що  з  кручі  пада. 

Ном.  ДІ  3773.  Ум.  Глинка. 
Глинвць,  нця,  м.   Аллюминій.    /Келех. 
Глиняна,  ви,  ж.  Частица  глины.  Кон- 

станти ногр.  у- 

Глинище,  ща,  с.  Місто,  яма,  откуда 
беруть  глину,  глинница.  Левиц.  І.  103. 

Глинка,  кя,  ж.  1)  Ум.  'огь  глина. 2)  Фарфоровая  глина.  Кіев.  Черниг. 
Глянути,  ну,  неш,  гл.  Глотнуть,  про- 

глотить. (Змій)  прилетить,  тебе  глине. 

Чуб.  II.    173. 
Глиняний,  а,  е.  Глиняный.  Шевч.  437. 
Глйияянк,  ка,  м.  Горшокъ  для  глины. 

НВолыя.  Л-  Два  щербаті  глиняники. 
Левиц.  І.  2.  2)— Глинище.  НВольш.  у. 

Глинянка,  ки,  ж  ̂ -Глинище.  Желех. 
Сх.  Зн.   10. 

Глинястий,  а,  є.  1)  Глинистый.  Земля 
єсть  всяка:  глиняста,  пісковита,  чорно- 
земля.  Кой.  Р.  ї.  9.  2)  Цвіта  желтой 
глины.  Глиняста  курка.  Богодух.  у.  Кінь 
глинястий.  Вх.  Лем.  403. 

Глині  меж.,  выражающее  раскрьіваніе 
глазъ.  взглядъ.  А  в  церкву  як  увійду,  то 
тільки  глип-глип  на  мене;  очі  тії  як 
стріли  проймають.  Г.  Барв.  120. 

Глипання,  ня,  '  ,=Лупйння. 
Глипати,  паю,  вш,  гл.— Лупати.  Га- 

лиц.  Угор.  За  обід  посядемо, — так  і  гли- 
на на  всіх,  як  хто  ложку  до  ропіа  несе. 

Г.  Барв.  93. 
Глйпітн,  плю,  пиш,  гл.— Глипати. 

Желех.  Вх.  Зн.  10. 

Глипнути,  ну,  неш,  гл.  Однокр.  оть 
глипати.  Глянуть.  А  дівчина — чорні  очі — 
глппла  доокола.  Федьк.  І.  25. 

Глист,  та,  м.  Глиста. 
Глиста,  ти,  ж.  1)— Глист.  Мил.  М. 

86.  2)  Дождевой  червь,  ІлшЬгісиз  іеггез- 
гтіз.   Вх.  Лем.  403. 

Глйстник,  ка,  м.  1)  Цытварное  сЬмя, 
сімя  раст.  Агіегаізіа  ЗіеЬегі  Везз  или 
Агіешіяіа  \ап1іапа  КовіеН  2)  Раст.  8о1а- 
іиііг.  Оиісашага  Б.  ЗЮЗО.  І.  136. 

Глистюк,  ка,  >л=Гляст.  Левин.  Нов. 
366. 

Глистяк,  ка,  м.  Раст.  Зоїапшп  аиіса- 
гаага  Б.  ЗЮЗО.  І.  167.  См.  Глйстник. 

Глистянка,  ки,  ж.  Рыба  сь  глистою 

в'ь  середині}.  Азов.  море.  (Стрижев). 
Глитай,  тая,  м.  Міроідь,  кулакь. 
Глитаная,  ня,  с  Глотаніе. 
Глитати,  таю,  вш,  гл.  Глотать.  Ле- 

мішку і  куліш  глитали.  Котл.  Ен.  І.  11. 
Хорт  глита,  глита  молоко.  Гріш.  1.  146. 

Глитнути,  тну,  неш,  гл.  Однокр.  оть 
глитати.  Глотнуть. 

Глицарь,  ря,  м.  Палка,  которою  мі- 
шають известь  вь  твори.тв.  Черниг.  у. 
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Глвдарвя,  ні,  ж.  Яма,  въ  которой  при- 
готовляется изъесть,  творило.  Черниг. 

Глйця,  ці,  ж.  1)  Деревяннал  игла: 
а.)  для  нанизьіванія.  капустныхъ  листьевъ. 
Рк.  Левиц.  б)  для  вязанія  сіти.  Конот.  у. 
в)  вмісто  челнока  при  тканій  сить  и  рі- 
шетъ.  Вас.  152,  176.  2)  Хвоя,  игла  хвой- 
наго  дерева.  Шев.  3)  Балясина,  столбикъ 
въ  перилахъ,  ограді.  4)  Въ  крьпі  ветря- 

ной мельницы:  каждое  изъ  поперечныхъ 
бревнышекъ,  проходяшихъ  сквозь  рамено, 
на  которыхъ  настлано  крыло.  (Залюб.). 
у)  Поперечная  соединительная  жердь,  по- 
иеречное  соединительное  бревно,  напр.  въ 
бороні.  Чуб.  VII.  401.  6)— Кладка.  Гей 
там  річка,  через  річку  глиця.  Макс. 
(1834)  96.  7)  „Деревянная  линейка  съ 
закр'впленнымъ  концемъ  и  выръзомъ  для 
наматьіванія  пряжи  при  плетеній  сітей". 
Вас.  187.  8)  При  тканій  ковра:  линейки 
для  разділенія  верхнихъ  и  нижнихъ  ря- 
довъ  основы  ковра.  Вас.  171.  Ум.  Глйчка. 

Глйчка,  вж,  ж.  \)  Ум.  отъ  глиця. 
2) Названіе тонкаго  вола.  КС.  1898.  VII.  46. 

Г  ліг,  глбгу,  -м.=Глід.  Желех. 
Глід,  глбду,  м.  Раст.:  боярышникъ, 

Сгаїае^ия  ОхуасапіЬа  Ь.  Анн.  112.  Сга- 
Іае^ив  топотуна  ̂ ас^.  ЗЮЗО.  I.  120. 

Гліт^  глоту,  м.  Тіснота,  давка.  Желех. 

Глітно,  нар.  Тісно.  Шух.  I    84. 
Г  л  оба,  6Й,  ж.  1)  Согнутое  отъ  приро- 
ды дерево.  2)  Желізньїй  клинъ.  Черниг. 

3)  Переносно:  хлопоты,  забота,  обуза,  не- 
пріятность.  Оце  мені  глоба  на  шию  з  от- 
цією  роботою! 
Глббйтв,  блю,  бйш,  гл.  1)  Укріплять 

клиньями  валъ  въ  мельниці.  Валков,  у. 

2)  Конопатить.  Аф.  360.  3)— Глобувати.-1 
Лихорадка  на  вопросъ:  „Чого ж  ти  йдеш?" 
отвічаеть:  „Сіпать  і  кидать,  і  трясти, 
і  пекти,  і  знобить,  і  їлобить,  і  кров 
пить,  і  кість  ломить.  Мил.  М.  64. 

Глобок,  бва,  м.  Клинышскъ,  забивае- 
мый между  косовищемъ  и  желізвьшь  коль- 

цом ъ,  охватывающнмъ  косу  и  косовище. 
Вх.  Лем.  404. 

Глобуватн,  бую,  вш,  гл.  Обижать  кого. 
Желех.  Причинять  кому  боль,  непріятность. 
Лін  мене  глобуе.   Вх.  Зн.  11. 

Гдоварь,  ря,  м.  Верхній  косякъ  у  две- 
рей и  оконъ. 

Глбвень,  ня,   м  =Гловарь.    II рил.    у. 
Глогйнькя,  вв,  ж.  Ягода  боярышника. 

Вх.  Уг.  233. 

Глоховвй,  а,  е.=Глодовий.  Терновий 

вінець  на  голову  клали,  глоювг  шпильки 
за  нігті  били.  Гол.  П.  23. 

Глод,  Яу,  м.  -  Глід. 
Глодаввя,  вя,  с.  Глоданіе. 
Глодатв,  даю,  вш,  и  гложу,  звеш,  гл. 

Глодать.  Воліла  б  мати  твердий  камінь 
ыодати.  Гол.  I.  285.  Д,гтей  годувать, 
як  камінь  глодать.  Черк.  у.  Ой  кусайте, 
хоч  глодайте,  тільки  мене  не  займайте. 
Чуб.  V.  547.  Не  борони  козі  ліса, — май 
гложе.  Чуб.  I.  258. 

Глоднна,  вв,  ж  Боярышниковое  дере- 
во. Чуб.  V.  105. 

Глодбввй,  а,  е.  Боярышнпковый.  Чуб. 
Ш.  58.  Грин.  II.  34. 

Глодянва,  вв,  ж.  Каменная  соль.  Я 
даю  сіль-глодянку  скотині.  Харьк.  г. 

Глоїва,  ни,  ж?.=Гліг— Глід. 
Глота,  тй,  лг.=Гліт.  Вх.  Зн.  21.  По- 

дольск, г. 
Глотвтв,  чу,  твш,  гл.  Тіснить,  тол- 

питься. Чого  вц  так  глотите?  почекай- 
те трошки.  Ольгой,  у. 

Глбтво,  нар  =  Глітно.  Так  їлотно.  що 
й  стати  нігде.  Ольгоп.  у. 

Глубина,  вй,  ж.  глуббввй,  а,  е  н 
нр.=Глвбвва,  глибокий  и  пр. 

Глузд,  ду,  м.  1)  Умь,  разумь,  смыслъ, 
созіїпніе.  Скажіть,  будь  ласкаві,  хто  з 
їх  дурніший  двох? — Та  глузду,  гріх  ска- 

зать, скупенько  у  обох.  Г.  Арт.  (О.  1861. 
Ш.  101 ).  Глузд  остатній  потеряла. 

Котл.  Ен.  VI.  80.  З  глузду  зсунутися,  з'їха- 
ти, скрутитися,  спасти.  Сойти  съ  ума.  Ном. 

36  6332.  Шеич.  300.  Глузди  відбити.  Ли- 
шить разсудка.  Ном.  ЛЇ  6333.  До  глузду 

прийти,  а)  образумиться;  6)  опомниться. 
Глузду  відбитися.  Лишиться  ума,  рехнуться. 

Глуаднтв,  джу,  двш,  >л.  Бить,  сте- 
гать. Берет  довгу  запрушу  і  хлуздит  їх. 

Драг.  121. 
Глуздівно,  нар.  —  Глуалвво.  Енею  ілуз- дівно  сказав.  Котл.  Ен    VI.  87. 

Глуав,  вів,  м.  мн.  Насмішки.  Мкр.  Н. 
36.  Остигло  й  глузи  людськії  терпіти. 
Грин.  II.  165.  На  глузи  підняти.  Подвять 
на  сміхь.  Ном.  №  12697. 

Глузвв,  ва,  м.  Мелкій  известковый 
дутикъ,  понадаюіцій  въ  гончарное  нзділіе. 
Вас.  178. 

Глузливий,  а,  е.  Насмешливый.  Вона 
в  мене  добра  й  вірна  жінка,  тілько  ду- 

же жвава,  жартлива  й  глузлива.  Котл. 
МЧ.  471. 

Глувлнво,  нар.  Насмішливо. 
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Глузовннв,  ка,  м.  Насмішникт>.  Па- 
щ/оки  ілузовники  все  було  з  старого  шки- 
.щють.  Харьк. 
Глувовнйця,  ці,  ж.  Насмішниця. 
Глуэування,  ня,  с.  Издевательство, 

насмішка.  На  обличчі  в  мене  сором  од 
докору,  глузування.  К.  ІІсал.  106. 

Глувувати.  вую,  вш,  гл.  Насміхаться, 
издаваться,  поднимать  на  счіхт>.  Матері 
/лузують,  що  москалі  вертаються  та 
в  неї  ночують.  НІевч.  67. 

Глувювати»,  а,  е.  0  глині:  „неодно- 
родная, комковатая....  съ  мелкими  желвач- 

ками  или  журавчиками, дутиками".  Вис.  178. 
Глуп,  му,  .«.  Насмішка,,  нздівка,  по- 

сміяніе.  Старе  скаже  на  ілум,  а  ти 
бери  на  ум.  Ном.  Лі  6013.  На  глум  пода- 

ти. Отдать  на  посміяніе.  На  ілум  ста- 
рих звичаїв  не  подаймо.  К.  1ІС.  23. 

Глужйти,  млю,  мйш,  іл.  Поражать, 
истреблять,  портить.  Наче  кара  Божа, 
що  людей  глумила.  Мет.  437.  Дітвора 
ілумить  тільки  отті  оріхи.  Нов  -Сіверск. 
Було  б  тобі,  вражий  сину....  нас  трох 
не  кохати,  нас  трох  не  глумити.  Рудч. 
Чп.  178. 

Глумитися,  илюся,  мишся,  іл.  Изда- 
ваться, насміхаться,  осміивать.  Глуми- 

лась верша  з  болота.  Ном.  Л";  7999. 
Глуміччати,  чаю,  еш,  >л.  Обращать 

вниманіе?  разбирать?  Е,  у  нас  і  панів  не 
глуміччають.  Лебед.  у.  Хоч  який  мороз,  то 
не  ілумічча.  Лебед.  у. 

Глумливий,  а,  є.  НасмішливьіВ.  Міські 
«се  люде  нещирії,  глумливії.  МВ.    І.    75. 

Глумливо,  пар.  Насміш.ічво. 
Глумбта,  ти,  ж  Подниманіе  на  сміхг, 

издівательство. 

Глумування.  ня,  с  Издівательство, 
насмішки.  К.  XII.  90. 

Глумувати,  мую,  вш,  іл.  Издіваться. 
Голови  на  шаблі  здіймали,  довю  глуму- 
«али.  Макс.  (1849)  24.  Вона  з  мене  глу- 

му*,  сміється.  0.  1861.  XI.  9. 

Глумуватнся,  иуюся,  ешся,  гл.— 
Глумувати.  Не  по  божому....  так  глу- 

муватися з  сироти.  Г.  Барв.  4  70. 

Глуп,  па,  пе  —Глупий.  Хто  скуй, 
собі  не  глуп.  Ном.  .\«  4707.. 

Глупав,  на,  .и.=  Дурень  Харьк.  у. 
Желех. 

Глуптйк,  на,  .іг.=Глупак.  Вх.  Лем.  404. 
Глупий,  а,  в.  1)  Глупый.  Молодий 

жовняре,  глупий  розум  маєш.  Голок. 
2)  Глупа  міч,  північ.  Глубокая  ночь.    Коли 

.це  глупої  ночі  прилітає  сокіл.  Рудч.  Ск. 
І.  153.  У  глупу  ніч  виліз  мертвець  із 
гроба.  Грин.  І.  50. 

Глупина,  ви,  ж.  Глухое,  густо  зарос- 
шее місто  ві,  лісу.  У  глупині  вовки. 

НВольїн.  у. 

Глушти,  пію,  еш,  гл.  Пялить  глаза, 
глазіть.  Дитина  на  свічку  глупіе.  Черк. 
Ходив  глупіе  на  весілля.  Черк.  у. 

Глупуватий,  а,  е.  Глуповатый.  Оже- 
нився дурний  та  взяв  глупі/вату,  та  не 

знали,  що  робить  —запалили  хагпу.  Ном. 
№  9014. 

Глуха,  хи,  .:мс.= Глуханя.  Вх.  Лем.  404 . 
Глуханя    ні,  ж.  Тифь.  Желех. 
Глухачва,  ки,  ж.  =  Глуханя.  Вх. 

Зн.  11. 

Глухий,  а,  в.  1)  Глухой.  Глухому 
пісню  співати.  Ном.  Л?  4679.  Глухий  як 
тетерук.  Ном.  Л°  8556.  2)  Беззвучный, 
мертвый  Б  глухій  домовині  усміхнуся. 
Шевч.  269.  3)  Пустой,  запустілий,  глу- 

хой. Глухий  край.  Кугпок  зовсім  глухий. 
О.  1662.  IX.  65.  4)  Глухий  кінець  (у  во- 

ротях). Тоть  конецъ  ворогь,  гді  ихь  нята. 
В  глухім  пінці  під  ворігпьми.  АД.  II.  9. 
5)  Глухий  дуб.  Дубъ,  на  которомь  листва 
держится  цілую  зиму.  Борз.  у.  Прил.  у. 
6 1  Глухі  кропиви.  Раст.  а)  Ьашіиш  таси- 
Мига  Ь.  ЗЮЗО.  1.  126;  б)  Ьеопигиз  Саг- 
(ііаса  Б.  ЗЮЗО.  І.  126.  Ум.  Глухенький, 

глухесенький. 
Глухман,  на,   іг.=Глушан.  Желех. 
Глухнути,  ну,  неш,  гл.  Глохнуть. 
Глухо,  нар.  1)  Глухо.  2)  Беззвучно, 

мертво,  глухо.  3)  Пусто,  глухо. 
Глухбта,  ти,  ж.  Глухота. 

Г'луш,  шІ,  ж.  Густо  заросшее  місто. 
У  глуші,  між  вербами,  капусгпа  погано 
росте.  Лебед.  у. 

Глушан.  на.  м.  Глухой  человікь.  Ко- 
ли сі  кам'яні  боги  очима  бачать,  коли 

сі  ілуїиани  ушима  чують....  К.  МХ.   19. 

Глушёць,  шця,  м.  Лень,  Білиш  изііа- Ііазігаит.  Вх.  Уг.  233. 

Глушнтн,  шу,  шйш,  гл.  Оглушать,  за- 
глушать. Вігпер  уривав  багацько  річей 

йою;  торохтючії,  колеса  глушили  їх. 
Г.  Барв.  19.  Оця  кропива  тільки  глу- 

шить сад.— Придивиться,  де  риба  за- 
лягла під  кригою,  та  й  стане  гатити 

кийком  —  глушити.  О.  1861.  XI    П5- 

Глушйця,  ці,  ж.  Раст.  Багаіига.  Вх. 
Пч.  П.  32. 
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глушіти  —  гакс і  и. 

Глушіти,  шію,  вщ,  гл.  Заглушаться, 
заростать  сорными  травами.  Город  глушіе. 

бур'яном  поні.иаеться  земля  родюча.  МВ. (О.   1862    І.    90). 

Глушка,  км,  ж.  1)  Глухая  женщина. 
Чи  ти,  кумо,  ілушки? — Та  були  ушка, 
та  різник  обрізав.  Ном.  Л  8560.  :!)== 
Глуханя.  Угор.  То  же:  глушка  вітрова.  Вх. 
Леи.  -10-4. 
Глушканя,  ні,  <жс.=Глушка.  2.  Угор. 
Глушко,  кя.  .и.  Глухой  человікь.  Аф. 

361. 

Глушман,  на,  і/.=Глушан=Глушко. 
Одесо,   у. 

Глугаманка,  ки,  ж.  Глухая,  женщи- 
на. Одесс.  у. 

Глушник,  ка,  м.  Раст.=Глушнця. 
Вх.  Пч.  П.  32. 

Глушня,  ні,  ж.  Глушь.  Там  така 
глушня,  аж  сумно;  туди  й  люди  не  їздять: 
Васи.іьк.  у. 

І.  Гля,  пред.  Для.  Ужинок  р.  поля,  270. 
II-  Гля,  сокращенное  повелительное 

накло-іеніе  вмісто  глянь.  Смотри,  взгляни, 
вотт..  Оце,  гля,  причепилася! 

Гляоа,  нар.  Невозможно,  напрасно  Де.... 
чоловікові  гляба  перегини,  піде  гуцуль- 

ський кінь  певно.   Шух.  І.  81. 

Гляганий,  а,  є  и  ир.=Ґляґаний  и  нр- 
Гляданка,  ки,  ж.  Торговля.  Угор. 
Глядати,  даю,  вш,  гл.  Искать,  высмат- 

ривать. Буду  я  собі  мужа  глядати. 

І  ОД.  Ш.  '6^1.  Глядай,  матко,  довгий  сто 
лець,  бо  вже  мені  вічний  конець.  Гол. 

Глядйло,  ла,  с— Дзеркало.  Вх.  Уг. 
233. 

Глядівнйй,  а,  в.  Ловкій,  проворный. Угор. 

Глядіти,  жу,  днш,  гл.  1  >  Глядить,  смот- 
р'ьть.  Гляди  ж,  півнику,  як  прийде  ли- 

сичка—не одкликайся.  Рудч.  Ск.  II.  4. 
,ТВ  голов'-  Искать  васБкомыхь  вь  голові. 
Л  а  свекорку  годы  в  головці  гляди.  Грин. 

Ш.  551.  2)  Искать,  шу'ітать  ища,  пробо- 
вать, узнавать.  Молода  сховалася  і  друж- 

ба виходиш  на  двір  і  глядит  молодої,  а 
не  може  сам  найти.  Грин.  Ш.  507.  Нам 
уже  докупило  їсти  пшеничний  хліб,  ідім 
глядіть  житнього.  Чуб.  II.  336.  Вгоро- 

див свердло  в  землю,  а....  щось  за  бороду 
лап.  Перемовчав  мій  батько,  тілько  боїть- 

ся тим  свердлом  більш  глядіти  (скарба). 
Драг.  87.  Глядят  короваю,  чи  спікся. 
Ірин.  Ш.  502.  3)  Слідить,  обращать  вий- 

манії'. Коли  кінь  не  глядить  дороги,    то 

гляди  ти!  Чом  не  глядиш?  Лохв.  у. 
Гляди  себе,  то-  й  буде  з  тебе.  Нон. 
№  9586.  4)  Беречь,  присматривать.  Я  її 
розуму  навчала  і  добра  її  гляділа.  МВ. 
5)  Соблюдать.  Та  ти  б  не  глядів  праз- 
ника  та  поїхав  би  у  поле  орати.  Рудч. 

Сіг.  І.  165.  Треба  глядіти  п'ятниці  і 
середи.  О    1862.  IV.   91. 

Глядка,  ки,  ж.  Ряст.  Автег.  Вх.  11ч. 
II.  29. 

Глядь!  меж.  Глядь.  Потім  глядь — 
стоїть  Іван.  Рудч.  Ск.  І.  134  Глядь- 
поглядь  у  загоні. — нема  волів  пари.  Ново- моск.  у. 

Гляцько,ка,  м.  Тотъ,  кто  постоянно 
смотритъ?  Глядько  не  наглядишься,  хваль- 

ко не  нахвалишься.  Ком.  11.  Лі'  200. 
Глянути,  ну,  .неш,  гл.  Однокр.  в.  отъ 

глядГти.  Глянуть,'  взглянуть,  посмотреть. 
Ой  як  гляну  на  хустину, — згадаю  дів- 

чину. Мет.  23. 

Глянутися,  нуся,  нешея,  гл.  Иосмо- 
тріїь,  взглянуть.  Глянься  на  мене,  на 
себе.  Подивися,  глянься,  який  я  удався!  Ни. 

Гм!  меж.  Гмь.  Дивлюсь,  аж  стоїть 
краля  така,  що  тільки  гм!  та    й    годі. 
к.  чр.  12  1. 

Гмататн,  та»,  вш,  гл.  Комкать,  гнуть. 
Желех. 

Гматнйй,  а.  ё.  Гидкій.  Желех. 
Гнал,  па,  м.  Мастер  ь,  изготовляющий 

сіряки  и  опанчі.  Желех.  Гол    Од.  55. 

Гнати,  жену,  нёш,  гл.  1)  Гнать,  по- 
гонять. Полові  дай  полови,  та  жени  по- 

волі, а  коневі — вівса,  та  жени  як  пса. 

Ном.  Л"?  10217.  Гоном  гнати.  Быстро  гнать. 
Харьк.  2)  Гнать,  прогонять.  Хоч  правду 
■женуть  люде,  та  правда  завше  буде. 
Ном.  Молодих  рекрут  женуть  кудиеь 
через  наше  село.  Г.  Барв.  406.  3)  Быстро 
біжать,  іхать.  Жене  як  вітрів  батько. 
МВ.  I.  105.  4)  Загонять,  забивать.  Шпи- 

ці за  нігті  гнали  і  йому  муки  завда- 
вали. Чуб.  Ш.  335.  5)— горілку.  КС.  1882. 

I.  225.  6)— гони.  См.  Гони.— химороди.  См. Химороди. 

Гнатися,  женуся,  нешея,  гл.  1)  Гнать- 
ся. От  котик  як  почув,  як  погнавсь.... 

Гнавсь,  гнавсь,  не  догнав.  Рудч.  Си.  I.  28. 

2) •  Мчаться.  Грин.  Ш.  565.  Скажи,  коню, 
до  кого  це  ви  так  нагло  гнались?  Шенч. 
641. 

Гнений,  а,  е.  Гнутый.  Гненс  полоззя. 
НВолын.  у.  2)  Никуда  не  годный.  Таке 
гнене,  що  хоч  покинь.   Іііеи. 

Гнести,  гнету,  теш,  гл. =Гнітити  1  и  2. 
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Гнет,  нар.  Идругь,  сейчас!.,  тотчасъ. 
Г\еш  стовпами  поставали.   Гол.  II.  714. 

Гнетуха,  хи,  ж.  Лихорадка.  Чи  ти 

гнеціуха,  чи  ти  трясуха'Ґ   Чуб.    І.     119. 
Гавть,  нар.  =Гнет.  .1  ту  гнань  по- 

тоне буде   Гн.   І.  ЗІ. 

Гнетючва,  ки,  ж.  -  Гнетуха.  Черниг 
Гніда,  ди,  ж.  Зародынгь  виш,  гнида. 

1 1  ом.  V:   інбі.  Ум.  Гнйдка. 
Гнйдник,  ва,  м.  Вшивещ..  Ах  ти 

гнидна\!  .  Іохі;.  V. 
Гнйдявий,  а,  е.  Бшивый.  О.  1862.  V.  41. 
Гнилець,  льця,  м.  Болезнь  личинок ь 

нчелъ:  поражсніе  их  і.  грибкомь  Басіїїнк 
Ггеи&ві.  Драг.  32. 

Гннлеча,  чі,  ж.  Гниль.  Там  таи  смер- 
дить у  ямі  інилеча:  картопля,  чи  що. 

мінилась. 
Гнилий,  а.  в.  1)  Гнилой,  испорченный. 

Гнила  капусти,  /(ров  нарубав  гнилих. 
Гудч.  Сі.,  і.  124.  2)  ГнилоІІ,  гніюіціп. 

г'лиле  болото.  Гнила  зіма._  О.  1861.  І. 
322.  3)  Гнила  кватйря.  Третьи  четверть 
луны.  Гнила  кватйря-- робить  нічого  не 
слід,  бо  буде  порча-.  Чуй.  І.  1 1».  Сл.  Гни- 
луша.   і)  Гнилё  слбво.  Скверная  брань. 

Гнилиця,  ці,  ж.  Дикая  груша,  ко- 
торую "бднгь  только  прогнившою.  Ном. 

.V-   [-2217.  У.м.     нилйчка. 
Гнилйчитися,  чуся,  чншся,  гл.  0  гру- 

иіахь:   немного  затинаться.  Желех. 
Гниличка,  ви,  ж.  Ум.  оть  гнилиця. 
Гниляччя, чя,с.  соб.  Гнилушки,  ИСТ.ІЬК- 

шія  витни  и  стволы   юревь.  /Келех. 
Гнйлка,  аи    «.  —  Гнилиця.  Желех 
Гнилля,  ля,  с  Гниль.  Як  прийде  Ілля, 

то  наробить  у  полі  гнилля.  Ном.Л;  476. 
Гнилобокий,  а,  е.  Со  сгниишимь  бо- 

ком і,.   Груші  гнилобокі.  Шевч.  178. 

Гниловід,  воду,  м.  Болото,  поросшее 
сііномг  м  лісомь.  Вас.  206.  Бо  мн.:  Гни- 
ловбди.\Неза.мерзающія  болота.  О.  1861. 

/VIII.  *.)3,  XI.   114. 
Гнилозубий,  а,  в.  Ст>  гнилыми  зубами. 

Л,есь  впрескався  гнилозубий.  миршавий 
чоловічок.   Мир    Нов.  II.  66. 

Гнилоїд,  да,  м.,  гаплоїда,  дн,  об. 
Скряга,  с  купець.  Желех. 

Гннлоїднти,  джу,  дяш,  гл.  Скряжни- 
чать. Желех. 

Гнилоїднив,  ка,  м. --Гнилоїд.  Желех. 
Гнилоокий,  а,  е.  Сь  больными,  гноя- 

щимися глазами.  Чуб.  VII.  577. 
Гнилуша,  ші,  ж.  Третья  четверть  лу- 

ны. Чуб.  І.  11.  См.  Гнилий  З 

Гниль,  лі,  ж.  Гниль.  Кі  Іон.  55. 
Гниляк,  ка,  м.  Сгнившее  растеніе. 
Гнилятина,  ня,  ж.  Гниль.  Розвору- 

шив ту  гнилятину.   Мир.  Нов.  II.  54. 
Гниляччя,  чя,  с.  соб.  І  гнившій  рас- 

тенія,  гниль. 

Гвйнель  (гнипля?),  м.  'Часть  ткацка- го  станка:  „рукоятка,  которою  нращають 

передній  навой  при  навиваній  основы". Нас.  167. 

Гнисти  н  гнити,  гнию,  ёш,  гл.  Гнить. — 
Х.ЛІ6  гнпс.  —  „Гниє,  бо  є:  отшоді  пога- 

но було  б,  як  би  гнисти  нічого  було. 
Ном.  ,\?  14155.  Варено  гниє.  Чуб.  І.  10. 
Х.ата  пусткою  гнис.  Шевч.  101.  Гнис 
в  неволі,  у  кайданах.   Шевч.  606. 

Гнйхіть,  тя,  л«.=Н'готь.  Прн.і.  у. 

Гнів,  ва,  м.  Гн'БВ'ь.  Хай  його  гнів  бо- 
жий поб'є.  Ном,  .V»  3781.  Не  у  гнів  твоїй 

жінці.  Не  во  гнііН'ь  будь  сказано  твоей 
жен!.,  її.  ЧГ.  220.  Гнів  покладати,  поло- 

жити на  кбго.  На  свого  старшого  брата 
великий  гнів  покладав.  ДД.  І.  187.  Не 
положіть  гніви!  А  вона,  невістка,  такай 
уже  гнів  положила,  що  й  обідати  не 
увійшла    Грнн.  І.  33. 

Гн  Іванка,  ки,  ж.  Гніві»,  ссора.  Тут 
така  була  гніванка,  що  Господи,  та  й 
годі!  Черниг. 

Гнівання,  ня,  с.  Д'вііствіе  ін"Бваюіца- 
гося,  гніінноє  состоя н іе.  Як  вам  не  об- 

ридло те  гнівання? 
Гнівати,  ваю,  вш,  гл.  1)  Гніваться, 

сердиться.  Ой  вернися,  любе  кохання,  пе- 
рестань гнівати.  Чуб.  V.  384.  2)  Сер- 

дить, гнівить.  А  я  ж  його  не  гнівала, 
ні  його  родини;  нехай  його  перепросить 
лихая  година.  Чуб.  V,   1«9. 

Гніватися,  ваюся,  ешся,  гл.  Гнівать- 
ся, сердиться.  -Не  гнівийся,  дівчинонько, 

що  я  не  займаю.  Мет.   Ю6. 

Гнівити,  влю,  виш,  гл.  Сердить,  раз- 
дражать, гнівать.  Бога  не  гніви,  а  чор- 

та не  дрочи.   Ном.  Л:  5871. 

Гнівитися,  в'їюоя,  вйшея,  гл.— Гні- 
ватися. Багатий  туш  на  смерть  гні- 

вився.  Кот.і. 

Гнівливий,  а.  е.  Раздражительный, 
склонный  кь  гніву,  часто  гніиающійся. 
Чогось  Бог  гнівливий  на  нас  ІІМольш.  у. 
Очі  гнівливі.   МБ.  П.  82. 

Гнівливість,  воет и,  ж.  Раздражитель- 
ность, склонность  кь  гніву.  Желех. 
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Гнівливо,  нар.  Гнівно. 
Гнівний,  а,  е.  Гневный,  сердитый.  Та- 

кий гнівний, — крий  мати  Божа.  МВ.  І. 
1)9.  Червона  і  гнівна  стояла  вона.  Мир. 
Нов.  II.  65.  Ум.  Гнівненький. 

Гнівно,  нар.  і)  Гнівно,  сердито.  Він 

гнівно  глянув'  на  його.  2)  Обидно,  не- ііріятно.  Драг.  223.  Може,  кому  гнівно, 
добродію,  що  я  кажу?  Харьк.  Ум.  Гнів- 
ненько.  Та  годи,  доненько,  всім  зарівнень- 
ко,  щоб  не  було  гнівненько.  Грин.  Ш.  551. 

Гнівнйк,  ка,  Мі  Вь  вираженій:  він  мій 
гнівний.  Онь  со  мной  въ  ссорі.  Желех. 

Гяівнйчка.  вн,  женск.  р.  оіь  гнівнйк. 
Желех. 

Гиідан,  на,  м.  Гнідой  конь.  Желех. 
Гнідий,  а,  ё.  1)  Гнідой.  Гнідий  кінь. 

Употребляется  иногда  безь  подразумінае- 
маго  существите.тьнаго.  Сідлай,  хлопче, 
ти  гнідого,  а  сам  сяду  на  другого.  Чуб. 
2)  Коричневый,  бурый.  Гнідий  птах.  Вх. 
Лем.  404.  Гніде  просо.  Вх.  Лем.  404  Ум. 
Гніденький.  гнідесеньний.  Гріш.  III.  6%. 

Гніднти.  джу,  диш,  гл.  =Тнітити  4. Галнц 

Гніаденце,  ця,  с.=Гяіздо.  Бусьок  і 
бусьчиха  увили  собі  гнізденце.  Фр.  Пр. 
І  28. 

Гніздечко,  на,  с  і)  Ум.  оті.  гніздо. 
Галочки  гніздечко  в'ють.  Мет.  134.  2)  Ко- 
і.онь.  Червяк  сидить  у  гніздечку,  а  як 
пітне  у  мочах,  то  перегризає  його. 

Гніздити,  зджу,  дйш,  гл.  Бить  все  вь 
одно  місто.  Вхопили  його  вдвох,  пова- 

лили та  й  гніздять  його  коліньми  щ 
/олові.  Новомоск.  у. 

Гніздитися,  зджуся.  дишся,  гл.  Гніз- 
диться. Левнц.  І.  95.  Яструбам  з  орла- 

ми не  тутка  гніздитись.  О   1862.  І.  НО. 
Гніздище,  ща,  с.  Ув.  оті,  гніздо.  Чуб. 

І.  122. 

Гніздо,  да,  с.  1)  Гніздо.  Всяка  пташка 
своє  гніздо  знає.  Ном.  Д?  9480.  2)  Въ  тол- 
чеі  для  проса:  углубленіе,  гді  лежить 

зерно.  Харьк.  (Залюб.),  3)  Солома,  лежа- 
щая въ  жлукті.  Мил.  18.  4)=Містище.  Вх. 

Зв.  36)  5)  ?  Як  у  хлопця  на  тімени  є 
одно  „гніздо",  то  буде  мати  одну  жінку, 
а  як  двоє,  то  дві.  ЕЗ.  V.  180.  Ум.  Гніз 

дёчко. 
Гніздюк,  ка,  м.  .1)  Запорожець,  сів- 

шій на  хозяйство.  КС.  1883.  XI.  502. 
2 1  Неудачный  хлібь?  Ось  іди,  чоловіче, 
якого  я  гніздівка  напекла!...  Той    гніздюк 

так  і  росплився  по  черені  і  ростріскааь. 
Г.  Барв.  323. 

Гній,  гною,  м.  і)  Навозъ,  пометь.  Ко- 
нюх коні  ганяє,  він  гноєм  воняє.  Чуг.  V. 

1087.  2)  Гной,  матерія.  Чиряк  великий, 
а  гною  мало.  Ном.  №  6325. 

Гнійний,  а,  в.  1)  Навозный,  унаюжен- 
ный.  Гнійне  поле.  Каменец,  у.  2}  Гной- ный. 

Гнійник,  ка.  и.  Навозный  жуьъ.  Вх. 
Зн.  11. 

Гністі,  тів,  мн.  =  Нігті.  О.  1861.  XI. 
Сь.  62. 

Гніт,  ту,  м.  1)  Прессъ:  тяжесть,  на- 
валенная сь  цілью  сдавить.  Сир  під  гні- 

том лежить.  2)  Гнетъ,  пріп  Ьсненіе.  Весь 
віковічний  гніт,  вся  ненависть  виявля- 

лась тим  диким  вогнем  в  його  очах.  Ле- 
киц.  Нов.  269.  3)  Огонь,  разведенный  на 
припічку,  когда  въ  печь  сажаюгь  хлібі..  См. 
Гнітити   Хліб. 

Гнітйсрака,  кн,  об.  Харьк.  Упорный, 
несговорчивый  человікь.  Торгувалась,  тор- 

гувалась— так  і  копійки  не  спуска;  та 
я  його  вже  давно,  знаю  він  такий  (вона 
така)  гнітйсрака.  Лебед.  у. 

Гнітити,  чу,  тиш,  гл.  1)  Давить,  прес- 
совать, нагнетать.  Камінюка  гнітила. 

Стор.  МІІр:  21.  Гнітили  сир.  Левиц.  1. 
466.  2)— терен,  сливи.  Сохранять  на  зиму 
въ  кадкі  сь  водой,  надавивъ  сверху  тя- 
желымъ  деревяннымъ  кружкомь.  Гнічені 
сливи.  Чуб.  II.  29.  3)  Угнетать.  Усе,  що 
гнітить  чоловіка  в  занедбалім  товари- 

стві. Стор.  4)  Гнітити  хліб.  Подрумянивать. 
Чуб.  І.  123.  (Чтобы  хліб  гнітити,  беруть 
немного  соломы,  зажигаютъ  и  кладуть  на 

припічку).  5)  Бить.  Як  начали  вони  їі гнітить  тими  молотами.  Чуб.  II.  263. 
6)  Гнітити  на  серці.  Сярывать  въ  душі 
тяжелое  чувство.  Бачу  я  та  мовчу:  усе 
на  свойому  серці  гнічу.  Кобел.  у. 

Гнітитися,  чуся,  тишся,  гл.  1)  Да- 
виться, надавливаться.  2)  Быть  угнета- 

емымъ.  3)  Хліб  гнітиться.  Хлібь  подрумя- 
нивается. Паска  ніяк  не  гнітиться. 

Кролев.  у. 

Гнітуха,  хи,  ж  —  Гнітючка.  ХС.  III.  53. 
Гнітючка,  ки,  ж.  Видь  лихорадки. 

Міусск.  окр. 

Гнобитель,  ля,  м.  Гонитель,  преслі- 
юватель,  иритіснитель.  Не  вірьте  їм, 
пане,  бо  вони  звісні  на  нас  гнобителі. 
Могил.  Подольск. 
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Гнобити,  блго,  бйш,  гл.  Угнетать,  прн- 
гЦнмть.  Желех. 

Гноївка,  ки,  ж.  1)  Навозная  жижа, 
водаі  въ  которой  мокъ  навозь.  Их.  Зн.  34. 
Випцла  б  і  гноївки,  не  то  що,  та  нігде 
і  на'  тлі  води  не  видко.  Гн.  IV.  64, 
2)  Етіаііз  іепах.  Вх.  Лем.  404. 

Гноївня,  ні,  ж.  .Місто  дли  складыва- 
нія  наїоза,  навозная  куча.  На  що  тут 
сиплеш  сміття?  Хиба  нема  гноївні? 
Иріі.і.  у, 

Гноїння,  ня,  Є..  1)  Гноеніе.  2)  Унава- 
жннаніе,  удобреніе. 

Гноїти,  гною,  іш,  гл.  1)  Гноить.  Діди 
строють,  її  баби  гноють.  Ном.  №  10111. 
2і  Унаваживать,  удобрять.  Угор. 

Гноїтися,  гноюся,  їшся,  гл.  1)  Гноить- 
ся, нокрьінаїься  матеріей,  гноемъ.  2)  Быть 

превращаемому  въгвой.  въ  навозъ.  3)  Быть 
унавпжнваему. 

Гноїсько,  кв,  с.= Гноївня. 
Гноїще,  ща,  с,  =Гноїсько.  К.  Псал.  263. 
Гнойовий,  а,  е.  Навозный.  Грин.  II. 

317.  Гнойова  я.но.  Гнойова  лопата. 
НВои.  у. 
Гнойовик,  ка,    |1.=Гнояк. 
Гнойовйсько,  ка,  с— Гноїсько. 
Гнойок,  йку,  м.  Ум.  огь  гній.  Як  ноги 

въ  гнойку,  то  й  губи  в  лойку.  Ном.  №  7188. 
Гноття,  тя,  е.  Отрепье.  Де  вже  дума- 

ти про  одежину!...  Все  позношувала! 

Саме  гноття  та  рем'я  висіло.  Мир. 
ХРВ.  25. 
Гноюватий,  а,  е.  Перегнойный.  Харьк. 
Гнояк,  ка,  м.  1)  Навозный  жукъ.  Вх. 

Лем.  404.  См.  Гнойовик.  2)=Гноївня?  КС. 
1893.  V.  275. 
Гнояка,  ки,  ж.  Ун.  огь  гній. 
Гноянйй.  а,  ё.  Навозный,  унавоженный. 

Лсбед.  Мил.  М.  105. 
Гноянка,  ки,  ж.  1)  Гнойный  ирыщъ. 

Желех. 

Гноярня,  ні,  ж.=Гноївня.  І'к.  Левин. 
Гнузда,  дй,  ж.  Чаще  употребляется  ум.: 

гнуздечка.  Чуб.  П.  319.  Взяла  коня  за 
гнуздечку.  Мет.  74.  Части:  вудила— удила, 
одинъ  конецъ  которыхъ  имъетъ  баранчик, 
которымъ  и  зацепляется  за  кільце;  ремень 
иоверхъ  морды  внизу — нахрапник,  вверху— 
иэлббник,  застегивающійся  иодъ  шеей — під- 
б'рбдник.  (К.  Чикаленко). 

Гнувдати,   даю,  еш,   гл.   Зануздывать. 
Гнувдёчка,  ки,  ж.  Уи.  отъ  гнузда. 
Гнути,  гну,  гнеш,  гл.    1)  Гнуть.    Гне 

шию,  як  віл  у  ярмо.  Ном.  №  1293.  Шия — 
хоч  обіддя  гни,—  такая  толстая  Ном.  №8595. 
Спати, — аж  гілля  гне, — такъ  сильно  хо- 

чется. Вас.  212  -  кирпу.  Важничать,  зади- 
рать нось.  Ном.  №  2467.-  на  щб,  куди. 

Намекать  на  что.  Ном.  №  13846.  Бач, 
куди  гне!  (или  на  що).  -  теревені.  Болтать 
пустяки.  —  матюки.  Браниться  матерными 
словами.  2)  Запрашивать  много.  Гне,  як 
дурень  за  батька — очень  много  запрашн- 
ваетъ.  Мнж.  166. 

Гнутися,  гнуся,  гнешся,  гл.  1)  Гнуть- 
ся, сгибаться.  Долина  глибока,  а  калина 

висока,  аж  додолу  віття  гнеться.  Мет. 

79.  їсть  так,  аж  ніс  гнеться,  -  сь  жад- 

ностью ість.  Ном.  Л';  12207.  2)  Переносно: 
покоряться.  Ярема  гнувся,  бо  не  знав,  не 
знав  сіромаха,  що  виросли  крила.  Шевч. 
132.  3)  Увиливать,  не  желать  еділать. 
Не  гнися,  сваточку,  не  гнися:  єсть  у 
тебе  на  кошарі  ягниця, — поведи  на  тор- 

жок та  продай  а  нам  горілочки  розга- 
дай! Грин.  Ш.  499.  Довго  мабуть  гнув- 

ся—не давав?  МВ.  (О.   1862.  НІ.  74). 

Гнучий,  а,  є,  гнучкий,  а,  ё.  Эластич- 
ный, гибкій.  Мужича  правда  єсть  колю- 

ча, а  панська  на  всі  боки  гнуча.  Котл. 
Кн.  VI.  53.  Як  тополя  серед  поля  гнуч- 

ка та  висока.  Шевч.  20.  І  станом  гну- 
чим, і  красою  пренепорочно  молодою 

старії  очі  веселю.  Шевч.  425.  Глина  гнуч- 
ка. Глина  годная  для  лійки,  достаточно 

приготовленная  для  этого;  Вас.  177;  Шух. 
І.  260. 

I.  Го!  меж.  Употребляется  въ  виді  го- 
го-го!  или  го  гов!  для  оклика. 

II.  Го,  міьст.  Сокращенная  форма  вме- 
сто його.  Цравоб.  /  калачем  го  не  зва- 

бить. Ном.  &  5097. 

Гобёлкн,  мн.  В  і,  вираженій:  На  гобёл- 
ки — до  тла,  совершенно.  Він  нас  хотів 
спалить  на  гобелки,  значить,  зовсім,  усе, 
як  єсть.  Екатериносл.  у.  (Залюб.). 

Гобва,  8И,  ж.  Раст.  ЗашЬпсиз  еЬиІи». 
Л  в.  101. 

Гобвувати,  вую,  еш,  гл.  Изобиловать. 
Колесниця  Божа  дивна  тьмами  воїнства 
гобзує.  К.  Псал.  151.  Вероятно  это  слово 

просто  перенесено  Ку'лишемъ  изъ  ц.-сла- вянскаго  перевода  псалма:  „Колесница 

Вожія  тмами  темъ,  тысяща  гобзующихъ". 
(Нсаломъ,  67,  ст.  18). 

Гоблюванка,  ки,  ж.  Стружка.  Вх.  Леи. 
404. 

Г6в1  меж.  Означаетъ  окликъ:  ау! 
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Гбвбур,  ра,  м.  Водоворогь.  У  говбург 
на  Дністрі  крутяться.  Каменец,  у. 

Говёдо,  да,  с.=Гов'вдо.  Употребляется 
только  какь  бранное  слово.  Вх.  Лем.  404. 

Гбв'вдо,  да,  с.  Рогатый  скотъ.  (На  гра- 
ниці съ  Угорщиной  и  вь  Галидіи).  Вх. 

Ин.   П., 
Говільник,  ка,  м.  Гонільщикь.  Аф.  361. 

Говільниця,  ці,  ж.  Гокільщица.  Аф. 
362. 

Говіння,  ня,  с.  1)  Говініе.  3  дурного 
говіння  не  буде  спасіння.  Ном.  №  133. 

2)  Постъ.  Шух.  I.  41;  Гн.  П.  175.  Зво- 
ювали Путилову  в  велике  говіне.  ЕП.  V. 

144. 

Говір,  вору,  м.  Говоръ.  Почувся  людсь- 
кий говір,  крик.  Левис  I.   126. 

Говірка,  кн.  ас.  1)  Выгонорь,  діалекті., 
манерп  говорить.  У  литвинів  говірка  не 
така,  як  у  нас.  Черниг.  Пані  наша.... 
л  себе  була  висока,  огрядна,  говірки  ско- 

рої, гучної.  МВ.  II.  31.  2)  Розговорь,  го- 
кореніе.  А  я  хотів  би  почути  говірки 
женихової.  Г.  Барв.  328.  У  тій  тихій 
говірці  їм  почулася  грізна  буря.  Мир. 
ХРВ.  115.  3)  Пересуды,  сплетни.  Пішла 
вже  скрізь  по  селу  про  його  говірка.  Ііо.іг. 
Ум.  Говіронька.  Така  тиха,  така  й  мова, 
така  й  говіронька.  Чуб.  V    123. 

Говіркий,  а,  е.  Разговорчивый.  Зріс 
на  самоті,  сам  із  собою.  Не  говіркий 
був.  МВ.  П.  11.  Старі  люде  говіркі. 
Г.  Барв.  316. 

Говіронька,  ки,  ж.  Ум.  оті.  говірка. 
Говітв,  він»,  вш,  гл.  Говіть.  Говів,  Богу 

невимовно.  Ном  А»  132.  Коли  ви  будете 
говіть? — Тоді,  як  хліба  не  стоже.  Ном. 
.\»   131. 

Говорити,  ріо,  риш,  гл.  1)  Говорить: 
Говорив  би,  та  рот  замазаний, —  нельзя 
ничего  говорить.  Ном.  ,А6  3585.  Говорить 
богато,  та  все  чорт  зна  що.  Носл.  Го- 

ворить—як у  рот  кладе — такъ  понятно. 
Пом.  ЗЙ  12903.  Говорить — як  з  письма 
бере,— такъ  умно  и  складно.  Ном.  Л*  12904. 
Говорить — як  неживий,  як  спить,  як 
■три  дні  хліба  не  їв,  —  такъ  вяло.  Ном. 
Лі  12925 — 12928.  Говорить,  нк  з  бочки, — 
грубымъ  басомъ.  Ном.  №  12889.  2)  Раз- 

говаривать. Та  про  волю  нишком  в  полі 
з  вітрами  говорять.  Шевч.  Чом  до  мене 
не  говориш,  моє  миле  серце?  Мет.  64. 

Говоритися,  гл.  У  потребляется  только 
вь    3-емъ  лиці   и    чаще    всего  безлично: 

говориться,  говорилось.  Пословиця  гово- 
риться, а  хліб  їсться.  Ном.  №  11*45. 

Дід  мовчить,  неначе  не  до  його  говорить- 
ся. Левиц.  I.  98  Ой  що.  ся  говорило,  то 

все  ж  то  неправда.  Чуб.  V.  395. 
Говоріння,  вя,  с.  Говореніе,  .манера 

говореній. 

Говорлйвий,  а,  е.  Говорливый.  Говор- 
лива, як  горобчик.  Кв. 

Говоруха  хи,  ж.  11  Многоречивая 
женщина,  говорунья.  Котл.  Кн.  V.  36 

2)  м.  Говорунъ.  Дрансес  був  дивний  го- 
воруха. Котл.  Ен.  VI,  5*7.  Ум.  Говорушка, 

говорушечка.  Дівчино  пташиночко,  щебе- 
тушечко! Співай  мені,  кажи  мені,  гово- 

рушечко.  0.   1861.   VI.   151. 

Говорушка,  ки,  ж.  1)  Ум.  оть  гово- 
руха. 2)  мн.  Роді,  грибові.. 

Говорючий,  н,  є.  Говоряіцій,  иміюніїй 
даръ  слова.  Говорючий  голуб.  Грнн.  І. 
164,  160.  2)  Говорливый,  разговорчивый. 
Молодий  говорючий  Гадюк.  Левиц.  Нов. 
151. 

Гогіт,  готу,  м.  \)  Ржаніе.  2)  Сильный 
и  продолжительный  знукъ,  іііумь.  (См.  го- 

готати.   (Па  ярмарку)    гогот    та   рейвих. 
0.  1862.   VI.  98. 

Гоголіти.  лію,  еш.  гл.  Влестіть,  сві- 
титься. Вода  гоголи-  поверх  трави.  Борз.  у. 

ГогоЛь,  ля,  .«.  Годъ  дикой  утки,  Дна* 
с1ап£н1а.  Вх.  Пч.  II.  8.  Гоголю,  гоголю, 
припливи  к  берегу.  Чуб.  Ш.  306. 

Гоготання,  ия,  с  Дійствіе  оть  гл. 
гоготати. 

Гоготати,  чу,  чеш  н  гоготіти,  чу, 
тйш,  гл.  1 1  Ржать.  А  на  дворі  коничень- 

ки гогочуть.  Грин.  Ш.  439.  2)  Издавать 
сильные  и  продолжительный  звукъ,  напр.: 
при  отдаленноыъ  громі,  сильномъ  вітрі, 
спльномь  пламени.  Грім  гогоче,  и  блис- 

кавка хмару  роздирає.  Шевч.  166.  Ві- 
тер на  десять  голосів  реве  і  виє,. і  скиг- 

лить, і  гоготить.  Драг.  72.  А  нагиа  хати 
полу' ям  полола,  і  навкруги  земля,  мов 
пекло,  гоготала.  КМБ.  X.   17. 

Гбд,  ду,  м.  і)  Годъ,  Год -великий  чо- 
ловік. Посл.  (Ворз.  у.).  Влітку  день  — год. 

Ном.  .V  12555.  Ой  гуляв,  гуляв  бідний 
козак-нетяга    сім   год    і  чотирі.    ЗОЮР. 
1.  200.  Сім  год  баба  похмілялохь,  та  з 
похмілля  і  вмерла.  Ном.  А-  11461.  Два 
іоди  любились  вони  дуже.  Рудч.  Ск..  І.  78. 

Другою  чи  третьою  году  прислав  їй 
гроші, — на  второй  или  на  третій  годъ  ири- 
слалъ  ей  деньги.  Харьк.  У  год.  Череэъ 
годъ.    Дак   він   жив   юд.    Вони  в  юд  як 
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раз  і  прийшли  довідаться.  Рудч.  Ск.  І. 
72.  Під  год,  як  до  году.  Какъ  въ  какой 
годі».  Під  год  (як  до  году)  так  г  хліб  ро- 

дить. Нол.  Год-у-год.  Изъ  года  въ  годъ. 
Так  год-угод  і  живемо,  хвалити  Господа. 
Г.  Барв.  17.  В  ряди- годи.  Рідко,  иногда. 
Нои.  7*  7734.  2)  мн.  года.  Літа.  Инший 
молод  годами,  та  старий  літами.  Ном. 
№  2217.  Годі  вийшли  кому.  Достигъ  из- 
ввстныхъ  лътъ.  Піп  не  хоче  вінчати:  ще, 
каже,  йому  юда  не  вийшли.  Г.  Барв.  201. 
3)  У  году  бути  Служить  по  найму  на  годъ. 
Борз.  у.  По  годіх  ходит».  Служить  по  най- 

му на  годъ  несколько  лътъ.  Та  щоб  я  й 
горенька  не  знала,  та  щоб  я  не  ходила 
по  годах.  Мил.  202.  Та  буде  ж  мене  по 
строках,  буде  ж  мене  й  по  годах.  Мил. 
202.  Ум.  Годбк,  годочон.  їіі  дванадцять 
юдочкіе.  МВ.  І.   130. 

Годен,  дна,  дне.  Краткое  окончаніе  отъ 

годний.  1)— Годний.  Годен  у  Ббга.  Угод- 
ный Богу..  Як  я  буду  в  Іти  годен,  буде 

в  мене  худобонька.  Гол.  IV.  450.  2)  Не 
годен.  Не  въ  состояніи.  З  тої  тут  аж 
не  годен  їсти.  Гн.  II.  188. 

Годйльник,  ка,  .«.  Стъвньп'  часы.  См. 
Годинник.  Их.  Лем.   104. 

Година,  ня,  ж.  1)  Часъ.  Оіі  сплю  <о- 
дину,  сплю  і  другую,  й  а  вже  повертає 
та  на  третюю.  Гул.  Арт.  Укр.  и.  33.  Як 
ось  із  неба  дощ  полився,  о  юдину  ввесь  но- 

жар залив.  Котл.  Ен.  II.  33.  Ой  уночі, 
а  з  півночі  та  о  третій  юдині,  гей  зли- 

нали вдовин  енна....  Гол.  І.  139.  В  осени 
дня— юдича.  Ном.  Л:  613.  Вік  наш- як 
юдина.  Ном.  №  8265.  Що  години.  Каждый 
часъ.  Що  юдани  треба  давати  но  ложці. 
Употребляется  также  въ  значеній:  постоян- 

но. Щодень,  що  години  пишається.  Шевч. 
У  Лемковъ  години  —  сгБнные  часи.  Вх. 
Лем.  404.  2)  Время,  нора.  Не  такий  світ, 
не  така  година  да  тепера  настала.  Мет. 
241.  Та  збудила  мене  мати  в  обідню  го- 

дину. Мет.  20.  Не  за  великий  час—  за 
малую  годину.  Так  то,  бачу,  недоваг  літ 

нашит  юдина:  скоро  цвіте,  скори  і  в'яне, 
як  у  полі  билини.  ЗОЮР.  1.  318.  По 
■алґй  годині.  Немного  спустя.  Поли  ію 
малій  юОині  і  він  приходить  назад, — 
довю  і  не  барився.  Новомоск.  у.  Заміж 
іти — не  дощову  юдину  перестояти.  Ном. 
Л  885 1 .  Чималії  я  юдину  пересиділа,  по- 

ки вийшла  пані.  МВ.  (О.  1862.  Ш.  52). 
Щасливою  гоОніюю  козак  уродився.  Мил. 
79.  Досвгтня  година.  Предразсвътная  нора. 
Шевч.  233.  Лихі  година.  Шохія,  тяжелым 

времена.  Лиха  година  настала.  Лихі 
година  часто  употребляется  въ  значеній: 
злой  рокъ,  злая  судьба.  Ой  лихая  година 
моя!  Одцуралась  родина  моя!  Макс.  Бий 
тебе  лиха  юднпа!  Въ  этомъ  же  значеній 

употребляется  и  чорна  година-  Щоб  на 
тебе. прийшла  чорна  годинаї  Ном.  На  ли- 

%6'і  години.  На  какого  чорта.  На  лихої 
години  тобі  це  здалося?  і  При  таиГй  го- 

дині. \Ъъ  такомъ  случав.  Орла  повісить 
на  тичині  і  при  такій  годині  республіку 
зробити  Шевч.  582.  Часто  употребляется 
тавтологически:  час  -  година.  За  час  за  го- 

дину милосердному  Богу  душу  оддав.  Нп. 
Также:  день  -  година.  Як  із  день-юдини 
зчиналися  великі  войни  на  Україні.  АД. 
II.  3.  Остатня  година,  Нослідній  часъ,  ко- 
вецъ  жизни., Тепер  пргійшла  на  нас  остат- 

ня година.  Впрочемь  остатня  година  упот- 
ребляется и  просто  въ  значеній  послед- 

нее время.  В  остатню  годину  йому  ста- 
ло лекше,  а  то  було  зовсім  погано.  3)  Хо- 

рошая погода.  Як  би  була  година,  ти 
треба  б  сіно  гребти,  а  то  дощі  гіга  дощі. 
Также  употребляется:  добра  година — хо- 

рошая погода,  негірна  година  —  дурная 
погода.  На  годині  стіло.  Установилась  по 
года.  Лохв.  у.  4)  Година  іде.  Идетъ  дождь. 
Шух.  [.  81.  Ум.  Годинка,  годинонька,  го- 
диночка. 

Годинарь,  ря,  .і».  Часовщикъ.  Угор. 
Годинна,  кя,  ж.  1)  Ум.  отъ  година. 

2)  Часы.  Угор.  У  Лемковъ  годйнии — кар- 
манные часы.  Вх.  Лем.  404. 

Годинний,    а,   є.    Погожій,    погодный, 
благо лріятньїи  (о  погоді).     Годинне  літо.. 
Лохв.  у.  КЦН.  187. 

Годинник,  ка,  м.  Часы.  Годинник  на 
стіні  цокав.  Левиц.  І.  34.  Годинник  ржа- 

вий і  старий,  за  дверми  виснеш  ти. 
Щог.  В.  140.  Пан  чекатиме  нас  об  оди- 
надцятій  годині,—  промовив  Искра,  уста- 

ючи з  канапки  і  виймаючи  з-за  пазухи 
свою  годинника.  Морд.  11л.  41.  У  Лем- 

ковъ: стънные  часы:  Вх.  Лем.  404.  См. 
еще:  Година  1,  годинна  2,  годилькик. 

Годинонька,  ки,  ж.  Ум.  отъ  година. 
Годиночка,  ки,  ж.  Ум.  отъ  година. 

Годинуватнй,  а,  є  =--  Годинний.  Як 
молодик  прямий — годинуватнй  буде,  а'колн 
кривий — дощовий.  ХС.   VII.  417. 

Годиняр,  ра,  ».=Годийг>юь.  Вх.  Лем. 404. 

Годити,  джу,  дйш,  гл.  Угождать,  по- 
могать. Старому  та  хорому  годи  завше 

як  малому.  Ном.  №  8085.  Як  Бог  годить, 
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то  й  мокре  юрить.  Ном.  Годить,  як  бо- 
лячці. Ном.  №  4488. 

Годитися,  джуся,  дйшся,  м4  1)  Услов- 
ливаться, соглашаться.  Годись  на  ріп! 

що  схочеш?  МВ.  І.  31.  2)  Мириться.  Як 
поспорилися,  так  і  досі  пе  хотят  ь  ю<)н- 

тиея.  3)  Быть  годным'ь,  годиться.  Тепер 
я  сама  побіжу,  ти  нікуди  не  юдишся. 
Рудч.  Ск.  І.  148.  4)  Уговариваться,  условли- 

ваться. Жид  юдився  з  наймичкою  (найма- 
ючи). КС.  1883.  III.  670.  5)  Безлично: 

годиться,  годилося.  Годится,  слїдуегь,  Тїри- 
лично.  Сим.  231.  Крон  не  водиця,  розли- 

вати не  годиться.  Ном.  Лі  4074.  Квочку 
юдиться  підсипати  и  неділю.  Грцт^.  ТІ.  19. 
Так  не  годиться  говорити.  ЛевиЦ.  І.  316. 
Для  годиться.  Для  прнличія.  Він  робить 
це  для  юдиться.  К»еа. 

Гбднтнся,  джуся,  двшся,  гл.  0  погоді;: 
проясняться.  От  вже  на  дворі  стало  >о- 
диться.  Прил.  у. 

Годі,  пар.  1)  Полно,  довольно,  баста. 
Та  годі  сидіти,  та  пора  летіти.  Мет. 
От  Тван  і  годі  її  стріляти.  Рудч.  Ск. 
І.  136.  Ждала,  ждала,  та  &  годі  сказала. 
Ном.  №  5628.  2)  Дальше  нечего  сказать, 
баста,  да  и  только.  Добре  мені  так,  що 
юді.  МВ.  І.  15.  Лихо,  та  й  юді.  Ном. 
№  2224.  Рай,  та  й  юді.  Шевч.  35.  Сміх, 

та  й  годі.  Шевч.  285.  3)  Нельзя,  невоз- 
можно. 

Годівля,  лі,  ж.  Кормъ,  кормленіе.  На 
годівлю  птиці  треба  башто  зерна.  Полт. 
Пішов  він  (вовк)  угіять  просити  собі  у 
Бога  годівлі.  Чуб    II.  126. 

Годівщйна,  нн,  ж.  1)  Срочная  годо- 
вая служба.  Меншого  наняла  на  шд,  та 

мабуть  одберуть  з  годівгцнни,  бо  піде  в 

солдати.  Екатериносл.  у.  2)  Заработлн- 
ное  за  годъ  жалованье,  годичная  плата. 

То  я  купила  за  свою  юдівщину,  що  за- 
служила собі  у  чоловіка  в  году.  Екатери- 

носл. у    (Залюб.). 
Годно,  ка,  м.  Пт.  ІТрира,  удодь.  Вх. 

Уг.  233. 

Гбдний,  а,  в.  І)  Почтенный,  достой- 
ный, уважаемый,  хорошій.  Четверту  донь- 

ку видала  вже  за  дударчика,  за  юдною, 
тверезого  капельмайстерчика.  Гол.  ПІ.  463. 
Товаришу  наш  юдний  та  славний.  Федьк. 

2)  Достойный,  стоить.  Добре  само  сн  хва- 
лить, а  злое  похвали  не  годно.  Ном. 

Л>  2568.  Наживши  крівавим  потом  ко- 
пійку, поспішав,  щоб  багатому  Терпилові 

показатись  годним  його  дочки.  Котл.  ШІ. 

398.  Не  илач,  яніеляточко  моє!  сліз  тво- 

їх вона  не  годна.  МІ».  іО.  1802.  Ш.  12). 
3)  Согласный.  /7  ні  пшіїоі;  іти  юОна.  Гол. 
IV.  512. 

Годованець,  нця,  .V:  1)  Поспіітлннпкт., 

вскормлен НИК'Ь.  П)пиіпи  був  до  себе  якоюсь 
сироту  Петра  .ні  тНівачцп.  Кот.і.  II II. 
355.  2)  Крестьян  и  в  ь,  который  злвї.іцаоп. 

кому  либо  свое  имущество,  за  что  ИПСЛ'ПД- 
нпкт.  долженъ  до  смерти  кормить  в  попи, 
завещателя.  Шух.  І.  52.  3)  Животное,  от- 

кармливаемое на  убой.  Пше  всюди,  впра- 
вилась, тільки  ще  .мешалось  бур'яну  на- сікши для  юдованціи    Св.  Л.  9. 

Годований,  а,  е.  Откормленный.  А  на 
апостольськім  престолі  чернець  готова- 

ний сидить.  Шевч.  Тілом  обросло,  як 
кабан  годований.  Іїом.  №  8626. 

Годованка, ки.лг  Воспитанница, вскорм- 
ленница   Шевч.  493;    КС.   1685.  III.  550. 

Годованок,  нка,  м.=  Годованець. 
Годовий,  а,  ё.  Годичный,  годовой.  Пі. 

заговор!.:  (Пристріт)  і  денний,  і  сутко- 
вий,  і  тридневний,  і  годовий,  і  лісовий, 
і  шляховий.   Чуб    І.   134. 

Годовйк,  ка,  м.  ОднолІ.токь,  годовик'ь. Вона  хлопчика  годовика,  сього  Левка, 
взяла  у  прийми.  Кв.  Ум.  Годовичок. 

Стор.  І.  95. 
Годовйня,  вин,  ж.,  мн  =  Роковини. 

Мил.  171. 

Годовнще,  ща,  с.  Годовой  сроіл.  найма. 
Один  син  у  людей  служить,  а  другого 

нищий,  кобзар,  узяв....  за  гадовище  пів- 
тора цільового  поступив.    ЗОЮР.    І.  46. 

Годбк,  дка,  м.  Ум.  отъ  год. 
Годбчок,  чка,  м.  Ум.  оті.  год. 
Годувальниця,  ці,  ж.  Кормилица.  Яри 

пшениця — годувальниця.  Грин.  Ш.  38. 

Годування,  ня,  с  і)  Кормленіе.  2)  Вос- 
питан іе,    вскормленіе.    3)    Откармлнвавіе. 

Годувати,  дую,  вш,  г.г.  1)  Кормить. 
Багач  ся  дивує,  чим  убогий  діти  годує. 
Ном.  №  1606.  Вовка  ноги  годують.  Ном. 
№  7207.  2)  Пропитывать,  вскармливать. 
Тяжко  дітей  годувати  у  безверхій  хаті. 
Шевч.  99.  Не  на  теє,  козаченьку,  дочку 
годувала,  щоб  з  тобою  пройдисвітом 
гуляти  пускала.  Нн.  3)  Откармливать. 
Годують  на  сало.  Рудч.  Ск.  І.  71.  4)  Про- 
бывать,  проживать  въ  теченіе  года.  Ном. 
№  10392. 

Годуватися,  дуюся,  вшея,  гл  Кор- 
миться, пропитываться  Багатий  дивуєть- 

ся, як  убогий  годується.  Ном.  А°  1606.  Не 
хлібом  я  —  зітханнями  годуюсь.  К.  Іов.  9. 

2)  Кушать,   іість.    Употребляется  преиму- 
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шеетвонно  въ  вьіражеяін,  которымъ  ири- 
нрашинаютъ  гостей:  Годуйтеся,  люде  добрі! 
Борщу  скуштуйте,  галушок,  годуйтесь, 
кутайте  доволі.  Котл.  Ен.  V.  14.  Не 

турбуйтесь,  люде  добрі,  годуї'опесь  на 
здоров'я.  К.  Он.  138. 

Годуля,  лі,  ж.  Л  ища,  кормъ.   Угор. 
Годун,  на,  м.  Кормитель.  Въ  загадки 

такі,  названі,  горшокъ  для  варки  нищи. 
Годун-годунець  сто  душ  годував.  Ном.  ст. 
301.  Лі  389. 

Годунець,  нця,  .н.  =  Годун.  Ном.  ст. 
301,  №  389. 

Годяний,  а,  е.  О  погод*:  ясаый.  Цей 
місяць  був  не  годяний,  а  дощовий.  Лебед,  у. 
Годящий,  а,  е.  1)  Пригодный,  годный. 

Годящий  на  віник  та  на  смітник, — 
еовс*мъ  плохой.  Ном.  2)  Хорошій,  добро- 
качестиевный,  прочный.  Коли  годящий 
і  його  кінь — їдь  на  йому  у  Січ,  Стор. 
І.  122.  -.4  тут  ще  недостатки.  ..  що  ні  з 
ним  і  вирядити:  ні  сорочечки,  ні  оде- 

жинки годящої.  МВ.  1.  52.  Округ  хуто- 
ра— годящий  вал.  КЧІ\  5.  О  челов*к*: 

хорошій,  здоровый,  кр*пкій.  Нікого  в  по- 
міч не  просино:  годящі  парні  ти  і  я 

Котл.  Ен.  VI.  41.  О  работник*:  хорошо 
работающій,  ум*лый.  Годящий  тесля.  О. 
1862.  Ш    Кулншъ  22. 
Гоже,  нар.  1)  Красиво,  хорошо.  Ма- 

тінко, повная  роже,  дивитись  на  тебе 
гоже.  Мет.  201.  Як  Бог  поможе,  то  все 
буде  гоже.  Ном.  ст.  281,  №  11.  Кланяй- 

ся, Ганнусю,  гоже.  Ни.  2)  Прилично,  сл*- 
дуетъ.  Не  гоже  так  робити.  Прибра- 

лась так,  як  гоже  для  празника.  О.  1862. 
IV.  77. 

Гожий,  а,  в.  1)  Хорошій,  красивый. 
Ой  мій  сину  гожий,  женися  небоже! 
Ном.  Така  красна,  коби  рожа,  як  топо- 

ля, така  гожа.  Чуб.  III.  38,  2)=Погожий  1. 
Гожа  вода.  3)  Благоиріятвьій,  удобный. 
Гожого  часу  підожду.  Звінчав  дітки  од- 

нолітки в  гожий  час.  Ніг.  і)  Нужный, 
годный.  На  тобі,  небоже,  що  мені  не 
гоже.  Ном. 

Говори,  ра,  с.=Оаеро.  Іди  у  поле,  там 
стоїть  гозеро  і  коло  гозера  стоїть  ко- 

била. Грнн.  II.  79.  (Острожек,  у.). 
Гоїння,  ня,  с  Зал*чиваніе,  зажннленіс. 
Гбїтн,  гою,  їт.  гл.  О  ран*:  л*чип>, 

наживлять.  Трудно  рану  гоїти,  а  не  вра- 
зити. Ном.  .V  1574. 

Гбїтнея,  гоюся,  їшся,  гл.  Заучивать- 
ся, заживать.  Як  був  порізав  пальці,  а 

вже  гояться.  2)  Лічиться  (оп.  раны). 

Гбй!  меж.=Ой,  гей.  Шух.  І.  179.  Хва- 
лилася біла  береза  своїм  цвітом  перед 

лісами, — гой  дай,  Ложе.'  Чуб.  НІ.  299. 
Гой,  гбя,  м.  Евреи  называюгь  этимъ 

именемъ  христіанг.  На  правобережья  упот- 
ребляется въ  значеній  дурачекъ.  Дурний 

гою,  продав  кабак  (гарбуз)  замгець  лона. 
Ном.  Та  прийди  ж,  гою,  сядь  собі,  я  горіл- 

ки дам  тобі.  Чуб.  V.   1088. 
Гойда!  меж.  отъ  гл.  гойдати,  выра- 

жающее качаніе.  Въ  колыбельныхъ  піс- 
няхъ:  А  -а,  гойда/  Чужа  мати  пойда! 
Колыб.  п.  Макс.  Ой  нулюлі,  гойда.  Мил.  48. 

Гбйдойка,  кн.  ж.  (Черни г. ),  гбндочка, 
км,  ж.  (Левиц.  Нов.  135).  Качель. 

Гойдана,  меж.  =  Гойда,  гойдаша.  Гой- 
дана, гойдана!  заріжемо  барана.  Мил.  48 

(Колыб.  п.). 
Гбйданка,  ки,  ж.  1)  Качаніе.  2)=Гой~ 

дална.  МУЕ.  Ш.  169.  3)  Годъ  лемішки 
изъ  кукурузной  муки.  МУЕ.  I.  104. 

Гбйдання,  ня,  с.   Качаніе,   кольїханіе- 
Гойдарь,  ря,  м.  и  пр.=гайдарь  и  пр. 
Гойдати,  даю,  вш,  гл.  Качать,  колы- 

хать. Дивлюся  на  височенну  сосну.  Ві- 
тер нею  гойдає.  Г  Барв.  366.  Сонце  гріє, 

вітер  віє....  на  калині  одиноке  гніздечко 
гойдає.  Шевч.  34.  Сміється  козак,  коня 

сідлаючи,  плаче  дівчина,  дитину  гой- 
даючи. Чуб.  V.  342. 

Гбйдатися,  даюся,  ешся,  гл.  Колыхать- 
ся, качаться.  А  на  вітах  гойдаються  нехре- 

щені  діти.  НІевч.  324. 

Гойдаша,  меж.-- Гойда.  Гойда,  гойда, 
гойдаша!  (Колыб.  нрнн*въ).  Ном.  №  9256. 

Гойдиця,  ці,  ж.  Волынка,  музыкаль- 
ный инструыентъ.  Угор. 

Гойк,  ку,  м.  Крнкъ,  шумъ.  Угор. 
Гбйватн,  каю,  вш,  гл.  Кричать.  Вх. 

Зн.  11. 
Гбйна,  ни,  ж.  Поб*гушка,  вертушка. 

Брацл.  у. 
Гойний,  а,  е.  Щедрый,  роскошный. 

Чоловік  гойний  такий,  що  кождому  да- 
вав всього.  Гн.  II.  6й. 

Гойннця,  ці,  ж.  Цілебное  сродство. 
Травиця-гойни  ця. 

Гойно,  нар.  Щедро,  роскошно,  изобиль- 
но. Гойно  приймати  гостей.  Жити  гой- 
но. Чуб.  Ш.  371.  Та  вона  у  мене  так 

жила  гойно:  не  знала  ніякої  роботи. 
Уман.  у. 

Гойове  листя,  с  1'аст.  Р1апІа&о  Іап- сеоіаіа.  Вх.  Лем.  404. 

Гов,  ку,  м.  Степной  загонъ  для  скота. 
Мнж.  178. 
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Гол,  ла,  ле.  Краткая  форма  отъ  голмй. 

Голв'яка,  ж.  =Гілляка.  Пайилов  дід  у 
гай,  вирубав  поліно  дров,  прив'язав  його 
до  голе' яки....  що  вітер  повійне,  погойдне 
те  поліно,  то  воно  об  дешево  й  сгпцкає. 
Чуб.  II.  65. 

Голдуватя/  дую,  вш,  гл.  Давать  дань, 
быть  въ  леня  ой  зависимости.  Ей,  Василю 
Молдавський,  господарю  наш  волоський! 
Чи  будеш  за  нас  одностайне  стояти? 
Будем  тобі  голдовати:  коли  ж-  ти  не 
будеш  за  нас  одностайне  стояти, — бу- 
д£н  иншому  пану  кров'ю  вже  голдувати. 
АД.  II..  101.  Царі  Владиці  всіх  владик 
голдують.  К.  ПС.  8. 

Ролёвдер,  ра,  м.  Голландець. 
Голендерськнй,  а,  в.  Голландскій. 
Голець,  льця,  м.  Раст.  Адепа  писіа  Ь., 

овесъ  голый.  Вх.  Пч.  II.  29. 

Голёчя,  чі,  .кг.=Голота. 
Голвшняк,  ка,  м.  Игольникь.  Черк.  у. 

Загубив  свій  голешник,  той,  що  голки  в 
йому  держить.  Новомоск.  у. 

Голяборода,  дя,  м.  Шутливое  названіе 
великовозрастнаго  ученика,  бріющаго  уже 
бороду.  Приходять  аж  три  четверто- 

класники— все  продажи  та  голілботроди. 
Св.  Л.  136. 

Голки,  а,  є.  1)0  человек*:  обнажен- 
ный, нагой,  голый.  Не  боїться  мокрий 

дощу,  а  голмй  розбою.  Гол.  І.  49.  Хоч 
голий  та  в  поясі.  Ном.  11190.  Голий  як 
бубон,  як  турецький  святий.  Совершенно 
голъ  кака  въ  прямомъ  значеній,  такъ  и 
въ  значеній  3-емъ.  Ном.    №    1522,    1523. 
2)  О  предметі:  лишенный  обычнаго  по- 

крова, не  покрытый,  не  занятый  ничімь, 
обнаженный.  Обідрали  до  голої  кости. 

Ном.  Л1*»  11093.  Голе  дерево.  Ном.  Поло- 
жив снопа  на  голому  току.  Рудч.  Ск.  Г. 

55.  Положили  Савку  на  голую  лавку. 
Ном.  №  11918.  А  ще  на  козаку,  бідному 
нетязі,  шапка- бирка  —  зверху  дірка,  ху- 

тро голе,  околиці  Біг  мас.  ЗОЮР.  1.  201. 
В  другій  руці  голий   меч. » Гол.    III.    44. 
3)  Бедный,  голый.  Біда  нашим  головам 
за  панами  голими.  Ном.  Нема  голій  шко- 

лі волі,  а    то    б   догодила.    Шевч.    369. 
4)  О  хлібі:  безостый,  безъ  усиковъ. 
Ячмінь  з  ост&тми  і  голий.  О.  1861. 
IX.  192.  5)  Гола  голка.  Игла  безъ  нитки. 
Черном.  6)  Голий  борщ,  ггіла  юшка.  Одинь 
бсршъ  одинъ  суіп.  и  больше  ничего.  Ба- 

ба побігла  і  взяла  коробочку  ячменю  на 
відробіток,  щоб  не  гола  юшка  була.  Г. 
Барв.  501.  7)  Гола  піч.  Печь,  изъ  которой 

выгреоены  горящіе  угли,  чтобы  сажать 
хлібь.  Грин.  II.  1.8.  8)  Родъ  игры  съ  бро- 
сашемъ  палокъ.  КС.  1887.  VI.  475.  Ум.. 
Голенький,  голесенький. 

Гблик,  ка,  1/.=Голяш?  Із  ъолика  не 
буде  волика.  Грин.  І.  230. 

Голина,  ни,  ж.  Отборный  зерновой 
хлібь  (кромі  овса).  Угор. 

Голйтя,  лю,  лнш,  гл.  1)  Брить.  Нога- 
того і  серп  голить,  а  убогого  і  бритва 

не  хоче.  Ном.  Д:  1600.  2)  Лоб  голйти. 
Брать  въ  солдаты.  Прийшов  указ  лоби 
голить.  Шевч.  591.  Употребляется  въ 
атомъ  значеній  и  только  глаголь  съ  донол- 
неніемь:  в  москалГ  Прошу  собі  волі — 
не  дає  і  в  москалі  проклята  не  голить. 
Шевч.  417. 

Голитися,  люся,  лншся,  гл.  Брить- 
ся. Це  милися,  бо  не  бидеш  голитися. 

Ном.  №  5479. 

Голйця,  ці,  ж.  Чистое  поле,  прочищен- 
ное отъ  деревьев МгЬсто.  Угор.  Іде  дойник 

на  голиці.  Гол.  IV.  574.  2)  Кожа,  съ  ко- 

торой облізь,  оборе  а"нъ  м'Ьхъ.  Константи- 
ногр.  у.  3)-=Гонишна  сітка.  Браун.  13. 

Голйга,  ща,  м.  1)  Бідаякь,  голышъ. 
Дайте  цьому  голишу  хоч  ложечку  ку- 
лііиу.  Чуб.  V.  583.  Добре  в  кого  с  ху- 

дібка..., а  голиш  все  таки  дзьобом  сяде. 
О.  1862.  IV.  106.  2)  Раст.  8а1\іа  пиіап.ч 
Ь.  ЗЮЗО.  I.  135.  3)  Камышъ,  скошенный 
зимою. ,  Мнж.  178. 

Голівка,  кн,  ж.  Ум.  отъ  голова. 

Голівонька,  кя,  ж.  Ум.  отъ  голова. 

Голівочка,  ки,  ж.  Ум.  отъ  голова. 
Голівчерева,  нар.  Вверхъ  животомъ. 

Полт.  , 

Голій,  лія,  м.  Брадобрей,  цирюльникъ. 
Голінатий,  а,  е.  1)  Длинноногій.  Вх. 

Зй.  11.  2)  О  дереньяхъ:  иміющій  вьісокій 
голый  стволъ  съ  коронообразвой  верхуш- 

кой. Подольск.  Голіната  капуста.  Капуста, 
не  образующая  головки. 

Голінка,  кн,  ж.  Голень.  Білий,  мов 
голінка.  Ном.  №  8530.  Уроки-врочища.... 
тут  вам  не  стояти,  за  плечима  не  зно- 

бити, поперека  не  ломити,  голінок  і  ко- 
лінок не  крутити.  Мил.  М.  39. 

Голінний,  а,  в.  1)  Удалой,  бравый, 
різний.  Голінний,  завзятий  чоловік.  Шевч. 
302.  От  дівка  голінна,  так  такі  Шевч. 
310.  2)  Способный  кь  чему.  Він  голінний 
до  всього.  Черк.  у.  3)  — до  чого,  на  що.  Охо- 

чій до  чего,  любящій  что.    Маруся  голін- 
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на  до  тарані.  Черниг.  у.  Я  дуже  на 
сон  голінна, — як  засну,  то  вже  й  до  сві- 

ту не  кинуся.  Рв.  Левиц.  ГолГнний  до  скля-' ного  ббга.  Любить  выпить.  Мир.  Пов.  І. 
157.  4)  Бритвенный,  отточенный  для  бритья, 
годний  для  бритья.  Голінний  ніж.  Оця 

коса  голінна  год  п'ять  живе  в  мене:  во- 
на саме  до  гоління.  Васильк.  у. 

Гоління,  вя,  с.  Бритье. 

Голісінький,  а,  е.  Совершенно  голый. 
А  тим  часом  синя  хвиля  Ганнусю  вино- 

сить: голісінька,  стрепенеться,  сяде  на 
пісочку.  Шсвч.  24. 

Голіти,  ліго,  вш,  гл.  Обнажаться.  Ві- 
тер— аж  пісок  голів:  зганяє  воду  з  піску — 

він  і  голіе.  Переясл.  у. 

Голічерева,  мар.==Голівчерева.  Голі- 
черева лежить  на  воді.  Харьк.  у. 

Голка,  кн,  ж.  і)  Игла,  иголка.  Мі- 
сячно, хоч  голки  збірай.  Ном.  ДЕ  592. 

Гбла  голка.  Игла  безъ  нитки.  Черном. 
2)  Голки  заганяти.  Запускать  шпильки. 
Почне  їй  голки  заганяти....  все  про  х.аоп- 
ців  їй  плещс.  Мир.  Пов.  І.  1 19.  Не  одну, 
не  дві  голки  загнав  він  і  без  того  в  ура- 

жене серце.  Мир.  Пов.  І.   119. 
Гбло,  нар.  1)  Голо,  обнажено.  2)  Исклю- 

чительно. Голо  сам  пирій  (поріс).  Мнж. 
178.  3)  Грбшей  голб.  Ніть  денргь.  Хоч 
грошей,  каже,  і  голо,  однак  за  віщось  то 
купив  село.  О.  1861.  VII.  119. 

Голобельний,  а,  є  1 )  0  лоша  дох  і,- 
коренной,  ходяїцій  въ  оглобляхъ.  2)  Обь 
якинажахъ:  оглобельный.  Голобельні  сани. 

Голобля,  лі,  ж.  Оглобля.  Не  по  коню, 
та  по  голоблях.  Ном.  №  2818.  См.  Оглобля. 

Голоббкин,  а,  е.  Съ  голыми  боками; 
переносное  значеніе:  бідніли.  Обідранці 
пішли  в  танці,  юлобокі  пішли  в  скоки. 
Ном.  .V  12485. 

Голобриш,  ша,  м.  Нищій,  оборвышъ. 
Желех. 

Голова,  ви,  ж.  1)  Голова.  Що  голова, 
то  розум.  Шел.  У  голову  захбдити,  зайти, 
а)  сьума  сходить,  сойти.  К.  ЧР.  152. 
Миш  в  голову  зайшла,  закгм  зерно  знай- 

шла (такая  бідность).  Ном.  №  1506. 
б)-- захбдити.  Печалиться.  Фр.  Пр.  52. 
в)  думать,  обдумывать.  Що  робити  з  бі- 

ди? тра  въ  голову  заходити.  Фр.  Пр.  52. 
У  гблову  ігблови)  класти,  покладати  Думать. 
І  в  головах  собі  не  покладай.  И  не  ду- 

май обі.  этомъ.  Ном.  №  5478.  Наложити 

голоабю,  лягти  головою.  Погибнуть,  умереть. 

Пливи,  косо,  уплинь  за  водою,  щоб  на- 
ложив нелюб' головою.  Мет.  14.  Або  за 

Дніпром,  ляжу  головою.  Шевч.  142.  В  го- 
ювГ  менГ  (тобГ....).  Засіла  мысль  въ  голову. 

Дуже  мені  теє  в  голові!  Я  объ  этомъ  со- 
всвмъ  и  не  думаю.  Ном.  №  4986.  У  голо- 

вих. У  изголовья.  Рудч.  Ск.  І.  193.  По- 
клав сокиру  в  головах.  Під  голови.  Въ 

изголовье.  А  під  голови  голубая  та  жу- 
панина. Мет.  82.  У  гблову  взяти,  забрати. 

Задаться  цілью,  рішить.  Той  мужик  взяв 
собі  в  голову  не  пити  горілки.  Рудч.  Ск. 
І  200.  По  моїй  голові.  Что  касается  до 

меня;  по  мні.  По  моїй  голові — хоч  вовк 
траву  їж.  На  мою.  твою...  гблову.  На  моє, 

твое   несчастье.  Нехай  горшки  б'ються 
на  гончарову  голову.  Ном.  №  3148.  Шоб 
тебе  у  жито  головбю.  Шутливое  пожеланіе 
богатства,  богатаго  урожая  подъ  видомъ 
брани.  Ном.  Л«  3267.  За  твоею  (йогб  и  пр.) 
головбю.  Подъ  твоимъ  начальствомъ,  пред- 
водительствомъ,  распорядительствомъ.  Ей, 
гетьмане  Хмельницький,  батю  наш,  Зі- 
нов  Богдане  чигиринський!  дай,  Боже, 
гцоб  ми  за  твоею  головою  пили  та  гу- 

ляли, віри  своєї  християнської  у  поруху 
вічні  часи  не  подавали.  АД.  II.  8.  Гбло- 

ву йому  їсти,  жувати.  Пилить  кого,  вічно 
допекать  кого.  Ном.  №  2725.  Що  в  Бога 

день,  усе  голову  їсть.  Ном.  Л»  2724.  У  го- 
лов', у  головці  булб.  Быль  выпивши,  былъ 

подъ  хмълькомъ.  Кв.  Голова  и  гблову.  Всі 
заурядъ,  одинъ  въ  одинъ.,  Капуста  голова 
в  голову  однаковісінька.  2)  Умь,  разумъ. 
Порадь  мене  своею  головою.  К.  ЧР.  188. 
До  булави  треба  голови.  Ном.  №  753. 
ЦеЫ  гблови.  Глупцы.  Ном.  Л»  6303. 
3)  м.  Предводитель,  распорядитель.  Без 
голови  військо  гине.  Ном.  №  751.  4)  м.  Дол- 

жность: голова  городской,  сельскій.  Зібра- 
лась рада,  голова  щось  торочив;  один  з.... 

селян  обізвавсь....  О.  1861.  УШ.  95.  5)  ж. 
Глава,  часть  книги.  К.  їов.  XI.  6)  Широ- 

кая часть  прядильнаго  гребня,  гді  помі- 
щаются  зубья.  Сумск.  у.  7 1  Часть  топора 
возлі  обуха.  Сим.  24.  8)  Въ  срубленномъ 
дереві  конецъ  тотъ,  который  отъ,  корня. 
Сим.  24.  9)  Раструбъ  пастушьей  трубы. 
Сосн.  у.  10)=- Маточина.  Рудч.  Ч«.  250. 
11)  Часть  гончарнаго  крута.  См.  Круг.  11. 
Нас.  179.  12)  Часть  толчеи.  См.  Ступа 
походюча.  Шух.  I.  162.  13)  При  разділі 
кожъ  между  членами  товарищества,  изго- 
товляющаго  тулупы:  кожа,  съ  которой  на- 
чинаютъ  раскладывать  овчины  для  разді- 
ла.    Вас.    155.    14)   Названіе   туза  трефъ 



эи головайчик— головний. 

при  игрі  въ  цигана.  КС.  1887.  VI.  466. 
15 — святоянсьна.  Поверье.  Въ  Ивановъ 
день  ишутъ  два  сросшихся  колоса  ржи, 
корень  которыхъ,  но  поверью,  долженъ 
быть  изъ  чистаго  серебра,  похожій  на  че- 

ловечью голову;  корень  этотъ  и  носить 
вышесказанное  названіе.  Чуб.  I.  84.  Ум. 
Голбвка,  голівка,  голбвоньиа,  голівонька,  го 
лбвочка,  голГвочна.  Очень  часто  употреб- 

ляются какъ  нъчкныя,  ласкательный.  Бідна 

моя  головонька.'  Ув.  Головище.  Кулачище 
під  бочище,  нагагще  в  головище.  Чуб.  V. 
482. 

Головайчик,  ка,  м.  Раст.  Тгіїоііига  гн- 
оена. Лв.  102.  См.  Горішина  2. 

Годованчик,  ха,  ле.=Головань  1.  Гей, 
гей,  та  баранчику,  гей,  гей,  голованчику. 
Мил.  51. 

Головань,  на,  м.  1)  Съ  большой  голо- 
вой. 2)  Рыба:  язь. 

Гбловатень,  тня,  м.  1)  Раст.  Сепіаи- 
геа  Суапив.  Шух.  I.  21.  2)  Голбватень. 
Раст.  ЕсЫпорз  вриаегосерпаїив.  Вх.  11ч. 
II.  31. 

Головатий  а,  е.  1)  Съ  большой  голо- 
вой, головастый.  Такий  здоровенний,  голо- 

вастії, банькатий,  з  закорюченим  но- 
їом.  Стор.  МІІр.  156.  Чужі  діти  чере- 

ваті й  головаті  і  багацько  їдять,  а  вже 
мої — як  паненята.  Ном.  №  9240.  2)  О 
растеніяхь:  съ  большой  головкой,  кочнемъ. 
Капуста  головата.  Ном.  №  261.  (Мак) 
поріс  татей  головатий.   Рудч.  Ск.  I.    52. 
3)  Умный,  разумный.  Рудч.  Ск.  II.  198. 
Козарлюга  дуже рушй,  жвавий,  головашнії. 
Мкр.  II.  ЗО.  4) — батьио,-»-та  мати  См.  Бать- 

ко, мати.  5)  —  круг.  Гончарный  кругъ  из- 
вестной конструкцій.  См.  Круг  11.  Вас.  179. 

Головатиця,  ці,  ж.  Рыба:  8а1то  пч- 
сііо.  Вх.  Ич.  II.  20.  Самка  8а1то  Ьиспо. 

Шух.  I.  21.    223.  (Самець    см.    Головач). 
Головач,  чи,  м.  1)=Головань  1.  МВ. 

II.  13.  2)  Рыба:  Заїто  Ушспо  (самецъ). 
Шух.  I.  24.  3)  Рыба:  соїііік,  бычекъ,  голо- 

вачі».    Вх.    Лем.     404.     Вх.    Пч.     II.   19. 
4)  Роловастикъ.  Вх.  Пч.  II.  17.  5)  Верхъ 
шляпы  илебанки.  Вх.  Зя.  25.  6)  См.  Обі- 
ручний  столець.  Вх.  Лем.  441. 

Головачка,  ки,  ж.  Головастикъ.  Вх. 
Лем.    404. 

I.  Головень,  вні,  ж.  Большая  голова. 
Аф.  362.  Як  заснув  Олоферн,  то  Юдафа 
к  йому  прийшла,  цюк  його  в  головень,  аж- 
із  Ного  дута  вийшла.  Стар.  внрш.  (Аф.  362). 

II.  Головень,  вня,  м.  Рыба  8циа1іи& 
серЬаІив.  Браув.  28. 

Головонька,  ки,  ж.  1)=Головешка  1. 
Гн.  II.  17.  2)=Головачка.  Вх.  Лем.    404. 

Головеня,  няти,  с  Головка.  О.  1862. 
І.  72.  Б  головеняті  у  дитини.  0.    1802. 
I.  70. 

Головешка,  ки,  ж.  1)  Головня.  Ном. 
Л?  6558.  2)  Вошь,  Рес1іси1іі8.  Вх.  Нч.  І.  7. 
Ум.  Головёшечка.  Г.  Барв.  458. 

Головина,  ни,  а*?.=Голова.  Порубали 
Ігнаткові  усю  головину.  Закр.  72. 

Головйстнй,  а,  е=Головатий  2.  Щоб 
моя  капусточка  була  із  кореня  коре- 

нистая, а  із  листу  головисгпая.  Ном. 
№  261. 

Головйця,  ці,  ж.  1)=Голова.  Бгуду 
драти  паси  од  ніг  до  головицг.  Чуб.  Моло- 

дії молодиці,  завивайте  головиці.  Чуб. 

III.  47.  2)=Дівич-вечір.  КС.  1883.  II.  397, 
399.  3)  Голбвиця.  Родникь.  Шух.  І.  211. 
Була  там  керниця-головиця — нора,  якою 
з  землі  вода  іде.  Шух.  1.  221.  4)=Голо- 
ватиця.  Вх.  Зн.  11. 

Головиха,  ки,  ж.  Жена  головы.  О.  1861. 
XI.  112. 

Головище,  ща,  с.  Ув.  отъ  голова.  Ку- 
лачище під  бочище,  нагаїще  в  головище. 

Чуб.  V.  482. 
Головічка,  ки,  ж.  Раст.  ТгоНіиа  еиго- 

раеиа.  Вх.  Нч.  II.  36. 
Голбвка,  ки,  ж.  і)  Ум.  отъ  голова. 

2)  Кочень  капусты.  Дай  же,  Боже,  час 
добрий,  щоб  моя  капуста  приймалась  і 

в  головки  складалась.  Ном.  Лі  261.  3)"  Ма- 
ковка. Баба  головки  з  маку  позрізувала. 

Рудч.  Ск.  І.  53.  4)  Шляпка  гвоздя,  винта, 
шворни.  Рудч.  Чи.  250.  5)  Часть  полоза 
у  саней,  загибающаяся  къ  верху.  Сумск.  у. 
6)  Часть  гончарнаго  круга.  См.  Круг.  11. 
Вас.  179.  МУК.  I.  57.  (Черннг.).  7)  Пач- 

ка, нучекъ  очнщеннаго  и  нриготовленнаго 
для  тканія  сита  волоса  изъ  конскаго  хвоста. 
Вас.  152.  8)  Особый  роді,  орнамента  при 
у  крашеній  гуцульскнхъ  изділій.  Шух.  I. 
281.  9)  мн.  Девятая  фигура  при  игр*  въ 
мячъ,  называемой  стінка.  КС.  1887.  VI. 
463.  10)— мертва.  Ит.  Рате  саисіаіив, 
долгох  пости  къ,  хвостовий  ремезъ.  Вх.  11ч. 
II.  13.  11)=Голова  святоянсьна.  Чуб.    Ш. 
193. 

Головкате  письмо.  Родъ  орнамента 
при  украшевіи  гуцульскихъ  изділій.  Шух. 
I.  303. 

Головкб,  ка,  м.—  Головань  1.  2)  На- 
званіе вола.  Г.  ІЗарв.  242. 

Головний,  а,  ё.  1)  Головной.  Гомшш 
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хі/сшка.  2)  Главный.  Всі  головні  догмати 
нашої  віри  Левіщ.  3)  Опасны!!,  угрожаю  - 
іціп  смерті. ю.  Не  ходи  по  болоту,  там 
місце  головне, — не  один  уже  наклав  го- 
ловою. 

Головних,  ка,  м.  1)=Голозань  2. 
Глдяч.  у.  2)  Уоіііца.  МУЕ.  ЦІ.  55.  Вх. 
Зн.  11. 

Головнйцтво,  ва,  с.  Уголовное  престун- 
лсвіе,  уголовщина,  убійство.  Шух.  І.  33. 
Під  тої  годиноньки,  як  головнйцтво  ста- 

лося, вона  без  ума.  Федьк. 

Головнйця,  ці,  ж.— Головнця  3.  Вх. 
Зн.  11. 

Головня,  ні,  ж.1)=Головршва.  У  гор. 
Гн.  II.  20.  2)=3ана  Вх.  Пч.  II.  37.  Як 
баї  ато  головні  в  пшениці,  то  буде  мука 
чорна,  як  гречана.  Каменец,  у.  3)  Раст. 

ШМІадо  гааудів  Б.  1т.  СагЬо  Ти].  ЗЮЗО. 
І.  140. 

Головоїд,  да,  л«.=Людоід?  Гол.  Щ.  40. 
Головокрут,  ту,  м.  1)  Головокруженіе. 

Харьк.  2)  Раст.  НПісппгяит  агепагішп  1)с. 
ЗЮЗО.  1.  124. 

Головонька,  кн,  ж.  1)  Ум.  оті,  голова. 
2)=ьГоловенька.  Гн.  II.  20. 

Головосік,  ка,  м.  также  мн.  Головосіки. 

Праздникъ  усЬкновенія  главы  Іоанна  Крес- 
тителя, 29  августа.  Чуб.  III.  254. 

Головочка,  кн,  ж.  і)  Ум.  оть  голова. 
Не  б(дна  голбвочна.  Це  бедствую,  живу  хо- 

рошо. Я  вже  двадцять  літ  замужем  і 
не  бідна  головочка.  Дай  Боже,  щобі  моїм 
дітям  так.  Г.  Барв.  6.  2)  мн.  Родъ  вы- 

шивки. КоІЬ.  І.  46. 

Головствёння,  ня,  с=Головосік.  Во- 
лынск, г. 

Головувати,  вую,  еш.  гл.  Быть  въ 
должности  головы.  Сим.  226. 

Головування,  а,  е.  О  растеніяхь:  нмію- 
щій  головню  1.  Головувате  просо.  Черк.  у. 

Головчастий,  а,  в  1)— Головач  ни  2. 
Черниг.  у.  2)  .''одъ  орнамента  въ  вышив- 
ж!  КоІЬ.  I.  49,  48.  Шух.  I.   161. 

Головними,  а,  е.  Головной.  Голов'яна 
хустка.  КІев.  у. 

Голод,  ду,  м.  1)  Голодъ.  Вчи  лінивого 
не  молотом,  а  голодом.  Ном.  №  11921. 
Був  собі  такий  бідний  вовк,  що  трохи 

не  вдох  з  голоду.  Рудч-  Ск.  І.  1.  Опухну 
з  голоду.  Рудч.  Ск.  І.  2.  Нічого  нам  їсти— 
голодом  сидіти.  Чуб.  V.  886.  Ми  мусіли 
бідувати  голодом  терпіти.  Гол.  II.  465. 
2)  Раст.  Киліех  Асеїоза  Б.  Вх.  Уг.    233. 

Голодания,  ня,  с .=  Голодування. 

Голодатн,  даю.  еш,  гл.— Голодувати. 
Голбддя,  дя,  с  Голоді.,  голодовка. 

Одно — безвіддя,  другеє — голоддя.  АД.  І.  131. 
Голоден,  два,  не=Голодннй. 
Голодйти,  джу,  диш,  гл.  Морить  го- лодомь.  Сам  себе  Семен  голодить  та 

збірае  гроші  на  хату.  Харьк.  Тоже.  Го- 
лодом голодйти.  КЗ.  V.  102. 

Го  л  одів  ка,  кн,  ж.  Время  голоданія, 
голодовка.  Спасіека-ласівка,  а  Нетрівка- 
голодівка.  Ном.  №  483. 

Голоднеча,  чі,  ж.  Время  голоданія,  го- 
лодовка. Зробив  на  світі  він  велику  го- 
лоднечу: побив  у  полі  хліб.  К.  Іісал.  240. 

Голодний,  а,  є.  1)  Голодный.  Не  го- 
лодна корова,  що  під  ногами  солома.  Нон. 

№  5187.  Як  собака  голодний.  2)  Голодне 

лГто.  Безхлібное  літо.  Голбдний  рік.  Го- 
лодный годъ.  3)  Голодна  нутя.  Канунь  Бо- 

гоявлвнія  Господня.  . 

Голодннця,  ці,  голоднівка,  кн,  ж.= 
Здухвнна.  Жслех. 

Гблодно,  нар.  Голодно.  Той  рік  голодно 
було  скрізь.  Каменец. 

Голбдня,  ні,  а#?.=Голоднеча.  Ном. 
К   13451. 

Голоднянка.  кн,  ж  =  Голодннця  Жс- лех. 

Голодбвий,  а,  е.  Голодный.  Голодовий 
рік.  Вх.  Лем.  404. 

Голодовииа,  ни,  ж.  Плодъ  шиговника. 
Вх.  Цч.  І    12. 

Голодраб,  ба,  м.  —  Голодранець.  Полт. 
Голодраба,бн,а<с.=Голодрабк».Зміев.у. 
Голодрабець,  бця,  м.  1 )-  Возъ,  необ- 

шитый  лубомъ.  2)  =  Голодранець.  Мир. 
Пов  І.  157.  Чого  прийшлії  ви,  голодраб- 
ці?  Котл.  Еи.  V.  69. 

Голодрабяй,  а,  є.  1)  Необшитый  лу- 
бомъ (о  нозі»  і.  Голодрабий  віз.  2)  Оборва- 

ный,  голый,  бедный.  Позбіралась  у  город 
голодраба  шляхта.  Стор.  МЦр.  143. 

Голодрабка,  кн,  ж. = Голодранка. 
Голодранець,  нця,  м.  Оборваноцъ.  К. 

ЧР.  336.  Еней  прочумався,  проспався  і 
голодранців  .позбірав.  Котл.  Кн.  Вообще 
б4днякъ. 

Голодранка,  кн,  ж.  Оборванка. 
Голодрйґа,  ґи,  м.  и  ж.  Оборианецъ, 

негодяй.  Желех. 

Голодування,  ня,  с  Голоданіе. 
Голодувати,  дую,  еш,  гл.  Голодать. 

Хто  в  літі  гайнує,  той  в  зімі  голодує. 
Нон.  №  558.  Голодний  голодуєш  цілий 
день.  Г.  Барв.  451. 
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Голодюк,  ка,  м.  Голодающій.  К.  ПС.  84. 

Голо  кірка,  ки,  ж.  Безостая  пшеница. 

Канев.  у.. ...  * 
Голоколівець,  вця  и  голоколінок, 

нка,  .м.=Голодранець.  Пани  ж  наші, 
пани  голоколінці!  Як  ми  в  шинк,  то  й 
ви  навздогінці.  Ном.  №  1189.  Дайте 
сьому  голоколінку,  хоч  із  хліба  скоринку. 
Чуб.  V.  583.  Ум.  Голонолшчик.  КС.  1883. 
IV..  734. 

Голоколбснй,  а,  е.  О  хлібі:  безостый. 
Пшениця  голоколоса.  Канев.  у. 

Гололедица,  ці,  ж =Голощік.  Вх. 
Зн.  11. 

Голоибвавк,  ка,  м  =Голомозько.  О. 
1861.  X.  56. 

Голомозий,  а,  е.  Илішнвьій,  лысый. 
Голомоза  дитина.  Дід  твій  лисий,  а 
мати  голомоза.  Ном.  №  6319.  Багацько, 
як  у  голомозого  чуприни.  Ном.   №    7710. 

Голомбзнна,  ни,  ж.    Лысина,    пліть. 
Голомозько,  ка,  м.  Плішивець,  лы- 

сый человігь.  Ном.  №  6156. 

Голоморожжя,  яся,  с— Голоморовзя. 
Збіже  вимолочують  звичайно  в-осени  на 
голоморожю.  Шух.  І.  166. 

Голом  ороззя,  зя,  с,  голоморознця,  ці, 
голоморозь,  аі,  ж.  Гололедиці,  морозная 
погода  при  отсутствіи  сніга.  Желех.  Вх. 
Зн.  11  Голоморозь  шкодить  озимині. 
Черк.  у. 

Голомша,  ші,  ж.  Раст.  ТгШсит  Зреііа. 
Вх.  Нч.  II.  36. 

Голомшйвнй,  а,  є.  1)  Плішивіли.  Го- 
ломшива  голова.  Борз,  у.  Употребляется 
въ  презрительномъ  смьіслі.  Дуже  ти  го- 
ломшивий,  щоб  мене  подужав.  Кобел.  у. 
2)  Безостый,  безусый  (о    хлібахь).    Угор. 

Годоправда,  дв,  м.  и  ж.  Правдивый 
мужчина,  правдивая  женщина.  Він  на  ню 
ввіряв  усе,  а  вона  й  не  мошенниця  —  го- 
лоправда  все.  Зміев.  у. 

Голопуанй,  а,  е.  Съ  голымъ  животом  і.. 
2)  Въ  иносказптельномъ  значеній:  бідніли, 

ободранный,  несчастный.  Голопузі  ви  пуць- 
веринки,  а  не  казахи.    Стор.    МПр.    144. 

Голопузя,  8ятн,  с.  1)=Голопуцьок. 
2)  Бідиягь,  оборвыш  ь.  Вх.  Зн.  11.   , 

Голопуп,  па,  м.  —  Голопуцьок.  Вх. 
Лем.  404. 

Голопупий,  а,  є.  1)  Съ  обнаженнымъ 
пупомъ.  2)=Голопузий  2. 
Голопуцьок,  цьва,  м.  1)  Неоперив- 

шіЯся  цтевецъ.    2)    Переносно:    ребенокъ. 

Діти  голопуцьки,  як  горобенята,  бігають 
по  улиці.  Г.  Барв.  416. 

Голоп'ятий  а,  е.  Съ  голыми  пятками, 
въ  рваныхъ,  безъ  подошвъ  сапогахъ;  пе- 

реносно: біднякь.  Було  як  на  полювання 
їде,  то  біля  його  панів  та  панків  го- 

лоп'ятих, таких,  що  йде  в  чоботях,  а 
пучки  на  піску  й  знать, — сила.  О.  1862. 
V.   105. 

Голоруч,  нар.  і)  Голыми  руками.  Вхо- 
пив жарину  голоруч.  2)  Съ  пустыми  ру- 

ками. Хто  ж  продасть,  як  піду  я  голо- 
руч? дайте  грошей.  Каменец,  у. 

Гблос,  су,  м.  1)  Голосъ.  Козацьким 
голосом  гукає.  ЗОЮР.  І.  217.  Почула 
Леся  Кирила  Тура  голос.  К.  ЧР.  136. 
На  такий  гблос.  Такимъ  голосомъ.  Питає 
його  на  такий  саме  голос,  як  у  дочки. 

Чуб.  II.  201.  У  гблос.  Громко.  Ой  прий- 
шли до  Дунаю  та  у  голос  гукнули.  О. 

1862.  X.  2.  Плаче-плаче,  а  далі  й  зари- 
дає у  голос.  МВ.  (0.  1862.  ПІ.  60).  Іван 

у  голос  тужить.  О.  1861.  IV.  62.  У  гб- 
лос ударились.  Заплакали  громко.  Г.  Барв. 

58.  Иногда  въ  томъ  же  значеній  совсімь 
безъ  глагола.  Батько  і  мати  бачуть  ли- 

хо, та  в  голос.  ХС.  VII.  455.  Справді  ро- 
биться страшно.  Деякі  вже  й  у  голос. 

Г.  Барв.  207.  Не  своїм  гблосом.  Громко, 
испуганно,  неестественно.  Кричить  не 
своїм  голосом.  Ном.  №  3460.  У  свинйй  гб- 

лос. Несвоевременно;  чаще  всего:  очень 
поздно.  Ном  Л»  7797.  Подати  голос.  Ото- 

зваться. Марина  перша  було  подає  голос. 
Левиц.  I.  112.  В  один  гблос.  Одинаково. 

Чи  можна  ж,  щоб  стільки  людей  бреха- 
ло та  все  в  один  голос?  На  голос.  Громко. 

Брат  читає  коло  стола  на  голос.  Федыс. 
Ум.  Голосов,  голосбчок.  голосбнько.  Кого  я 
люблю — по  голосоньщ  пізнаю.  Чуб.  V. 
1067. 

Голосина,  ни,  м.  Голосище,  огромный 
голосъ.  Чуб.  II.  581. 

Голосити,  шу,  сиш,  гл.  1)  Голосить, 
рыдать,  вопить.  Голосить  неначе  по 

мертвому.  Ном.  Б'иа  Катря  боса  лі- 
сом, біга  та  голосить.  Шевч.  87.  Гбло- 
сом голосити.  Громко  плакать.  Ой  там  по 

над  яром  козак  сіно  косить,  а  дівчина  у 
долині  голосом  гелосюпь.  Мет.  17.  2)  Изда- 

вать вьісокій  или  унылый  звукъ,  шуміть, 

гудіть.  Стук,  гармидер, — свистять,  кри- 
чать, голосить  сопілка.  Г.  Арт.  (О.  1861. 

Ш.  103).  Сині  хвилі  голосили.  Шевч.  386. 
Нехай  хоч  дзвін  голоситиме  про  нас  до 
Бога.  Левіц.  І.  375. 
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Голосіння,  ня,  с.  Плачь,  рьіданіе,  жа- 
лобное причитаніе.  Мати  не  почула  її 

голосіння,  що  так  і  ридає.  Кв. 
Голосний,  а,  в.  1)  Громкій,  голосистый, 

звучный.  Отець  Хома  ват  голосний. 
Шенч.  503.  ГолоснгШ,  як  дзвін  та  дур- 

ний, як  довбня,  Ном.  Л»  6313.  Голосна 
гармата.  Шевч.  450.  Голосна  луна  роз- 

ляглась серед  тихої  ночі.  Левиц.  І.  109. 
2)  Гласный  го-звукахъ  річи).  Левиц.  І. 
163.  О.  1862.  І.   67.  Ум.  Голосненький. 

Голосник,  ка.  м.  Отверстіе  въ  середи- 
ни деки  бандуры,  гитары,  въ  дудкъ  и  т.  п. 

КС.   1882,  VIII.  281. 

Голосннця,  ці,  ж.  1)  V  Я  ж  його 
(пристріт)  викликаю....  з  вух,  з  під  вух, 
з  голоениць,  з  під  голосниць.  ЕЗ.  V.  52. 
2)  Вертикально  стоящее  бревно  въ  купол* 
гуцульской  церкви.  Шух.  І.  117. 

Годосвійшатн  и  голоснішати,  таю,  вш, 
гл.  Становиться  громче,  звучнее.  Разом  з 
пташинами  піснями  голоснішає  пісня 
дівоча.  Левиц.  І.  339. 

Голосно,  нар.  Громко,  звучно.  У  кобзу 
грає,  вигравоє,  голосно  співає.  Мет.  443. 
Ум.  Голосненько.  Біжи,  коню,  до  нового 
двору,  ой  заржи  голосненько.  Чуб.  V.  1008 

Голосок,  ска,  м.  Ум.  отъ  голос. 
Голосоньво,  вька,  м.   Ум.   отъ    голос. 
Голосочок,  чва,  м.  Ум.  отъ  голос. 
Голостьоб,  бу,  м.  Возвышенное  місто 

безъ  растительности. 

Голосування,  ня,  с,  Голосованіе,  балло- 
тировка. 

Голосувати,  сую,  вш,  гл.  Голосовать, 
баллотировать. — на  кого.  Подавать  свой  го- 
лосъ  за  кого. 

Голос  у іа,  хя,  ж.  Та,  которая  голосить? 
Голосистая  певица?  Молодежь  вызываетъ 
ігвсней  дввушку  на  улицу:  Вийди,  вийди, 
Марусенько,  наша  голосухо!  Мил.  64. 

Голота,  ти,  ж.  соб.  Голь,  бідняки.  Не  йди 

туди,  вражий  сину,  де  голота  п'є.  Чуб. 
V.  95Л.  Ум.  Голотонька.  Чуб.  V.  1016. 
Голотяча,  чі,  ж.  Въ  вираженій:  на  го- 

лотвчі=Голотіч.    Желех. 
Гс%отіч,  нар.  Подъ  открытымъ  небомъ. 

Вх.  Зн.  11. 

Голотовбда,  дв,  м.  Предводитель  голо- 
ти, голи,  бздвяковъ.  У  Кулиша:  Сбого  тве- 

резого голотоводу  (Наливайка)  опасусться 
вже  роздратувати.  К.  ЦН.  168.  Дурний 
голотовода  ^анжа.  К.  ВаЯ.  67. 

Голбтокьжа,  ви,  ж.  Ум.  отъ  юдота. 

Голбцввнок,    нка,     «.  =  Голопуцьок. 
Екатериносл. 

Голоцюцьок,  цька,  и.=Голопуцьов. 
Повне  гніздо  .горобиних  голоцюцьків.  Ле- 

виц. Пов.  150. 
Голочванько,  ка,  м.  Убогій  франть, 

бъднякъ,  желающій  чваниться  франтов- 
ствомъ. 

Гблочка,  ви,  ж.  Ум.  отъ  голка. 

Голошівня,  ня,  с.=Голосіння.  Желех. 

Голощік,  голощбк,  щбву,  м.  Гололе- 
дица; ледъ  обнаженный  отъ  снъту.  На 

Дніпрі  голощік:  волами  не  проїдеш,  хи- 
ба конячкою.  Золотонош.  Голощбком  узяти. 

Придавить  морозомъ  непокрытую  снъромъ 
землю.  Волынск.  Голощоком  як  візьме, 
то  померзне  картопля  у  землі.  НВолын.  у. 
Голощбком  узятися.  Покрыться  льдомъ. 
Земля  у  цю  осінь  узялась  голощоком. 
ПЪлт. 

Гблуб,  ба,  м.  1)  Голубь.  Ходить  го- 
луб сивий  волохатий.  Мет.  10.  Печені 

голуби  не  летять  до  губи.  Ном.  №  7185. 
2)  Ласкательное:  голубчикъ.  Прости  мені, 
мій  голубе,  мій  соколе  милий.  Шевч.  Уы. 
Голубець,  голубчик,  голубчичок,  голубонько, 
голубок,  голуббчок.  Ой  голубчичок  гуде,  а 
голубка  не  знає.  Мет.  78. 

Голубаня,  ні,  ж.  Названіе  коровы.  Ой 
казала  голубаня  сірому  бичкові....  ти  у 
зимі  у  саночках,  а  літі  у  плузі,  а  я  со- 

бі, голубаня,  вірикую  в  лузі.  Шух.  I.  198. 
Голубеня,  ияти,  с.  1)  Голубенокъ. 

2)  Ласкательное  слово.  Ум.  Голубенятко, 

голубеняточно.  Діточки  ж' мої,  голубеня- точки.  Мил.  221. 

Голубець,  бця,  м.  1)  Ум.  отъ  голуб. 
Луччий  нині  горобець,  як  завтра  голу- 

бець. Ном.  Л1»  7295.  Прилетів  голуб  з 
чорної  хмари,  забив  голубця,  розлучив  з 
пари.  Мет.-Л07.  2)  Сделанная  изъ  гвста 
и  испеченная  фигура  птицы;  такіе  голуби/ 
пекутся  9-го  марта  въ  день  40  святыхъ; 
тоже,  что  и  жайворонки  въ  этотъ  день. 
Маркев.  2.  3)  Искусственная  птица:  ту- 

ловище изъ  скорлупы  яйца,  голова  изъ 

воску,  а  крылья  и  хвостъ  изъ  цвътной  бу- 
маги; эти  голубці  висять  въ  сельскихъ  ха- 

тахъ  передъ  образами.  Шух.  I.  100.  Иногда 
делаются  цвликомъ  изъ  бумаги.  Стор.  II. 
1 10.  4)  Могильный  крестъ  съ  крышкою  свер- 

ху. Конот  у.  5)  Особое  па  въ  танцахъ.  Як 
скочу  голубця  ще  й  принаджу  молодця. 
Чуб.  V.  10.  Нагиналась,  виправлялась, 
взявшися   у  боки,   голубцями   личкувала 
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де  где  мудрі  скоки.  Мкр.  II.  29.  6)  Раст. 
Уассіпішп  иіі&іпоашп  I,.  Анн.  371.  7)  мн. 
Кушанье:  пшенная  каша  (также  крупы: 
овсяныя,  пшеничный,  кукурузный)  завер- 

нутая въ  капустные  листья  и  изжаренная 
съ  приправами  въ  иостиомъ  или  скором- 
номъ  маслі.  Маркев.  138.  Чуб.  VII.  441. 
МУК.  Ш.  56.  КоІЬ.  I.  50.  Шух.    I.    143. 

Голубий,  а,  е.  1)  Голубой.  В  голубий 
жупан  приберися.  Макс.  (1849)  108.  2)0 
масти  вола:  темно-сЬрый.  КС.  1898.  VII. 
41.  Ум.  Голубенький,  голубёсенький.  Л  хто 
любить  чорні  очі.  а  я  голубенькі.  Мет.  16. 

Голубина,  ни,  .м.=-Толуб.  Ой  вилітає 
голубгЫа  з  України,  вироняє  сизе  перо 
на  долині.  Чуб.  V.  131. 

Голубинець,  нця,  м.  Раст.  Етреігшп 
пізніш  Б.  Анн.  132.  Гнав  пінную  на  кур- 
димон,....  дягиль,  троянду,  голубинець. 
Мкр.   Г.  І.  69. 

Голубиний,  а,  є.  і)=Голуб'ячий. 
Крила....  голубині.  К.  Псал.  127.  2)  Пе- 

реносно: незлобивый,  кроткій.  Зродилася 
Настуся— серце  голубине.  К  Доев.  92. 

Годубйнячнй,  а,  є  ̂ Голуб'ячий.  Мил. М.  96. 

Голубити,  блю,  биш,  гл.  1)  Ласкать, 
ніжить,  леліять,  голубить.  Ти  думаєш, 
дурню,  що  я  тебе  люблю,  а  я  тебе,  дур- 

ню, словами  голублю.  Чуб.  V.  176.  Галя 
його  заспокоювала,  голубила,  пригортала. 
Мир.  ХРВ.  389.  2)  Леліять,  питать  (мысли, 
надежды).  Голубити  в  серці  надії  великі. 
К.  Досв.  29.  Голублячи  такі  думки  в 
серці.  Мир.  ХРВ.  71. 

Голубитися,  блюся,  бишся,  гл.  Ні- 
житься, ласкаться,  голубиться.  Дам  можно 

без  гріха  і  любитися  і  голубитися.  Кв. 

Голубиця,  ці,  ок.  1)  Голубица,  голубка. 
Подай  мені  лука  й  три  стрілиці,  бо  я 
й  побачив  три  голубиці.  АД.  І.  149. 
2)  Ласкательное  слово:  Ідеш  від  нас,  о 
царице,  іди,  іди,  голубице!  Чуб.  III.  253. 

Голубів,  бова,  ве.  Нринадлежащій  или 
свойственный  голубю.  Прилетіли  синиці, 
голубові  сестриці.   Грин.  Ш.  667. 

Голубінка,  ки,  ж.  Родъ  грибовъ.  МУЕ. 
І.  107.  А§;агіси8  пі88і)1а.  Желех. 

Голубіння,  ня,  с  1)= Голублення. 
Желех.  2)  Леліяніе  (надеждь,  мыслей).  Го- 

лубіння  веселих  надій.    Мир.  ХРВ.  353. 

ГолубІсіиькнй,  а,  е.  Совершенно  го- 
лубой. Аф.  363. 

Голубіти,  бія>,  іш,  гл.  Быть  голубымъ, 

голубіться.  По  над  маківками  метелики 

в'ються  і  скрізь  проти,  сонця  ясно  голу- біють. О.  1801.  XI.   14. 

Голубка,  кн,  ж.  1)  Голубка,  голубица. 
Там  сидить  гоЛуб  із  голубкою.  Мет.  107. 
2)  Ласкательное  слово.  Л  вона,  моя  го- 

лубка, нічого  не  знас.  Шевч.  Пестить 
було  її  всяк:  і  голубко  моя  вірная,  і 
ожинно  повная....  Г.  Барв.  107.  Ум.  Го- 

лубонька, голубочка. 
Голубкатися,  каюся,  егася,  гд.=Го- 

лубитися.   Св.  Л.  271. 
Голублення,  ни,  с  Ласканіс,  лелія  ніс, 

голубленіе.  За  голубленням  та  за  милу- 
ванням не  зчулись,  як  і  ніч  минулася.  Кн. 

Голубник,  ка,  м.  Голубятни.  Харьк. 
Ум.  Голубничбк.  Голубонька  з  голубничка 
лине.  К.  Досв.  120. 

Голубо,  нар.  Голубымъ  цвітомь.  Жи- 
то половіє,  а  в  житі  купка  льону  голу- 
бо цвіте.  МВ.  І.  14. 
Голубок,  бка,  м.  1)  Ум.  отъ  голуб. 

2)— Голубець  3.  Лебед.  у. 
Голубонька,  ки,  ж.  Ум.  отъ   голубка. 
Голубонько,  ка,  м.  Ум.  отъ  голуб. 
Голубочка,  ки,  ж.  Ум.  отъ  голубка. 
Голубочок,  чка,  м.  Уы.  отъ    голуб. 

Голубоцвітовнй,  а,  є.  Голубого  цвіта. 
Встрічено  у  М.  Вовчка:  Очиці  голубоцві- 
тові  ясненькі.  МВ.  (0.  1862.  Ш.  57). 

Голубці.  См.  Голубець. 

Голубця,  ці,  ж.  Голубыя  нитки.  Хуст- 
ки.... перетикані  заполоччу  та  'олубцею: 

Мет.  190. 

Голубчик,  ка,  м.  Ум.  отъ  голуб. 
Голубчичок,  чка,  м.   Ум.    отъ    голуб. 

Голуб'я,  ятя,  с.=Годубеня.  Мил.  219. 
Грин.  ПІ.  491.  Употребляется  какъ  ласка- 

тельное слово.  Ой  ви,  дітки  мої,  мої  го- 

луб'ята! Шевч.  183.  Ум.  Голуб'ятне,  го- 
луб'яточко. Сполохнуться  голуб'яточка  тай 

стихнуть.  МВ.  І.  46. 

Голуб'ятник,  ка,  м.  1)  Постройка  для 
голубей,  голубятникъ.  2)  Родъ  коршуна. 

Голуб'яточко,  ка,  с.    Ум.  отъ    голуб'я. 
Голуб'ячий,   а,   &    Голубиный. 
Голуза,  зи,  и  ир.=Галуэа  и    пр. 
Голь,  лі,  ж.  Голь,  біднота.  Голь  не- 

щадима..Ноя.  Л'  1513. 
Гблька,  ки,  ж.  Безостая  пшеница.  Вх. 

Уг.  233. 

Гольбнка,  ки,  ж.  Трубчатая  кость. 
Черниг  у. 

Гольбпа,  пи,  ж.  Задъ  (у  лошади).  Ві. 
Пч.  I.  14. 
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Гольтіпа,  пі,  ж.  соб. =Голота.  Іще 
там  єсть  до  півдесятка  (війська),  .но 

дріб'язок  і  гольтіпа.  Котл.  Ен.  VI.  19. 
Гольтіпака,  кп,  об.  Голягсь,  бідняку 

оборванецъ.  ВІдкіль  такі  се  гольтіпаки? 
Котл.  Ен.  І.  16.  Ув.  Гольтіпачищв.  Аф.  363. 

Гольтяй,  тяі,  м.  и  нр.=Гультяй,  н  пр 
Ти — кріпак,  гольтяй  поткнешся  до  ба- 

гатирки? Г.  Барв.  84. 

Гольтяпа,  па,  гольтяпака,  кн,  ж.= 
Гольтіпа,  гольтіпака.  Все  з  тих  голь- 
тяпак,  що,  попропивавши  худобу,  служи- 

ли в  козаків  по  дворах.  К.   ЧР.  185. 

Гольцем,  нар.  =  Гільцем.  Покинула 
мене  гольцем  голого.  НВолын.  у. 

ГолвЬк,  ка,  м.  Голый  человікт,,  голышъ, 
голякъ.  Чуб.  У.  584. 

Голюра,  ри,  ж.  Въ  сказгсі  цыганъ  такі, 
называетъ  инструменгь  для  братья.  Чи  се 
голюра?...  Підголи  мене  трохи.  Рудч.  Ск. 
II.  184. 

І.  Голі,  (лі,  ж?)  Обнаженная  вершина 
гори.  Вх   Лем.  404. 

П.  Голя,  літи,  с.=Голопуцьок  1.  Вх. 

Уг.  233.  Ум.  Голя'тно.  Вх.  Уг.  233. 
Голік,  ка,  м  1)  Віднякг,  голякъ.  Кісв. 

Чуб.  V,  10А2.  2)  Бритва.  Вх.  Лем.    404. 

Голяка,  нар.  1 )  Нагишомь.  По  кропи- 
ві голяка.  2)  Въ  неразведенномъ  виді, 

цсльниыъ.  Він  спирт  голяка  п'є. 
Голір,  ра,  л.=Голій.  Вх.    Лем.    404. 
Гонбнчкн  (ед.  ч.  гонбвчка,  ж?)  Ме- 

талл ическія  пуговки.  Гол.  Од.  81. 

Гонелуватнй,  а,  є.  Уродливо  кудрявий 
(о  сосні).  Гомелувата  сосна.  М аж.    178. 

Гомватися,  заюся,  ешся,  гл.  Ворочать- 
ся, копошиться.  Чого  гомзавшея  за  сто- 

лом, наче  блохи  кусають? 

Гонила,  лй,  ж.  Верзила,  дубина.  Там 
така  гомила,  аж  під  стелю  заввишки. 
Старобільск.  у. 

ГомІвка,  кн,  лс.=Гомілка.  Вх.  Зя.  11. 

Гомілка,  ки,  ж.  Голень.  Мнж.  178.  Ум. 

Гоиїлочма.  їжте  курча,  — беріть  гомілоч- 
ку.  Зміев.  у. 

Гомін,  мону,  м.  Говорь,  крикъ,  шумъ. 
Гомін  справили  такий,  мов  справді  на 

бенкеті.  К.  41'.  135.  Ну,  хлопці,  в  доро- 
гу1, та  чуєте — бел  гомону.  Шевч.  177. 

Гомінка,  кн,  ж.  Разговор]..  Один  па- 
рубок хотів  погомоніть  з  дівчиною....  по- 

чав шак:  „Чи  ваші  кури  несуться?^ — 
Несуться. — „1  чаша  одна  сіра  несеться". 
Тілько  й  гомінки  було.  Гріїн.  І    230. 

Гомінкій,  а,  ё.  Громко  говорящій,  звуч- 
ний. Торжища  гомінкі.  К.  ДЗ.  6. 

Гонок,  (мка?),  м.  Куча  земли,  бугоръ. 
Вх.  Лем.  404. 

Гомоніти,  нго,  ниш,  гл.  1)  Говорить 
дібралася  уся  громада,  посіли,  гомонять 

Гліб.  Дай  тобі,  Боже,  щоб  ти  тихень- 
ко гомонів,  а  громада  тебе  слухала.  Ном 

>е  13590.  Рунами  гомоніти.  Шутливо:  пи- 
сать. Ком.  Пр.  №  870.  2)  Шуміть,  кри- 
чать; производить  глухой  шумъ.  Кажи,  та 

не  гомони  дуже.  Сині  хвилі  гомоніли. 

Шевч.  Гомоніла  Україна.  Шевч.  Ши- 
рокий Дніпр  не  гомонить.  Шевч.  28. 

Байрак  гомонить.  3)  Поговаривать.  От 
і  тепер  гомонять,  що  Трубихівна  ходить 
до  своїх  сиріт  дітей.  Левиц.  І.  116. 

Гононлйвнй,  а,  є.  1)  Говорливий,  болт- 
ливий,  разговорчивый.  То  був  дуже  гомон- 
ливий,  а  то  й  на  мову  не  дається.  Лу- 

бен, у^  Параска  знов  весела  і  гомонлива. 

Г.^Барв.  107.  2)  Шумний. 
Гомонуха,  хн,  ж.  Говорунья.  Ішла 

баба  гомонуха.  Ном.  .V  І  2522. 

Гомонючнй,  а,  є  — Гоконливий.  Гомо- 
нючий  чоловік.  Харьк.  у. 

Гбншити,  ншу,  шнш,  гл.  Колотить, 
бить.  За  тую  локшину  тато  маму  гом- 
шили.    Ком.  Пр.    №    95. 

Гондблн,  дол,  ж.  ми.  Салазки  для 
вьітаскиванія  льда  изъ  води. 

Гонения,  ня,  с.  Гоненіе,  иреслідованіе. 
К.  МХ.  34. 

Гонець,  нці,  м.  1)=Гімець.  2)  Раст. 
8еЫш  асге  Ь.  ЗЮЗО.  1.  136. 

Гони,  гін,  гонів  я  гіней,  М.  11  ж.  мн. 
Первоначально:  длина  вспаханнаго  поля: 
вспаханный  участокъ  въ  длину;  а  загвмъ, 

міра  поля  и  вообще  пространства  въ  дли- 
ну различной  величини  отъ  60  саж.,  и 

боліє:  добрі  гбни — 120  саж.  середні — 80 
саж,  ИЄВЄЛЙИІ--60  саж.  Вас.  197.  Кот.  Ен. 

ел.  7.  Въ  Одес'сьомъ  уізді  до  160  саж. 
Орав  наш  переліг  і  потом  обливався.... 
А  гони  гнав  та  и  гнав,  назад  не  озирав- 

ся. К.  ДЗ.  12.  Пішли  вони  по  первому 
покосові  до  половгінн  гін.  Грин.  I.  118. 

Чия  пшениця,  що  довгії  гони?  Це  ж  то- 
го козака,  що  чорнії  брови,  Чуб.  V.  103. 

Проіїшовшн  відсіль  гонів  двоє....  Котл.  Ен. 
Ш.  38.  Прудко  біжить  та  річка  гоней 

із  двадцять.  МИ.  II.  71.  Ум.  Гіннй,  гі- 
ночки.  НВолын.  у.  їоні  гінкй  засіяв  пше- 

ницею. НВолын.  у. 
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Гонивітер,  тре,  і?  — Ьергиворох  Вх. 
Зн.  6. 

Гонитва,  ви,  ж.  1 )  Погоня.  Ні,  стру- 
ни сі  ослабли,  заніміли  в  моїм  буянні 

кримськими  степами,  в  гонитвах  за 
прудкою  татарвою.  К.  Бай.  11.  2)  Го- 

неніе. Св.  Л.  107. 
Гонитель,  ля,  м.  і)  Гонитель.  От  з 

того  часу  і  став  на  неї  гонителем.  Кв. 
Один  Грицько,  другий  Андрій,  на  віру 
гонитель.  ЗОЮР.  І.  315.  2)  Гоняющійся 
за  ч^мъ,  любитель  чего.  Наші  родителі 
за  тим  не  гонителі.  Ном.  №  5147. 
2)  Сгонщикъ  людей  на  работу,  на  сходъ. 
Черниг.  Подольск.  4)  Надсмотрщикъ  за 
работами  въ  полі.  Рк.  Левиц.  5)  Вітро- 
гонъ,  шалунъ,  неиосіда,  сорви-голова.  За 
цими  гонителями  і  хати  не  натопиш. 
Брацл    у. 

Гонителька,  ки,  ж.  1)  Гонительница, 
преследующая.  Желех.  2)  Ганяющаяся  за 
ч4мъ,  любительница  чего.  Я  на  ті  осе- 

ледці не  гонителька.  ІІирят.  у.  3)  Ша- 
лунья, непосіда.  Брацл.  у. 

Гонйтельсїво,  ыа,  с.  Гоненіе.  лре- 
слідованіе.  К.  XII.  130. 

Гонити,  нй,  ниві,  гл.=Гнати.  Людей 
гонили  силою  на  присягу.  ЗОЮР.  І.  137. 

Пророків  вони  вбиватимуть  та  гонити- 
муть. Єв.  Л.  XI.  49. 

Гонитися,  нюся,  нишся,  гл.  1)=Гна- 
тися  1  н  2.  Шось  за  парень  за  волом 
гонився.  Мкр.  Н.  47.  2) — з  ким.  Гнать  что. 
Паші  нема, — уже  він  гонився  з  телята- 

ми на  городи.  Зміев.  у.  3)  Иміть  случку. 
КоІЬ.  І.  65.  4)— з  розумом.  Размышлять, 
раздумывать.  Він  ся  з  розумом  гонит 
що  робити.  Вх.  Зн.  11. 

Гонйця,  ці,  ж.  1)  Корова  во  время 
течки.  2)  Сладострастная  женщина.  Желех. 

Гонйшиий,  а,  е.  —  на  сітка.  Родъ  ры- 
боловной сіти,  на  которую  нагоняюгь  ры- 

бу. Браун.  12. 

Гоній,  ній,  м.  Избранное,  въ  числі 
нісколькихг,  крестьянскиыъ  обществомъ 
лицо,  на  обязанности  котораго  лежить  со- 

бирать въ  волость  крестьянъ  для  взноса 
податей.  (Харьк?). 

ГонІнинк,  на,  м.  Пасту хъ  (въ  полони- 
нах), нерегояяющій  овець  изъ  комори  въ 

струнку,  гді  ихъ  доятъ.  Шух.  I.  193. 

Говіння,  ня,  с.  Гоненіе.  Шух.  I.  227. 

Гбнір,  нору,  м,—  Гонор.  Стор.  МПр.  46. 
Гонкий,  а,  е.   1  )=ГІнввй.  Тонка,  гон- 

ка ще  й  висока,  листем  широка.  Грин. 
Ш.  199.  2)  Быстрый  (о  лошади).  Коні 
гонкі  як  вітер.  Рк.  Левиц. 

Гонббйти,  блк»,  биш,  ■  гл.  1)  Устраи- 
вать, ділать  какь  слідуеть:  удовлетворять, 

доставлять  удовольствіе,  употреблять  на 
что.  Де  що  не  заробе,  усе  в  хазяйство 
гонобить.  2)  Леліять.  Вона  гонобила  на- 

дію у  серці.  Мир.  Пов.  І.  126. 
Гоном  гнати.  См.  Гнати. 

Гонор,  ру,  м.  Самолюбіе,  гоноръ.  Рудч. 
Ск.  II.  203.  Шляхтич  за  гонор  уха  рішив- 

ся. Ном.  №  4211.  2)  Честь,  ночеть.  Слу- 
жить Семен,  служить,  а  гонору  йому 

все  таки  нема.  О.  1861.  XI.  ЗО.  Доп'яв- 
шись1 -до  високих  титулів  та  великих 

гонорів    К.ХП.   125. 

Гонористий,  а,  е.  Самолюбивый,  гор- 
дый. Іакий  гонористий  став,  що  й  чар- 

ки з  тобою  не  вип'є.  Нравоб. 
Гонорний,  а,  е=Гоиористий.  Не  був 

такий  гонорний,  уступив  до  того  /азди. 
Гн.  І.  88. 

Гонорбвий,  а,  е.  Благородный,  знатный. 
Я  гоноровий  шляхтич.  Стор.  І.  188. 

Гоноровитий,  а,  є— Гонористий.  К.ХП. 
114.  Онисько  дід  гордгій  і  гоноровитий. 
Левиц.  Пов.  226. 

Гонорство,  ва,  с.  Самолюбіе.  Ляхи  з 
лг/кавства  та  з  гонорства  зведуться  на 
нивіть  що.  Стор.  МПр.  46. 

Гонорувати,  рун»,  вш,  гл.  Тщеславить- 
ся, гордо  держать  себя.  Як  з  мужиків 

вилізе  в  підпанки,  то  вже  так  і  гоно- 
рує: ггростому  чоловіку  і  руки  не  подасть. 

Волынск,  у. 

Гоноруватнся,  руюся,  вшся,  гл.=Го- 
норуватн.  Сидить  дівка  на  постелі  та 
ся  гонорг)є.  Чуб.  V.  156. 

Ґонт,  ту,  гонтарь,  ря,  ґонтовий  и  нр.= Ґонт  и  нр. 

Гонув,  ка,  -и.=0нук.    Грин.  Ш.  530. 
Гончак,  ка,  м.  1)  Пловучал  мельница. 

Левч.  70-  2)  Родъ  судна.  Екатериносл.  у. 
Слов.  Д   Эварн. 

Гончаренко,  ка,  м.  Сывъ  горшечника. 
Аф.  364. 
Гончарйха  и  ганчарйха,  хи,  ж.  Жо- 
на горшечника.  Аф.  464. 

Гончарйще  п  ганчарйще,  ща,  і/.  Ув. 
отъ  гончарь.  Гріш.  Ш.  683. 

Гончарівна,  ни,  ж.  Дочь  горшечника. 
Аф.  364. 
Гончарний  і  ганчарннй,  в,  е=Гон- 

чарський.  Глина  гончарна.  Вас.   182. 
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Гончарна  и  ганчарня.  ні.  ж.  Горшеч- 
ный заводъ. 

Гончарбвий  и  гэнчаровий,  а,  е.  Прн- 
надлежащій,  свойственный  горшечнику. 

Нехай  горшки  б'ються  на  гончарову  го- 
лову. Ном.  №  3148. 

Гончарство  и  ганчарство,  ва,  с.  Гор- 
шечное ремесло.  О.  1862.  У.  20.  Шух.  I. 

259. 

Гончарський  і  ганчарський.  а,  е= 
Гончаровий.  Єв.  Мт..  XXVII.  7.  Шух.  1. 
259.  Глина  ганчарська.  Вас.  177. 

Гончарь  и  ганчарь,  ря,  м.  1)  Горшсч- 
никъ;  вьідільївающій,  продаюіцій  глиня- 

ную посуду.  Вас.  177.—  білий.  Вьідільїва- 
юідій  гончарныя  изділія  изъ  глазури.  Вас. 

177.  2)  Гончарь.  І'аст.  Ьусоросііиіп  егауа- 
Ішп.  Вх.  Пч.  II.  33.  Ум.  Гончарик 

Гончарювати  и  ганчарюватн,  рюю, 
вш,  гл.  Заниматься  горшечнымъ  ремесломъ. 
Аф.   364. 

Гончий,  а,  в,  О  собакахъ:  гончій.  Упо- 
требляется какъ  существительное:  гбнча. 

Левч.  151. 

Гонько,  на,  і/.  Гаст.  СісЬогіиш  іпіу- 
Ьу«,  цикорій  дикій.  Вх.  Лем.  404. 

Гоня,  ні,  ж.  Тоже,    что  и  гбни  (см.)  и 

уИОТребляеТСЯ  ИреИМуШеСТВеННО   НМСННО  В'Іі 
указанной  формі  мн.  ч.  За  гоню  блоху 
бе,  а  під  носом  ведмідь  реве.  Ном.  Л;  6615. 

Гоняйло,  ла,  м.  Названії-  одного  изъ 
нграющнхъ  въ  игр*  плаз.  Ив.  19. 

Гоп!  меж.  Иодражаніе  звуку  отъ  то- 
панья при  нрьіжкі  или  пласкі.  Ой  гоп. 

того  дива!  Наварит  ляхи  пива.  Шевч. 
158. 

Гопак,  ка,  м.  Годъ  танца.  Гопака  вда- 
рити. Побравшись  у  бони,  вибивають 

під  бандуру  гопака  веселії  злидні.  її.  ЧГ. 
259. 

Гопати,  паю,  еш,  гл.  Топать,  нрыгзя 
или  танцуя. 

Гбни,  мн.  Употребляется  въ  выраже- 
він:  вдарити  в  гбпи  -  танцован..  Поста- 

вимо в  коии  та  вдаримо  в  гопи.  Ном. 
Х-  10173. 

Гбпка,  ки,  ж.  Шутливо:  ребеноьъ.  Як 
увійду  в  хати  поночі  та  боюсь  же,  бо- 

*><■),!  Мала  гопка?  Поїшся!  Мцрг.  у.  Слов. 
Д.  Эварн. 

Гопкати,  каю,  еш,  гл.  1)  Прыгать,  то- 
пать, прыгай.  Их.  Лем.  401.  2)  Як  уже 

вийдуть  на  у  Ли  цю,  то  то  вже  співают 

дівчата,  а  хлопці  гоикаюы  дружби.  Грин. 
111.   510. 

Гопки,    меж.    1)  Выражаегъ   єкаьаніе. 

прьіганіе,  топаніе  въ  танці.  Гопки,  рижа! 
а  в  рижої  і  духу  нема.  Ном.  А:  1844. 
Пізно  старого  кота  учить  гопки.  Ном. 
•V?  3222.  Та  вижнемо  жито  до  самого 

краю,  поставимо  в  копки  та  вдаримо  в 

гопки.  Грин.  Ш.  1 37.  2)  Стати  гопни.  Под- 
няться на  дыбы  (о  лошади).  Коні....  як 

замордуються,  як  стануть  гопки.  ХС. 
VII.  455. 

Гопцювати,  пюю,  еш,  гл.  1)  Танцевать, 

плясать,  топая.  Ріжуть  скрипки  і  бан- 
дури, дівчата  гопцюють.  Г.  Арт.  (О.  1861. 

III.  102).  2)  Скакать  (о  лошадяхь).  Під 
гаківницями  гопцюють  коні.  К.  ЦН.  109. 

Гора,  рй,  ж.  1)  Гора,  возвышенное 
місто.  Як  схоче,  то  й  на  гору  повезе,  а 
не  схоче,  то  й  з  гори  не  спустить.  Ном. 
Аї  2697.  Порівняє  гори  з  долинами,  а 

багатих  з  убогими.  Ном.  А»  1605.  Я  б  і 
гори  покотив.  Все  еділаль  бы.  Пом.  А;  5381. 

Лиса  горе.  Гора  съ  обнаженной  верши- 
ной,— согласно  народнымъ  повЬрьямъ  обыч- 
ное місто  собранія  відьмь  и  чертей.  Чуб. 

I.  199.  /  ка  мудрім  дідько  на  лису  гору 
їздить.  Ном.  А;  6502.  Золоті  гора,  золоті 
гбри.  Несмітное  богатство.  Се  їм  золоту 

гору,  та  й  ту  рознесуть.  Пом.  А»  10821. 
Золотії  гори  обгцііс  Прельщаем,  неві- 
роятными     обіщаніямн.     Ном.     А;    4526. 

2)  Чердакъ  въ  постройках'!,.  Чуб.  Л  "Л.  388. МУК.  1.  88.  (Черниг.).  Лисичка  зробилась 
кішкою,  тла  з  хати  та  на  гору.  Гудч.  Ск. 
І.  ЗО.  Купив  чоботи,  надів  у  неділю^  а 
ті  узяв  да  на  гору  закинув.  Гудч.  Ск.  1.  213. 

3)  О  рікі:  верховье,  верхнєє  теченіе.  Ві- 
тер з  гори  дме,  т.  є.  по  теч  єні  ю.  4)  Годъ 

игры.  Грин.  Ш.  115.  3)  Брати  гбру.  Одер- 
живать верхъ  надъ  кАмъ  либо,  одо.іівать. 

Здоров'я  почало  брати'  гору.  К.  41'.  180. 
2)  Брати  горою.  Иіть  басомъ  високій  но- 

ты; иіть  первымь  басомъ.  Ти  бери  горою, 
а  я  буду  окселентувати.  7)  До  гори,  у 

горі,  у  гбру.  См.  Догори,  угорі,  угору.  Ум. 
Гірка,  гГроньна,  гГрочка.  Грин.  111.  44.  Гб- 

роньна. Горазд,  ду,  .«.=Гара8Д,  ду. 
Гораздувати,  дую,  еш,  гл.  Жить  въ 

довольстві,  въ  богатстві.  Від  тцго  часу 
зачали  гораздувати  і  до  днесь  гораздуют. 
Гн.  II.  187. 

Горал ьня,  ні,  ж.  —  Горільня.  Гудч. 
Чн.  29. 

Горар(ь),  ря,  м.  Лісннкь  въ  горахъ. 
Вх.  Уг.  233. 

Горання,  горати  и  пр.  См.  Ораиня, 
оратя  и  пр.  Грин.  Ш.  409,  410. 
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Горб,  ба,  л.  1)  Бугоръ,  пригорокъ,  кур- 
ганъ.  Вирубала  дручок  та  стала  на 
горбі.  Рудч.  Ск.  1. 17.  2)  Горбъ.  Старість  не 
прийде  з  добром:  ноли  не  з  кашлем,  то 
з  горбом.  Ном.  №  13954.  Ум.  Гбрбяк,  гор- 
ббк,  горббчок.  На  горбику  під  вербами  си- 

діла купа  дівчат.  Левиц.  I.  18.  Виори, 
синку,  горбки  і  долинку.  Чуб.  Ш.  451. 
На  плечах  горбок  мае.  Ном.  №  9116. 

Горбака,  ки,  ж.  Холмъ,  возвышенность. 
Сюдою  їхати — горбака,  а  тудою— рівно. 
НВолын.  у. 

Горбань,  ня,  м.  Горбунъ. 
Горбастий,  а,  е.  Холмистый.  Горба-, 

стий  цвинтарь  у  молодого  лікаря,  т.  е. 
многіе  умирають.  Ном.  №  13933. 

Горбатий,  а,  е.  1 )  Горбатый.  Горбато- 
го хиба  могила  виправить.  Ном.  №  3221. 

Притулив  горбатого  до  стіни.  Сказалъ  что- 
либо  несообразное.  сд'Ьлалъ  неудачное  срав- 
неніе.  Ном.  №  13079.  2)- та  труна.  Гробъ 
съ  выпуклой  крышкой.  Мил.  168.  Ум.  Гор- 
батенький. 

Горбатіти,  тію,  еш,  гл.  Делаться  гор- 
батьшь.  Употребляется  въ  значенії):  бере- 
менъть  (въ  пословицахъ).  Дай,  Боже,  ба- 

гатіти та  спереду  горбатіти  (пожела- 
ние новобрачной). 

Горбив,  ка,  м.   Ум.  отъ  горб. 
Горбитися,  блюся,  бишея,  гл.  Сгибать- 

ся, горбиться. 
Горбоватий,  а,  е.  Выпуклый.  Мнж.  178. 
Горбовина,  ни,  ж.  1)  Возвышенность, 

выпуклость  на  поверхности  земли.  Г.  Барв. 
136.  2)  Выпуклость  на  какой-либо  вещи, 
напр.  на  древесном),  стволі.  Волч.  у. 

Горбок,  бка,  м.  Ум.  отъ  горб. 

Горббчок,  чка,  м.  Ум.  отъ 'горб. Горгач,  ча,  м.  Родъ  съБдобнаго  гриба. 
Вх.  Зн.  11. 

Горгбиія,  нії,  ж.  Георгина.  Правобер. 

Горда,  дй,  эк\=0рда.  АД.  I.  117.  На- 
ступав горда.  Лукаш.  123. 

Горделивей,  а,  е.  Гордый.  Такі  се  в 
нас  паноычик  не  горделиві  були,  не  так, 
як  шоті  нові  панотці.  Федьк. 

Гордий,  а,  е.  1)  Гордый,  спесивый, 
надменный.  Горда  дута  в  убогім  тілі. 
Ном.  Люде  горді;  горді  очі;  думи  горді; 
пішов  гордою  ходою.  2)  Величественный. 
Ой  з-за  гори,  з-за  круто/  горде  військо 
виступає.  Млр.  Лит.  Сб.    1!»3. 

Гордйна,  ни,  ж.  Раст.  УіЬигпшп  Ьап- 
іапа,  гордовина.  Вх.  Ич:  II.  37. 

Гордйнець,  нця. .«.  Татарпнъ  изъ  орди. 
К.  Дз.  9.  К.  ЦН.  226. 

Гордйнський,  а,  е=ОрдинсьвнЙ.  Іру- 
пом  полягла  гординська  сила.  К.  ЦН.  173. 

Гординя,  ні,  ж.  1)  Гордость,  чванли- 
вость. Як  з  мужика  пан,  то  і  гординя. 

Ном.  №  1267.  2)  Гордость,  то,  ч*мъ  можно 
гордиться.  Волики  мої  круторогі,  горди- 

не наша,  товарихиі  наші.  Г.  Барв.  141. 

3)  Гордый  челов'вкъ.  Чи  правда,  що  тая 
гординя  та  в  тобі  закохався.  МВ.  (0.  1862. 
ПІ.  48). 

Гордитн,  джу,  диш,  гл.  Пренебрегать. 
Знати,  вона  мною  гордить.  Голов.   Убо- 

гими не  гордили.  Драг.  169. 

*   Гордитися,   дясуся,    дйшоя,  гл.    Гор- 
диться. Чуб.  V.  496.  Грин.  Ш.  212. 

Гордівник,  ка,  м.  Гордый  челов'вкъ, 
гордецъ.  Сумує  собі  гордівник  мовчки. 
Г.  Барв.  456. 

Гордівниця,  ці,  ж.   Гордая   женщина. 

Гордій,  дія,  .і/  =Гордівник.  Г.  Барв. 456. 

Гбрдість,  дости,  ж.  Гордость.  Нема  в 
його  ні  крихти  гордости.  К.  ЧР.  74. 
Почала  його  розбірати  така  гордість, 
що  всіх  людей,  всіх  панів  і  міністрів,  і 
простих  хлопів  мав  за  нізащо.  КЗ.  V. 
115. 

Гордо,  нар.  Гордо,  надменно.  А  син 
твій  гордо  на  арену,  псалом  співаючи, 
ступив.  Шевч.  613.  Поводиться  гордо. 
МІІ.  (0.  1862.  НІ.  72).  Устань,  Господи, 
щоб  злющі  гордо  не  неслися.  К.  Псал.  19. 

Гордовать,  ті,  ж.  Гаст.  Мака  егівра. 
Лн.  100.  См.  Гордовина. 

Гордовина,  ни,  ж.  І'аст.  л)— Гордина. 
ЗЮЗО.  І.  141.  Вх.  Ич..  II.  37.  б)  Мака 
сгізра.  Вх.  Пч.  І  11.  З  ііншііх  овочів 
найбільше  ідять  вишні,  дальше  дерен, 
черемху,  гордовину.  МУК.  І.  109.  Пішов 
у  ліс...  Чи  горіх  знайде  хлопець,  чи  ки- 

тицями гордовину....  Св.  .1.  211.  Ой  у 
городі  та  гордовина,  на  гордовині  та  зо- 

зуленька. Чуб.  V.  727.  2)— Гордівниця. 
Ой  дівчино-гордовино,  гордуєш  ти  мною. 
Чуб.  V.  727.  3)=Городина.  Желех. 

Гордовитий,  а,  є = Гордуватий.  Сим. 
216.  Ой  дівчино  гордовита,  гордуєш  ти 
мною.  Грин.  Ш.  233.  Він  був....  дуже 
гордовитий.  Коли  й  гляне  на  тебе,  то 
все  одним  оком  через  плече.  МВ.  І.  75. 
Ум.  Гордовйтеньний.  Ном.  №  2530. 

Гордовлйвнй,  а,  е.  Гордый,  горделивый. 
Він  у  нас  не  гордовливий.  К  в. 

Гордорбс'лий,  а,  в.  Гордо  растущій. 
Встречено  у  Млакн:  Колись    смереки    на 
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горбочку  шийно  красувались,  зеленіли 
гордорослі,  в  небо  зазирали,  Млак.  38. 

Гордощ,  щі,  ас.  чаще  во  мн.  ч.  гордощі. 
Гордость,  надменность.  Дметься  гордоща- 

ми лютий.  К.   Псал.   20. 

Гордування,  ня,  с  Двйствіе  гордища- 
гося,  гордыня,  пренебрежительность.  Ой 
дівчино  гордовита,  гордуєш  ти  мною, — 
буде  швос  гордування  все  передо  мною. 
Грин.  Ш.  233. 

Гордувати,  дую,  вш,  гл.  1)  Пренебре- 
гать. Г.  Барв.  180.  Сама  себе  дурною  на- 

зивала, що  Орликом  гордува.га.  Чуб.  V". 
1083.  Він  нами  гордує.  МВ.  II.  92.  2)  Гор- 

диться, чваниться.    Вона    багато    гордує. 
Гордуватися,  дуюся,  вшся,  гл.  Гор- 

диться, чваниться.  Сядь,  козаче,  не  гор- 
дуйся,  коли  хочеш — поцігуйся.  Чуб.  V. 233. 

Гордуватий,  а,  е.  Гордый,  гордящійся, 
надменный.  //  не  багатий,  не  гордуватий, 
високо  не  несуся.  Дієт.  67.  Гака  думка 
світилась....  на  її  гордуватому  виду.  Г. 
Ііарв.  -їв 4.  Ум.  Гордуватеньний.  МЬ.  (О. 
1802.  III.  57). 

Гордуй,  на,  м.  Гордецъ.  Козак  не  гор- 
дуй, що  оборве,  то  й  в  кавдун.  Ном. 

&   12106. 

Гбре,  ря,  с  1)  Горе,  печаль,  горесть. 
Іде  дівчина  до  хати,  несе  евое  горе.  Шевч. 
276.  2)  Горе,  несчастіе.  З  щастя  та  з 
горя  скувалася  доля.  Ном.  .\?  1725.  На 
гбре  йдеться,  пішлб.  Пошло  на  несчастіе. 
Живе,  гбря  прикупивши.  Плоховато  живегь. 
Нои.  .V  7306.   Ум.  Гбренько,  горечко 

Горел,  рла,  .»(.=0рел. 
Горелі,  рель,  ж.  мн.  Качеяь.  См.  Реля  1. 

МУЕ.  Ш.  169. 

Горен  я  горн,  рна,  .и.  1)  Горнъ  въ 

кузниц-Ь.  Грнн.  II.  74;  Чуб.  II.  239.  У  кузні 
коваль,  забувши  про  залізо  в  горні,  бала- 

кав з  хуторянами  про  чорну  раду.  К. 
41'  194.  2)  Печь  дія  обжиіанія  глиняной 
посуды.  Шух.  1.  263.  Па.гає,  як  горен. 
Пол.  3)  Известковая  печь.  Славяносерб.  у. 

Горенити,  ню,  ниш,  гл.  I)  Горчить, 
отдавать  горькнмь  вкусом ь.  „Мнж.  178. 
/рем,  кумо,  ягідки,  которі  солодкі,  а  кото- 
рі  гіркі — для  моєї  жінки,  а  которі  горе- 
ннть,  то  діточки  поїдять.  Чуб.  V.  614. 
Чогось  борщ  горенить.  Кролев.  у.  2 1  Пе- 

реносно у  М.  Вовчка:  В  серці  горенить 
мо*  отрутою— сильное  огорчеьіе.  ЛІ  В. 
(0.   1862.  І.  80). 

Горенько,  ка.  с.  Ум.  огь  горе. 

Горецвіт,  ту,  я.  Раст.  НеІІеЬогиз  пі- 
&ог  І.  ЗОДО.  І.  12-1. 

Горецтво,  ва,  с.  Горесть,  печаль.  Чер- ннг.  у. 

Гореч,  чі,  ж.  Жара.  Вх.  Лем.  405. 
Горечко,  ка,  с.  Ум.  огь  горе. 
Горвнна,  ни.  ж,  Плетень  нзт,  ивы. 

Греблі  гатили,  кілля  забивали,  горзину 
та  драницю  клали.   Макс.  (1341.))  55. 

Горйніх,  нар.  Вверх ь    ногами.    Каме- нец, у. 

Горйквіт,ту,.».=Горнцвіт.  Вх.  Пч.1.8. 

Горвхвіст,  хвоста,  м.  Птица.  Ьиясіоіа 
рііаонісиїик  (п  Іііііу*).  Вх.  Пч.  II.   12. 
Горицвіт,  ту,  м.  Раст.  А<Іопі*  уегпаїі* 

І*.  Вх.  Пч.  І.  8.  ,'ШЗО.  І.  109.  Мил.  М.  87. 
Горище,  ща,  с.  Чердак  ь.  На  хату  за- 

кинь, на  горішнє.  І'удч.  Сі;.  II.  124. 

Горі,  нар.  Ввсрхь.  Іде  Мар'п  горі  дра- 
биночкою. Гол.  IV.  Горі,  рибки,  горі,  го- 

рі бпетров  водов.  Гол.  І.  337. 

Горівка,  кн,  ж.  -Горілка.  Л  у  каш.  112. 
Грин.  Ш.  349.  Ум.  ГорГвоньна.  Грнн.  ПГ. 
86.  Горівочна. 

Горідчик,  ка,  м.  Ум.  о? ь  город. 

Горіжвнй.  а.  е.  Огражденный?  Ста- 
рими людьми  село  иорадне,  парубочками 

село  горіжне,  а  дівоньками  село  весело. 
АД.  І.  50. 

Горіанач,  нар.  Лежа  на  сііішб.  Черк.  у. 

Гбрій  и  горійше,    нар.    Хуже,    горше. 
0.  1861.  \*Ш.  31.  Кепсько,  Григорій,  що 
далі,  то  горій.  Ни.  Ой  лихо,  лихо,  де 
свекруха  є,  а  ще  горійше,  де  є  обої:  Чуб. V.   704. 

Горійшиб,  а,  в.  Худшій,  горшіП.  Не- 
має й  не  буде  горійшої  муки.  Грнн.  Ш. 

300. 
Горілий,  а,  е.  Горелый.  Межи  вами 

женишище,  як  горілеє  днище.  Мет.  19». 
Горілий  пеньок.   Грин.  І.  63. 

Горілиць,  нар.  Вверх  і»  лицем  ь,  нав- 
зничь. Лежить  горілиць,  Каменец,  у.  Чуб. 

1.  204. 

Горілим,  ці,  лс.=Горілка.  |».  ЩІ. 
281.  Горілице  оковита,  кажуть  тебе 
люде  пити.  Чуб.   V.   1099. 

Горілка,  ки,  ж.  Водка,  хлібное  вино. 

Як  горілку  п'ють,  то  мене  минають,  а 
як  ся  б'ють,  то  від  мене  починають. 
Ном.  ДЬ  2093.  Вез  горілки— нема  говірки. 

12 
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Чуб.  І.  282.  Ум,  Гор/лонька,  горілочка. 
Грин.  Ш.  081. 

Горілчаний  и  горільчаиий,  а,  є.  1)  Во- 
дочный. Там  бочка  горілчана.  Нам.  №  8628. 

Не  любить  бджола  й  духу  горільчаного. 
Сам.  202.  2)  Горільчаний  брат.  Собутыль- 
никъ.    Черк.  у. 

Горільня,  ні,  ж.  Винокурня,  виноку- 
ренный заводъ.  Рудч    Чи.  124. 

Горінець,  нар.  Вверхъ  лицемъ,  навзничь. 
Угор.  Он  в  тотій  труні  горінець  ле- 

жит. Драг.  268. 

Горіння,  яя,  с.  Горініе. 

Гбрість,  рости,  ж.  Горечь  (о  вкусі)- 
Треба  варити  ці  коренцї,  поки  з  їх  го- 
ріешь  вийде.  Черниг. 

ГорІський,  а,  є.  Верхній.  См.  Горішній. 
КоІЬ.    І.    92. 

Горіти,  рк>,  рйш,  гл.  1)  Горіть.  Коли 
Бог  не  годить,  то  й  огонь  не  горить. 
Ном.  Л»  14.  Без  підпалу  й  дрова  не  го- 

рять. Ном.  №  3298.  Горить,  як  сліпий  ди- 
виться,— совсем  ь  не  горить.  Ном.  Лі  7566. 

Як  мбкре  горить.  Плохо,  вяло  идеть  рабо- 
та, діло.  Ном.  №  10909.  Шнура  горить  ( на 

йому).  Горячій,  непосідливьій  (кто).  Г.  Барв. 
320.  2)  Выть  въ  жару,  йміть  повышенную 
температуру  (о  больномъ).  Болітимеш, 
горітимеш,  смерти  бажатимеш.  Чуб. 
V.  186.  3)  Влестіть,  горіть.  Погас  мі- 

сяць, горить  сонце.  Шевч.  127.  Базари, 
де  військо,  як  море  червоне,  перед  бунчу- 

ками бувало  горить.  Шевч.  149.  Надо 
мною  з  своєю  божою  красою  гориш  ти, 
зоренько  моя.  Шевч.  620.  4)  Нылать  же- 
ланіем'ь,  сильно  желать  чего.  До  кужгля 
рука  болить,  до  горілки  душа  горить. 
На.  Черк.  у.  о)  Горю  горю  пень.  Присловье 
въ  игрі  въ  щітки.  Чуб.  Ш.  93. 

Горітися,  риться,  гл.  <Гезл.=Горітн  1. 
Як  не  ладиться,  то  й  в  печі  не  горить- 
ся.  Нои.  №  1700. 

Горіх,  хе,  м.  Оріхь  (нлодь).  Сім  мі- 
хів оріхів.  Ном.  №  9207.  2)  Орішина, 

ореховый  кусть,  оріховое  дерево.  Ой  у 
лісі  на  горісі  сорока  зависла.  Чуб.  Ш. 
133.  Ум.  Гор(шеиьио,  горішечко,  горішок. 
Грин.    III.  407. 

Горіховий,  а,  є.  Оріховьій.  Горіхова 
лушпайка.  Ой  піду  я  у  вишневий  садо- 

чок та  вирву  горіховий  листочок,  Грин. 
Ш.  349.  Сіделечко  горіхове.  Чуб.  V.  305. 

Горіше,  нар. =Горійше.  Ой  горе,    горе 

калині  при  долині,  а  ще  й  горіше  сиро- 
ті нагчужині.  Грин.  III.  415. 

Горішенько,  ка,  м.  Ум.  отъ  горіх. 

Горішечок,  чка,  м.  Ум.  отъ  горіх. 

Горішина,  ии,  ж.  1 )  Оріховое  дерево, 
оріховмй  кусть  (въ  лосліднемг  значеній 
чаще  употребляется:  ліщина).  Липки,  горі- 

шина, соснина.  Котл.  Ен.  VI.  21.  2Н,аст. 
а)  СогопіІІа  уагіа.  Лв.  98.  б)  ТгіГоІіит 
іиЬепз.  Лв.  102.  См.  Головайчии. 

Горішній,  ня.  не.  1)  Верхній,  наверху 
находящійся.  Подивиться  козак  Нечай  в 

горішню  кватирку.  Гол.  І.  8.  Горішній  на- 
вій. МУЕ.  Ш.  17.  Камінь  у  млині  бувас 

горішній  і  долішній.  Каменец,  у.  Горішній 

одвірок  над  хатніми  дверьми.  ЕЗ.  V*.  204. 2)  Выше  по  теченію  лежащій.  3)  О  вітрі: 

сіверньїй  (на  Дніпрі).  Мнж.  148.  Сіве- 
ро-восточный  (Кубань).  О.  1862.  V.  Кух. 
37.  Горішній  бік  у  полотні.  Лицевая  сторо- 
ва  полотна,  которая  при  вьшиваніи  обра- 

щена къ  швеі.  Шух.  1.  154.  4)  Чердач- 
ный. Горггине  вікно.  5)  Горішня  хата.  Та 

изъ  хат  (комнатъ),  которая  находится  въ 
сторону  горъ  (въ  нодгорныхъ  містностяхь). 

Шух.  I.  95. 
Горішняк,  ка,  .к.  Сіверньїй  вітерь. 

Браун.  6. 
Горішнянин,  не,  м.  Живущій  на  верх- 

немъ  конці  села.  Фр.  Пр.  72. 

Горішок,  шка,  м.  1)  Ум.  отъ  горіх. 
2)  Раст.  а)— білий.  ТгіГоІіит  топіапит  Ь. 
Шух.  I.  22;  б)— червбний.  ТгіГоІіит  рга- 
Іепзе.  Шух.  I.  22.  3)  Родъ  игры  въ  мячъ. 
О.  1861.  XI  Св.  36. 

Горіще,  нар.  Выше.  їк  узіли  Мирін 
Штолу  та  з  собов  горіщ.  ЕЗ.  V.  34. 

Горлай,  лая,  м.  Человікь  съ  сильным!, 
голосомъ.  Мнж.  178.  См.  Горлань. 

Горлан  ка,  кн.  лс.=Горло.  ЕЗ.  V.  57. 

Горлань,  ня,  м.  Крикунъ.  Чи  по  не- 
волі, чи  по  волг:'  Кричить  аркадський  їм 

горлань.  Котл.  Ен.  V.  11. 

Горлати,  лаю,  вш,  гл.  Кричать,  гор- 
ланить. Каменец,  у.  Гн.  П.  144.  Через- 

чуръ  громко  ніть.  Мнж.  178. 
Горлатий,  а,  в.  1)  Крикливый,  горла- 

стый. Цитьте,  цитьте,  горлатії  воро- 
ни. К.  ЧР.  297.  Мовчи  бо,  жуінко,  не  будь 

така  горлата.  Чуб.  II.  348.  2)  О  ружьі, 
горшкі  и  пр.:  иміющій  широкое  отверстіе, 

широкогорлий.  Покрепились,  підвесели- 
лись ми  з  дідом  із  того  високого  горла- 
того джбану.  Г.  Барв.  180.  3)  О  мереж- 
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к*і:  съ  большим»  отверстілми.  Славян,  у. 
4)  Горлата  я'иа=Горлаха.  Складав  зерно.... в  горлаті  н.ии.  ̂ Іир.  ХРВ.   125. 

Горлаха,  хн,  ж.  Яма  дли  храненія  зер- 
нового хліба.  Козел,  у.  Треба  понасипать 

горлахи  пашнею.  К.  ЧР.  131. 
Горлач,  ча,  -и.  Пгнца:  Соїнтоа  «иНи- 

гова,  зобастый  го.тубь.  Вх.  11ч.  П.  9. 
Горлова,,  натв,  с.=Орлена. 
Горла,  лів,  .«.  мн.  (=Орлв).  Названіе 

узора  въ  вьшшвкі.  Чуб.  VII.  427. 

Горлица,  ці,  ж.  1)  Горлинка,  родъ  Чи- 
каго голубя.  Воркувала  горлиця  у  садку. 

ХМ.  2)  Роді,  танца.  Мкр.  II.  29.  3)  Піс- 
ня про  горлинку.  Заспіває  про  Чалого  на 

Горлицю  зверне.  Шенч.  8.  4)  Употр.  какъ 
ласкательное  слово,  особенно  въ  уменьш. 
гбрлична  Нехай  жне  мир  не  знає,  коли 
к  зражу  тебе,  моя  горличко.  МВ.  П.  63. 
Ум.  Гбрлична.  Так  окукобилась,  мов  та 
?орличка.  Пом.  Лв  10102. 

Горлица,  ці,  д*.-=Орлица. 
Горличко,  ва,  с.  Ум.  отъ  горло. 

Горло,  ла,  с.  1)  Гордо,  глотка.  Про- 
ханий кусок  горло  дере.  Ном.  Л»  4493- 

Кричать  на  все  горло.  К.  ЧР.  У  горлі 
пересохло.  Треба  горло  промочити.  На 
гбрло  заробляти.  Зарабатывать  на  водку. 
Черк.  у.  Гбрлом  дарувати.  Освобождать  отъ 

' -.мертвой  казни.  От  уже  ж  бо  осуджено, 
щоби  Теклуні  ні  січено,  ні  ]>убано,  але 
щоби  Теклу  горлом  даровано.  Гол.  І.  53. 
Горлои,  на  горло  снарати.  Казнить  смертью. 
2)  Дуло  въ  пушкі,  ружья.  Москаль  /ар- 
мати  горлом  у  вічі  поставив.  Стор.  II. 
199.  3)  Входь  въ  рыболовный  сакь.  ІІІух. 
І.  224,  228.  4)  См.  жорна.  Шух.  І.  261, 

264.  5)  Сьуженноо  місто  кошари  въ  поло- 
нинах. Шух.  І.  1У2.  Ум.  Гбрличко.  Ном. 

&  11587. 

Горловий,  а,  ё.  1)  Горловой.  2)  Уго- 
ловный. Не  горлова  справа.  Ном.  №  7442. 

Не  горлове  діло.  Ном.  Х*  7442.  3)  Гор- 
лова яма.  Яма  для  хрпненіп  зернового 

хліба.  Черк.  у.  См.  Горлаха. 

Горлорів,  аа,  м.  Головорізь,  отважный 
чоловік  ь.  Ти  знаєш  він  який  суціги,  па- 

ливода і  шрлоріз.  Котл.  Ен. 

Горлав,  ва,  .«.=Горлач.  Вх.  Пч.  II.  9. 
Горлянка,  вя,  ж.  1)  Горю.  Стор.  1. 

48.  У  роті  пересхло,  аж  торохтить 
горлянка,  мов  та  гусяча,  що  баби  на 
не»  клубки  мотають.  Мир.  Пов.  II.  61. 
Любив  неборак  і  яку  кватирку  в  горлян- 

ку вилить.  Св.  Л,  169.  2)  Высушенное 
птичье  (особенно  гусиное)  горло,  начинен- 

ное горохомъ,  служащее  для  дітей  игруш- 
кой и  для  наматьіванія  нитокъ.  Аф.  366. 

3)  Раст.  а)  Віипеїіа  кгапсііііога  Моеисії. 
ЗЮЗО.  І.  114.  6)  ЕПа#о  агуепкія.  ЗЮЗО. 
I.  123. 

Горн,  на,  м.  См.  Горев. 
Гбрноць,  нца,  м.  Горшокъ.  Шух.  І. 

261.  Наїїдеся  купець  і  на  дірявий  гор- 
нець.  Пом.  Лі  5209.  Наварила  горнеш, 
м'яса.  Гол.  111.  495. 

Горнешнвк,  ва,  .і/.  Тряпка,  которою 
беруть  горячій  горшокъ  изъ  печи,  тоже. 
что  и  ганчірка.  Каменец,  у. 

Горвица,  ці,  ж.— ГІраица.  Ном.  .V 
10280.  Ум.  Горнична. 

Горно,  нар.  Гористо.  Туди  їхати  ду- 
же горно.  Міусск.  окр. 

Горностай,  таа,  м.  І)  Горностай.  Гаєм— 
маєм ,  лебедем— Дунаєм,  астепами—  бист- 

рим горностаєм.  Федьк.  І.  8.  2)  Родь 
ПТИЦЫ?  Летів  горностай  через  сад,  рос- 

ігустив  пір'ячко  на  ввесь  сад*  КС.    1883. 
II.  382.  Та  же  пісня.  О,  1861.  XI.  Кух, 
38.  Нірніе,  однако,  что  здісь  просто  за- 

білю значеніо  слова  горностай,  и  въ  пісні 
оно  подставлено  вміст  какого-либо  иного, 
но  схожпго,  слова,  названії!  птицы. 
Горностайовий,  а,  е.  Горностаевый. 

Горностагїова  тіргя.  К.  ЧР.  101. 

Горносталь,  ла,  м.  =  Горностай  1. 
Вода  сосну  підмиває,  горносталь  корінь 
під'їдає.  Чуб.   V.  318. 
Горночов,  чка,  м.  Горшочекь.  Вх. 

Лем.  405. 

Горнутн,  ну,  неш,  гл.  1)  Пригребать, 
придвигать,  загребать.  Кожна  ручка  со- 

бі горне.  Ном.  Л;  9721.  2)  Обнимать. 
Пондпрь  відра  набиває,  мене  горне  при- 

гортає. Шевч.  5  40. 

Горнутвсн,  нуси,  нешеа,  гл.  Прижи- 
маться, ласкаться,  льнуть.  Коли  б  літа 

вернулися,  шо  б  і  хлопці  горку  лис? . 
Ном.  Лі  ;->ї'_!9.  Хто  стоявшу  куточої: 
горнувсь.  МВ,  II.  122.  Народ  ввесь  гор- 

нувся до  г'юго.    Св.  Л.  ХіХ.   4  8. 
Горна,  мата,  с.  Горшочекъ.  д  печі 

палає  і'о.іум'с  на  припічку,  на  жару 
горшки  й  горнята.  Лениц.  І.  37.  Ум. 
Горнятко.  Єсть  молоко, —  буде  і  горнятко. 
Ком.  Пр.  Х-  429. 

Горнятко,  тва,  с  І)  Ум.  огь  горня. 
2)  Въ  хороводной  игрі  вербовая  дощечка 
трое  играющих;,  малыхъ   дітей.   КоІЬ.    І. 

12» 
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159.    3)-пщ(яьие.    Ячейка    у    пче.ть.  
  Вх. 

Лем.  405.  .  .  л 

Горобей,  бея,  б  я,  .и-Горобець.   
Л  в 

горобейка  жуінт  маленька,  си
дить  на 

«мочку,  пряде  па  сорочку,  що
  виведе 

нитку,  гороою  на  свитку,  ост
ануться 

конці— гороою  на  штанци.  Чуй.  Ш.  •
>»■ 

Ум  Горобеєчко,  горобейио,  горобейчи
и  Чуо. 

ІІ.І  56.  Летів  горобейчик,  —  джи
в,джив, 

джив.    ГРИП.    Ш.  554.    Горобйнько.   
 Чуй. 

ШГо5р7обейниіс.  ка,  л  1'аст.  ІЛігіоярегатп) 
апепйв  Ь.  ЗЮ30.  І.  127 

Горобвль,  бля,  м.  =  Горобей 
= Горо- 

бець Лопуд  шинами  з  гороолнми  ж
и- 

вучи. Грин.  Ш.  625. 

Горобеня,  нятн,  є.  Ворооушекь
,  моло- 

дої» воробей.  Мир.  ХРВ    42. 

Горобець,  бця,  м.  1)  Воро
оеи.  Весе- 

лий як  горобець.  Ном.  №  84,1.  5од
«- 

/0робцеві  по  коліна.  Ком.  № 
 14048. 

зГнаанавіе  вола  ивътомъ  иодоо
наго  опе- 

ренії» воробьи.  КС.  1898.  V.  11-42
. 

Йі  Родъ  орнамента  на  пиеаикахь.
  М>  Ь.  і. 

"05  Ум  Горобчик,  горббчичок.  /  о
робчхчок 

ианісінький,  на  ніженьку  криві
егнькин. 

Грин.  Ш.  662. 

Горобина,  ня,  ж.  Рябиш, 
 8оНі«« 

Аиеїтагіа  Ь.  Анн.  336.  Вх.  Пч.  І
  13. 

Горобина  раскинула  зелений 
 намет  і 

иясно  на  їй  ягід  червоно-злотих.
  МИ.  І. 

156  Обступили  стару,  як  гор
обці,  горо- 

бину. МВ.'(0.  1862.  Ш.  6')). 

Ґоробияець,  нця,  м.  І)  П
ометь  во- 

робьями,. М.  69  Мил  31.2)  Рас.: 

,)=Рогіз.  Вас.  176,  207.  «.)  Охуйорі
»  рі- 

1о»а.  1)с.  ЗЮ:іО.  і.  167. 

Горобинні,  а,  є.  1)  Ворооы
шый  Пов- 

не гніздо  горобиних  голоцюцьків.  МИ. 
 1. 

140  2)  Горобина  ніч.  Ночь,  въ  т
еченіе  кото- 

рой бывает  ь  сильная  гроза,  воробьиная
  ночь. 

Маркев.  15.  /  в  горобину  ніч  п
рийдуть 

дія  такої  панночки,  як  наша
.  Шенч. 

282.  3)  Горобиний  горбшои.  Расі, 
 а)  \ніа 

аиІи.ШоІіаКоІІь  ЗЮЗО.  І.  НІ. 
 о)  У.сіа 

Сі-асса  Ь.  ЗЮЗО.  І.  НІ.  в)  Шия 
 еогпіси- 

Іаіив  її  ЗЮЗО.  1.  127.  Пови
вся  гороои- 

и«н 'горошок.  МИ-  Ь  НО.  ,, 

ГоробняячнЙ,    а,  е=Горобив
ий.  Мил. 

М  Горобівнько,  ка.  м.  Ум.  оті.  горобей. 

Горобка,  кя,  ж.  Воробьиная
  самка. 

Горббчнк,  ка,  м.  І)  Ум.  оть 
 горобець. 

2^  Родъ  дьтской  игры.  Ив.  Со. 

Горобчичок,  яка,  ле.  Ум.  огь 
 горобець. 

Горобчиха,  хя,  ̂ Горобка.    Яять 

■горобчих,  а  чошпрі    горобця— в* ходе,  **о 

очній  горобчисі  нема  пари.  Мн;к.  86. 

Горобя,  ятя,  с.=Горобвня. 

Горобячнй,    »,    е=Горобиннй.    Мял. 
М.   4У. 

Горовйй,  а,  е.  Горный.  Річка  
текла 

з  горової  води.  КС.  1885.  XI.  53».  У 
 10- 

риву  роспалину  сотаний  промінь 
 ронив 

ссяющу  стягу.  МВ.  11.  159.» 

Горовйтнй,  а,  е.  Гористый.  Вх.  он.
  12. 

Город,  да,  .к.  Городь.  Чуру  свог
о  до 

города  Черкаси  посилав.  АД.  П-  •»■  з  *■ 

Городець,  городечои,  городок.  Ой 
 везуть 

еироту-сирітку  а  в  Камянець-го
родщь. 

Чуб.  В  городі  царів  син,  а  за  горо
дечком 

царівна.  Чуб.  111.   159. 

Город,  ду,  ■»-  І)  Огородь.  Сидит
ь,  як 

качан  в  городі.  Ном.  Ум.  Горбдець.  горб- 

доньно,  горГдчии.  Левин.  І.  170.  Гор
одчик. 

Піт  ю.  в  городець,  рвала  оарвінець.  Чуо
. 

Ш  301.  Прийди,  козаче,  к  мойому  го
ро- 

донькц.  См.  Огород.  2)  Родъ  игры  Ы.. 

18§7.  VI.  457.  Родъ  хоровода.  Грин.  Ш
. 

109. 

Городарь,  ря,  м.   Начальним,   го
рода? 

„Та   рушай,    вісько.    під  Ъендер  ми
то. 

Вісько  рушас,  з  гармат  стріляє,  иж
  ч<>- 

тирі    печі     розсипається,    татарськ
ий 

городарь  іздрігаеться,    міщанс   ходя,  ра-
 

доньку радя.  0.  1861.    XI.    Св.    об.    Б-Б- 

роатн-ье,  однако,  что  слово  городарь,  коїо-
 

]ю<-  нпгд*  ни  разу  бол*е  намт,    не  нстр*- 

ча.юсь,    является  просто    переделкой    ка- 

кого то  другою  слова,  подобнаго  по  своей 

форм*,  но  съ  забытымт,  уже  значеіп
емь. 

Горбдець,  дця,  м.  Ум.  оть  горбд.
 

Городня,  на,  м.    Вь  аЬсн*  то  же,  что
. 

и  гброд.    Ой    город,    город,  городин,  пр
и- 

їхав   Андрієчко    челядин.    Маркен.    105. 

Своего  рода  Нсопііа   роеііса,    допущенн
ая 

ігЬсней  ради  рпммы. 

Городина,  ня,  ж.    Огородный    оноі
цн. 

Рудч.  Ск.  І.  131. 

Городина,  ня,  ж.  Плетень,  заоорь
,  ого- рожа. У  гор.  .  ., 

Городйсько,  ка,  с\=-Городнще
.  Во- 

лынск, г. 

Городити,  джу,  диш,  гл.  Г
ородить, 

огораживать.  Я  такими  дурням
и  тини 

городила.  Чуб.  V.  Г114.  Городив  ві
н  раз 

із  батьком  хлів.  Грив.  І.  166.  2) 
 Юво- 

рнть  вздоръ,  городить.  ОтарЫ
  сворить- 

городить,  та  на  правду  виходит
ь.  Ном. 

.V-  8676.  Городить  таке-ш  мто, 
 ні  зі- 

му.  Говорить  ченуху.  Ком.  Пр.  №
  <»і>- 
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Городитися,  джуся,  двшся,  гл.  Ого- 
раживаться. 

Городище,  ща,  с  Древнєє  земляное 

укрінленіе,  городище.  Бур'януваті  горо- диш/і. К.,  XII.   130. 
Городі  льнив,  ка,  м.  Ділающій  плетни. 

Левч.   135. 

Городяни,  а,  є  и  городній  я,  в. 
1)  Огородный.  Благородний,  як  кабан  го- 

родини. Ном.  Л*  ПОЗ.  Польово  картопля 
краща,  ніж  городня.  НВолын.  у.  Гарні, 
як  мак  городній.  Ном.  ,\;  8446.  2)  Город- 

ня річ.  Домашнєє  діло;  весьма  близко. 

Двадцять  верстов— це  городня  ̂ ('(.'НВо- 
лын. у. 

Городняя,  ка,  м.  1  >  Огородникъ.  2)Го- 
рбднйи.  Лопата  для  вскапьіванія  огорода — 
деревянная  и  железная.  Ги.  І.  21.  22.  Шух. 
І.  111.  Части  ея:  деревянный  фіст,  иначе 
держівно  (рукоять)  и  желізная  лопатка  сі. 
яЯІкою,  въ  которую  вставлено  держівно;-  а 
если  лопата  деревянная,  то  ее  оковываюп. 
жслознымъ  лостолбм.  Шух.  І.  164. 

Городовий,  а.  е.  Городовой.  Городові 
козаки.  К.  ЧР.  12.  Городова  старшина. 
Мет.  413. 

Городовик,  ка,  м.  1)  Горожанин!,,  ні- 
шавинъ.  Драг.  68.  2)  Такь  називають  въ 
Херсонской  и  Ккатеринославской  губер- 

ніях!, иолтавцевъ  и  черниговцевг  Черно- 
морцы такт,  называють  жителей  Украины. 

Ион.  110. 

Горбдоввня.  нн,  ж.  } )—  Горбдинз. 
Шух.  I.  164.  VI»  у  вас  там  городи  рос- 
жуть?—  Поливо  росте,  а  городовини  не- 

ма. Черннг.  V.  2)  Раст.:  Маїга  сгізра  Ь. 
ЗЮЗО.  I.   128. 

Городок,  два,  .«.  1)  Ум.  отъ  город. 
Городок  наш — так  собі  городок,  нічого. 
МВ.  I.  115.  2)  Ум.  отъ  город.  По-проз. мій 
іородок  стежечкою  до  иниіої  йдеш.  Чуб. 
V.  180.  3)  Родъ  игры.  Ив.  30,  44.  Обо- 
зияченное  місто  дли  хороводной  игры  „нри- 
вчй  танець".  О.  1861.  XI.  »  в.  40.  4)Древ- 

имллное  укріпленіе.  5)  Городка*»  при- 
шивати. Пришивать  зубчиками  (обшлага 

ь'ь  рукавамъ,  воротникъ  къ  руби.  І).  Чуб. VII.  575. 
Горбдонько,  ка,  м.  Ун.  огь  горбд 
Городочов,  чва.  м.  Ум.  отъ  гброд. 
Городсьввй,  а,  в  Городской.  ГороЬське 

телятко,  о  сільське  дитятко.  Ном. 
К  10491. 

Городчик,  ка,  м.  Ун.  огь  город. 
Городянин,  на,  м.  Горожанин!,.  Вий- 

шли к  йому  всі  городяче.  Чуб.    Ш.    296. 

Не  йди  за  крамаря,  не  йди  за  городяни- 
на. Мир.  Нов.  II.  75. 

Городянка,  ки,  ж.  Горожанка.  Котл. 
Ни.  369.  Вона  собі  городянка,  міщанка. 
Л  в.  Ум.  Городяночка.  Я  з  Ііигва  кияночка, 
а  з  города  городяночка.  Мет.  197. 
Городяяськнй,  а,  е.  Принадлежащей 

или  свойственный  горожанами  Городянськг 
діти.  К.  Оп.  96.  Од  ледачого  товариства 
городянського  не  псувалась.  К.  Оп.  98. 
Городянські  звичаї.  Мир.  Пов.  II.  89. 

Горожа,  жі,  ж.  Ограда,  огорожа.  Грин. 
НІ.  131. 

Гороїжитися,  жуся,  жяшея,  ?л.  Ще- 
тиниться, ершиться.  Желех. 

Горопаха,  хн,  ж.  н  м.  Горемыка,  бід- 

няга. Горопаху  Ііири.іа  Тура  зв'язали  ві- рьовками да  її  повели  до  стовпа.  К.  ЧР. 
273. 

Горопашний,  а,  е.  Горемычный.  Желех. 
Горорізьба,  би,  ж.  Випуклая  різьба, 

горельефг.  Сгор.  II.  ПО.  Панцери,  бун- 
чуки і  всякі  хлейноди,  перемішані  з 

кістками,  з  Адамовими  главами....  пови- 
роб.іювано  горорізьбою  з  меді  та  з  каме- 

ню по  над  тими  надгробками.  К.  ЧР.  101. 

Горох,  ху,  .«.  Горохъ.  Як  бачились  у 
горосі,  та  й  досі.  Нон.  Хоч  горохом  о  І 
стіну,  а  він  усе  своє.  Ном.  Як  горбх  при 
дорозі.  Плохо,  скверно.  Живу,  як  горох 
при  дорозі.  Як  горохом.  Быстро,  скорого- 

воркой. Засипав,  як  горохом  у  бочку. 
Ном.  Нолбчений  горбх.  Кушанье:  растертый 
горохъ  въ  виді  киселя.  Горобиний  горох. 
Раст.  а)  ОпоЬгтЫв  ргасіїіз  Веяз.  ЗЮЗО. 
I.  129:  б)  Уісіа  гіііоза  Г.  ЗЮЗО.  I.  141. 
См.  Горобиний.  4)  Мишйний  горбх.  Раст. 

уісіа  заІі\а  Ь.  ЗЮЗО.  I.  141. 
Горохвяна,  нн,  ж.,  также  и  во  ми. 

горбхвмни.  Гороховая  солома.  Мені,  мати, 
скрині  та  перини,  тобі,  мати,  горох- 
горохвнни.  Мет.  212. 

Горохвиння,  ня,  с  соб.  —  Горохвнни. 
Горохвяний,  а,  е.  Гороховый,  принад- 

лежащей гороху.  Сиди,  види,  ящуре,  го- 
рохв'яний  вінку.  Чуб.  III.  96.  Горохвяний 
цвіт.  К.  41'.  64. 

Горбхв'янив,  ка,  м.  Лепешка  нзъ'  го- роха. За  ними  підтюпцем  поспішали  з 
горохвяниками  і  всякими  ласощами.  Кв. 

Горохвянка,  ки,  ж.— Горохвяна  ЕЗ. V.   177. 

Горохлянка,  ки,  ж.  -  Горох вя на.  Хо- тин, у. 
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Гороховий,  а,  е.  Гороховый.  Сунеться, 
лов  горохова  копиця.  Ном.  Лг  8635. 
Гороховина,  ви,  ж.— Горохвина.  Гол. 

IV.  460. 
Горохуватий,  а,  е.  Подобный  гороху, 

сморщенный.  Щиколотки  стали  гороху- 
ваті. Левиц.  І.  194.  О  смушкахъ:  сь  ту- 
гими, гороховидными  завитками.  Нас.  198. 

Горбх'яиий,  а,  є— Гороховий.  Грин. Ш.  ЗОЇ. 

Горошйва,  ви,  ж.  Горошина.  Коти- 
лася дорогою  біла  горошина.  Чуб.  III.  176. 

Ум.  Горошинка.  Рудч.  Ск.  II.  94.  Горошй- 
ночка.  Г.,Арт.  (0.  1861.  ПІ.  95). 

Горошіння.  ня,  с— Горохвяна.  Ди- 
виться— на  дубозі  шість  чоловіка  горох 

молоте:  горошїння  додолу  падає,  а  горох 
на  дубові  остається.  Грин.  І.  225. 

Горошковий,  а,  є.  О.  рисунки  матерій: 
въ  круглыхъ  крапинкахъ.  КС.  1893.  V.  282. 

Горбшковзтий,  а,  е.  Подобный  гороху: 
въ  круикыхъ  зернахъ,  въ  мелкихъ  шари- 
кахъ.  Горошкувата  земля.  Каменец,  у. 
О  смуцигБ:  въ  мелкихъ  завиткахъ.  Гарний 
ковнір,  горошкуватий.  НВолын.  у, 

Горошок,  шву,  м.  Ум.  оть  горох.  Ой 
через  межу  горошок  та  постелився.  Мет. 

"82.  2)  Раст.  а)  Уісіа  \і11оза  КоМі.  ЗЮЗО. 
І.  167;  б)  Уісіа   зерішії.    ЗЮ.'Ю.    І.     141; 
в)  Ме(1іса»о  ІіфііПпа  Ь.    ЗЮЗО.    І.    167; 
г)  Ме<1іса£0    іаісаіа    Ь.    ЗЮЗО.    І.    167; 
д)  ЬаіЬугпз.  Вх.  ІІч.  І.  10;  є) -лісовий 
Уісіа  зуіуапса  І,.  ЗЮЗО.  І.  167:  ж)— ди- 

кий,— ледий,  Уісіа  сгасса  Ь.  Вх.  Пч.  І.  14. 
То  же:  горбшок  гадючий,  гороб'ячий.  ЗЮЗО. 
І.  141,— потечий.  Шух.  І.  22;  з)— гороби- 

ний. См.  Горобиний;  и)—  журавлевий.  ЗаіЬт- 
гив  зукезігіз  Ь.  ЗЮЗО.  І.  126.  3)  Родь 
игры. 

Горою,  мар.  По  горі.  їхати  горою. 
Не  купаються  дівчата,  обходять  горою 
Шевч.  24. 

Горсёт,  та.  .«.— Керсет.  На  їх  були 
однакові  горсети.  Левиц.  І.  10. 

Горстка,  ви,  ж.  Пучекъ  стеблей  (ко- 
нопли, льна)  изъ  4 — 5  жмень.  Вас.  200. 

КЗ.  V.  194.  Шух.  I.  147.  Та  насіяв  ко- 
нопель,— вродилася  горстка.  Чуб.  V.  1144. 

Горуавва,  вв,  ж.— Горлянка  1?    КЗ. 
V.  47,   57. 

Гортань,  ні,  ж.  Горло,  гортань.  Да- 
вайте тілько  гортань  промочити.  К. 

ЧР.  126. 

Горуватнй,  а,  е.  Гористый,  холмистый. 
Горувате  поле.  Вх.  Леи.  405. 

Горувато,  нар.  Гористо.    Новоыоск.    у. 

Горунва,  кв,  ж.  Раст.  а)  Вгаааіец  N0- 
1»из  Ь.  ЗЮЗО.  І.  114;  б;  Зіпаріз  апгеїьін 
Ь.  ЗЮЗО.  I.  136. 

Горупа,  пи,  лг.— Свиріпа.  НВолын.  у. 
Горчйця,  ці,  ж.  1)— Гірчиця.  2)  - 

польова.  Раст.  ЬізтіпЬгіиш  Зориіа  К  ЗЮЗО. 
I.  136.  3)— лубёнсьиа.  Раст.  Вгаззіса  Кара. 
ЗЮЗО.  I.  114. 

Горше,  шя,  с.  Родъ  плошки  изъ  не- 
обожженной глины.  Шух.  I.  284. 

Горшковий,  а,  ё.  Горшечный.  Глина- горшкова.  Вас.  177. 

Горшводрай,  драя,  м.  Починяюшій  гор- 
шокъ,  стягивая  его  проволокой,  обыкно- 

венно—бродячій  мастеръ.  фр.  Пр.  138. 
Горшколат,  та.  м.  Иочнняющій  горшки. 

НВолын.  у., См.  Горшкодрай. 
Горшволіп,  па,  и«.=Гончарь.  Червол. 
Горщик,  ва,  м.  мн.  ч.  горщики.  Гор- 

шокъ.  Дощику,  дощику!  зварю  тобі  бор- 
щику  в  повненькому  горщику.  Ном.  Ум. 
Гбрщичок,  горщеня,  горщеняточко. 
Горщйще,  ща.  -и.  Ув.  оть  горщик,  гор- 

щок. Рудч.  Ск.  II.  86. 

Горщівва,  к.в,ж.  Желтоватая  глина, 
идущая  на  выделку  горшковъ.  Шух.  І.  260. 

Горщок,  шва,  м.  Горшокъ.  (Въ  коек, 
падежахъ:  горшка,  горшкбві  и  т.  д.).  Є  а 
горхику  молоко,  та  голова  не  влізе.  Ном. 
Ум.   Горщёчок. 

Горща,  щатв,  с.  Горшочекъ.  Щоб  я 
не  ходила  по  селі  з  горщатком.  Чуб.  У. 
1 105.  Скидати  горща.  Ставить  сухія  банки. 
Ум.  Горщатно. 

Горювальник,  ва,  м.  Челов'Ъкъ,  кото- 
рому приходится  бедствовать,  горевать. 

Ум.  Горювалькичок.  Мій  таточку,  мій  го- 
рювальничку....  Ви  наскитались,  ви  на- 

горювались. Мил.  186. 

Горювальниця,  ці,  ж.  Женщина  бед- 
ствующая, горюющая.  Моя  й  матінко 

рідна.'  Моя  й  считальниця,  моя  й  горю- 
вальниця. Мил.  195.  Ум.  Горювальиичка. 

Моя  й  дочко,  моя  й  горювальничко!  Мил. 
219. 

Горювання,  ня,  с.  Гореваніе,  бьдство- 
ваніе.  Панськее  кохання — гірке  горювання. 
Ном.  №  1199.  Мил.  201.  Ум.  Горюваннячко. 
Чуб.  У.  688.  Нащо  ви  покидаете  нас, 
на  яке  горюваннячко?  Мил.  204 

Горювати,  рюю,  вш,  гл.  Горевать,  пе- 
чалиться, бедствовать.  Горювала  я  з  то- 

бою і  без  тебе  буду.  Мет.  103.  Та  вже  ж 
мені  докучило  в  світі  горюючи.  Па.  Уаог- 
ребляетсн  возвратная  форма  безлично:  го- 



ГОГКі-ДУВ — ГОСПОДАРЮВАТИ. 359 

рюється.  Чсршіг.  Не   так    живеться.    як 
горюсться.  Мет.  246. 

Горю-дуб,  горю-дуба.  м.  Родъ  игры. 
Чуб.  Ш.  101.  То  же,  что  и  горілки.  І[в.  55. 
Горюха,  хи,  ж.  Горемычная.  Чаще 

ксего  употребляется  въ  вьіраженіи:  муха- 
горюха.  Л  муха-горюха  діжу  місить.  Чуб. 
ІІГ.  201. 

Горючий,  а,  е.  Горючій.  Ясен — горюче 
дерево.  Міусск.  окр. 

Горютняй,  а,  е.  Горемычный.  Горюш- 
ннй  чоловік  отой  Тишко.  Черк.  у.  Ко- 

билку зараз  припинив,  бо  страх  горюшну 
заморив.  Греб.  376. 

Горяк,  ка,  м.  Ударъ  мячемъ  вверхъ  въ 
игр*  въ  гілки.  КС.   1837.  УІ.  460. 

Горяка,  ки,  м.  и  ж.  Бъдняга.  Це  то- 
сі, горяко....  із  дощок  труну.  Щог.  В.  58. 

Горяльня.  ні,  <ж-.=Горільня.  Полись 
іде  Василь  до  горяльні.  Рудч.  Сі;.    І.    78. 

Гбряняй,  а,  є  Гористый,  возвышенный. 
Де  буде  країна  висока,  горяна,  то....  Дещо. 

Горянин,  на,  м.  Горець,  житель  ті- 
вышенныхь  мъхтъ.  Галиц. 

Горяннця.  ці,  ж.  На  гіроньки  по  ягі- 
доньки, на  горяниці  по  полониЦІ,  у  доли- 

ну по  калину.  Мил.  161. 
Горянка,  ки.  ж.  Раст.  Впшеїіа  £гап- 

<1іПога  Моелсії.  ЗЮЗО.  І.  114.  См.  Горлянка. 
Горянський,  а,  е.  Горный,  гористый. 

/  на  дніпровській  Україні,  і  на  горян- 
ській за  кордоном.  Морд.  II.  31. 

Горяч,  ча,  м.  Жара,  зной.  Желех.  В  лі- 
ті.... серед  спеки  та  горяча,  йоли  всі 

баюри  повисихають....  Ги.  І.  28. 
Горячий  и  пр.— Гарячий  и  пр. 
Горячка,  ки,  ж.  Раст.  ЬтгЬпі»  спаке- 

<зопіса.  Их.  Пч.  II.  33. 

Госа!  .«е.*г.=Гей  2.  Госа,  хлопці,  до 
ряду!  Вх.  У  г.  233. 

Госач,  ча,  м.  Горячій  волъ.  КС.  1898. 
VII.  46. 

Госока,  кй,  яс.-=Осока.  Чуб.  Ш.  462. 
Гбспідь,  господе,  *.=Господь.  НВо- 

лыв.  у.  Ум.  Гбспідок.  Госпідку  любий, 
поможи  мені.  ЕЗ.   V.  54. 

Господа,  ди,  ж.  Домь  и  хозяйство  ка 
кой-либо  семьи.  Пішли  до  його  господи, 
та  й  не  застали  його  дома.  Рудч.  Ск.  І.  192. 
Покинув  матір  і  господу.  Шевч.  525. 
Дівчинонько,  пусти  на  господу! — Коза- 

ченьку, боюсь  поговору.  Чуб.  V.  151.  Ум. 
Господом ьна. 

Господареиько,  ка.  м.  У  м.  огь  господарь. 
Господаряк.  ка,  м.  Ум.  отъ  господарь. 

Господаричок,  чка,  м.  Ум.  отъ  госпо- 

дарь. Госппдарити,  рю,  риш,  ?л.=Господа- 
рювати.  Нема  там  нікого,  сам  як  прий- 

де, сам  і  господарить  як  хоче.  Драг.  81. 
Козаченьки  в  Волощині  господарити  хо- 
тять.  Млр.  л.  сб.  183,  184. 

Господарка,  кн,  ж.  1)=Господння. 
Моя  жінка  велика  господарка.  Левиц.  1. 
432.  2)= Господарство  1   п  2. 

Господарник,  а,  в.  Занимающейся  хо- 
зяйством!., хозяйственный.  Л  дівка....  та- 

ка господарча,  що  пари  їй  нема.    Федьк. 

Господарно.  нар.  Хозяйственно,  по  хо- 
зяйски. Як  не  гарно,  то  не  господарно. 

Чуб.  І.  243. 
Господарство,  ва,  с.  1)  ІЬгьніе,  иму- 

щество, хозяйство.  Не  то  господарь,  що 

зо'ереть  господарство,  а  то,  що  готовое 
задержить.  Ном.  .V  10108.  2)  Хозяйни- 

чанье, хозяйство.  Привикай  до  господар- 
ства з  молоду,  не  будеш  знав  на  ста- 
рість голоду.  Ном.  Л:  10100.  3)  Хозяева, 

семейство.  Курча  як  заспіва,  віщує  смерть 
кому  з  господарства.  Ном.  (Старець)  у 
хаті  бавить  господарство  кобзою.  Ном. 
Л=   13664. 

Господарський,  а,  е.  Принадлежащей 
хозяину,  владельцу,  хозяйскій.  Наймит.... 

каже:  „десь  господарські  воли  зайіили*. 
Ном.  Дв  14052.  Я,  дурню,  господарську  ро- 

боту робила.  Чуб.   V.   1067. 

Господарь,  ря\  м.  1)  ХозяИнъ,  владЬ- 
лецъ.  глава  въ  домі,.  Де  господарі,  не  хо- 

дить, там  нивка  не  родить.  Ном.  №  7 1 62. 
Ой  діти  ж  мої,  да  біда  -ж  мені  з  вами, 
ой  да  що  нема  господаря  над  вами.  Чуб. 
V.  855.  2)  Титулъ  прежннхъ  князей  Мол- 
давіи  н  Валахіи.  Оттоді  то  Василь  мол- 

давський, господарь  волоський....  до....  кро- 
ля польського  посилав.  АД.  II.  101.  Ум. 

Господарик,  господаричок,  господареиько. 
ІЦо  ж  місячих — то  господарик,  що  со- 

нечко— то  господинька.  Чуб.  Ш.  461.  Ой 
паночку,  господаричку,  а  в  чеській  землі 
королем  будеш.  Гол.  II.  ЗО.  Ой  нема  до- 

ма господаренька.  Гол.  II.  33. 

Господарювання,  ня,  с  1)  Хозяйни- 
чанье. Господарювання  в  дому.  К.  ДС.  6. 

2)  Господство,  властвованіе. 

Господарювати,  рюю,  вш,  гл.  1)  Вла- 
двть,  хозяйничать.  ЗОЮР.  І.  97.  А  хто 
дома,  той  господарює.  Ни.  Та  що  ж  з 
тієї  хати,  коли  там  господарює  лихо 
та  недоля.  Левяц-  І.  2Ы.  2)  Господство- 

вать.   Нехай  над  світом  той  господарює 



930 ГОСПОДЕМЙ— ГОСТІІТИСЯ. 

в  кого  душа  міцна  в  міцному  тілі,  хт
о 

правду  правим,  чистим  серцим  чує,  х
ш 

в    слові  честен,   непохибен  в  ділі.  К.  МЬ
. 

XI.   157.  „  „      „ 

Господёвий,   а,   е=Господній.    Пара 

Господева.  Шевч.  331. 

Господень,     дня,     не.   Дгратк.    форма
 

огь  господній.  Забув  і   страх    І  оспод
ень. 

К     І0В.    14. 

Господиня,  ні,  ж.  Хозяйка,  г
оспожа. 

Пе  багато  господинь,  там  хата  не
  ме- 

шена. Ном.  N  6668.  Ой  хто  любить
 

господаря,  а  я  господиню.  Нп.  *  м
.  Госпо- 

динька, господйнечка,  госпбся. 

Господній,  ня,  не.   Господній,    
Божій. 

То  серце  щебече  Господнюю  славу.  
Шевч.  У. 

Госпбдонъна,  ки,  ж.  Ум.  огъ 
 господа. 

Господь,  Господа,   м.    Богь,    Іос
подь. 

Прихиляйся,  дівчинонько,  а    до    Го
споди 

Бога.  Мет.    106.    ГосвоЭи,  помилуй     аоо 

Ьай  що!  Ном.    Хай    Госпбдь    милує.    Ьожс
 

сохрани!  Ном.  №  5138.  Так  гй 
 схотілось 

пить     що    Господи!— сильно    зах
отелось 

пить  'Рудч  Ск.  II.  57.  Ум.  Господеньно,  гбс- 

подонько.  Ей,  змилуйся,  Господеньку
!  Чуб. 

I.  156.  Крий,  Господоньку!  1н.  11
.  ЬВ. 

Госпожа,  жі,  ж.  .1)  Титули  Богор
оди- 

цы (съ  эиитетомъ  Пречиста).  Благослов
и 

Боже,  Пречиста  Госпоже!  1рип.  II.  4УО.
 

2)  Попадья,  жена  священника.  Боря.  у
. 

Ум  Госпбженька.  Употребляется  также  в
ь 

значеній:  господиня.  Уклонивсь....  
хазяй- 

ці: „Чи  нема  в  вас,  госпоженько,—к
а- 

же  "—хоч    сироватки     нам    попоїсти?" 

Драг.  117. 

Госпбся,  сі,  ж.  Ласкательное  отъ  го
с- 

подиня. Гол.  І.  147.  МВ.  (КС,  1902.  X. 

144).  Ось  рухайте,  моя  госпосю,  моя
  па- 

нійко! V.  Барв.  437. 

Гостенько,  кв,.л.  Ум.  огь  гість. 

Гостець,  тця,  м  Хроническій  ре
вма- 

тизмъ  вь  суставахь.  Драг.  40.  КС.  188.»
. 

XI  303 '  Мнеть,  як  гостець  бабу.  Ном. 

к  4004.  Точно  болізнь  эта  не  оирехв
ле- 

иа,  таїть  какъ,  невидимому,  названі
емь 

гостець  охватывается  не  одна  болвзнь.  П
о 

народному  ввроваиію  гостець  въ  скры
том* 

состояніи  есть  у  каждаго  человека  и  
обна- 

руживается ревматическими  болями,  сыпя- 

ми чирьями,  ранами.  Нечистий,  поганий 

гостёць:  шо  загнивасться— очевидно  с
ифи- 

лисъ.   Мил.  М.  94 

Гбстнк,  ка,  м.  Ум.  оть   гість. 

Гостина,  ни,  ж.  1)  Пребываше  въ
  гос< 

тяхъ,  гостьба.  Гірка  гостина,  коли 
 лиха 

година.  Ном.  Де  все  гостина,  там  голод 

недалекий.  Ном.  А  ще  мого  сина  я  гости- 
ни не  видно.  Макс.  (1834)  117.  У  гостину. 

Вь  гости.  Я  тудою  йтиму  до  батенька 

в  гостину.  Мет.  279.  2)  Пиршество,  уго- 

щеніе,  принятіе  гостей.  Починається  
гос- 

тина для  всіх  нас  радостна.  Гол.  Так 

то  оддячив  ти  пану  гетьману  за  гости- 

ну! К.  ЧР.  161.  3)  Гость.  Прийде  до  те- 

бе три  гостини:  перва  гостина— яснее 

сонце.  Чуб.  Ум.  Гостинна,  гостчнонька,  
гос- 

тиночка.  Через  долинку ута  в  гостинку. Ном.  .V  11821. 

Гостинець,  нця,  м.  І)  Иодярокъ,  пре
- 

зеять,  гостинець.  Так  і  гостинців  бр
ать 

не  хоче,  не  хоче  йпана  закохать.  Шевч.
 

Якого  іпи  мені,  тату,  гостинця  купив.
 

Ном.  К>  12131.  2)  Большая  дорога,  стол
- 

бовая дорога.  Гостинцем  буде  їхати  гу- 

бернатор. Каменец.  У-  По  під  Камінець 

збитий  гостинець;  там  військо  стоїть
, 

ладу  не  знає.  Чуб.  Аж  тут  два  лю
де 

гостинием  їдуть.  Федьк.  3)  Корчма.  Пі
- 

демо ?о  пропити  до  нового  гостинце,  за 

червоне  винце.  Гол.  IV.  435.  Ум.  Го
стин- 

чин,  гостйнчичок  (только  вь  1-мъ  значе
ній). 

Чуб  V  663.  Ой  приїхав  мій  ми
ленький. 

з  дороги,  привіз  мені  гостинчик  до
рогий. 

Чуб.  V.  520. 

Гостинне,  ни,  ж.  Ум.  отъ  гост
ина. 

Гостйноньна,  ки,  м.  Ум.  отъ   
гостина. 

Гостйночка,  ки,  ж.  Ум.    огь    
гостина. 

Гостинчик,  на,  м.  Ум.   отъ   гос
тинець. 

Гостйнчнчок.чка,  м.  Ум.  отъ  гос
тинець 

Гостинність  ностя,  ж.  Гостепріим
ность. 

Худобу  свою  проциндрив....  (на)  
широких 

учтах,  по  старосвітському    звич
аю    гос- 

тинности.  К.  ХП.  22. 

Гостнстнй,  а,  е=Остнстий.  О 
 мвхъ: 

имтющій  длинныя  шерстинки.  1 
 остиста 

шкура.  НВолын.  у. 

Гостити,  щу,  стиш,  гл.  і)=
Гостюва- 

тк    Просила  прозьбою  і  грозьбою,  щоб
  ми 

недовго  гостили.  Мет.  188.  2)  Прин
имать 

гостей,    угощать.    Коли    сама
  намоглась, 

щоб  до  тебе  приїхали  в  гості, 
 так  гос- 

ти ж  як  слід.  Лебед.    у.    Зараз  поча
ли 

мене  гостити  вареними  яйцями
  і  паля- 

ницею. Г.  Барв.    124.    Повиїдали        усю 

страву....  нічим  людей  гостити.
  Мнж.  41. 

Гоститися,  ідуся,  стишся,  гл
.  1)=Гос- 

тюватнея.  Будемо  гоститися  то
  у  вас, 

тоТтебе.  Ном.  №  11819.  2,  Пр
инимать 

гостей.  Мені  ніколи   гоститися    з   
 цхми 

гостями.  Зміев.  ̂ . 
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Гостівннк,  ку,  м.  Гаст.  Оегапіпт  §ап- 
дшпеит  Ь.  ЗЮЗО.  І.  124. 

Гостівство,  ва,  є. = Гостювання.  Рк. 
Левнц. 

Гостонько,  ка,  м.  Ум.  отъ  гість. 
Госточкс,  ка,  .».  Ум.  отъ  гість. 
Гострій,  а,  в.  1)  Острый,  н.чьюїдій 

тонкое  лезвее.  Не  пиляй  мене  тупим, 
та  ріж  мене  гострим.  Ном.  Гостра 
шабля.  У  рученьках  гостру  шаблю  но- 

сить. Мет.  238.  Мала  пташка,  та  нігті 
гострі.  Лом.  .V:  7325.  2)  Остроконечный, 
конусообразный.  Як  виїхав  донський  ко- 

зак із-за  гострої  могили.  Нп.  Гострий 
шпиль.  Ком.  Р.  II.  90.  3)  Сильный,  ясс- 
стокій,  різкій.  Цур  ці/рачка— гостра  бо- 

лячка. Ном.  .\Ь  1414  7.  4)  Різкій,  остро- 
умный. Гострий,  як  бритва.  Ном.  Л;  1523. 

Хоч  голий,  та  гострий.  Ном.  Л;  1475. 
5)  Пронзительный,  жгуїій.  Гострі,  чорні 
очі.  Лениц.  І.  332.  6)  Гбстра  дорбга.  Ко- 

лоть, мерзлая  грязь  на  дорогі.  Дорога 
метра  не  можна  їхати.  Каменец,  у.  Ум. 
Гостренький,  гострёсеньиий.  Єсть  у  мене 
госшресенький  ножик.  Грин.  III.  354. 

Гострило,  ла,  с.  Ирнборъ  для  точені» 
косы.  Черк.  у. 

Гострйтв,  рю,  рйш,  гл.  Точить,  острить. 
Щоб  мечі,  шаблі  гострили.  Шсвч.  Гост- 

рити зуби.  Приготовляться  къ  чему,  острить 
зубы  на  кого,  замышлять  нротивъ  кого. 
Не  гостри  зубів,  бо  не  будеш  гони. 
Ном.  >£  3832.  Вони  на  нас  зуби  гост- 

рять. Рудч.  Ск.  Гострити  очі,  язики.  Острить 
зубы,  замышлять  нротивъ  кого.  /  ворог 
мій  на  мене  очі  гострить.  К.  Іов.  ЗО. 
Язики  на  мене  гострять.  К.  Псал.  313. 

Гострій,  рік,  м.  Лезвее,  острый  край 
ножа,  бритвы  и  ир.  Сумск.  у.  Ум.  Гострієць. 
Екатерипосл.  у. 

Гостро,  нар.  1 )  Остро.  Гостро  ніж  на- 
госіпрсниїї.  2)  Різко.  Гостро  говорить. 
3)  Пристально,  проницательно.  Дідуган 
гостро  на  мене  глянув.  Стор.  І.  228. 

Гостроверхий,  а,  е.  Конусообразный. 
Осіроверхій.  К.  ЧР.  5.  Взялись  димом 
гостроверхі  гиляхецькі  будинки.  К.  Досі». 
123. 

Гострогляд,  ду,  .п.  Крепкая  водка. 
нцв  чарок  зо  три  гострогляду,  та  й 

гурь,  мати.'  хоч  до  вечора  робити 
Канев.  у. 

Гостролистий,  а,  е.  Съ  длинными  її 
узкими  листьями.  Зелені  ряди  гостролис- 

тої кукурузи.  Левиц.  І.  28. 

Гостровбсвй,  в,  е.  Съ  острымъ  носомъ, 
съ  острымъ  носкомъ.  Чоботи  гостроносі. 
О.  1862.  УШ.  33. 

Гостроспиниий,  а,  е.  О  лошади:  иы-вю- 
іцій  і  струю  спину,  съ  выдающимся  снин- 
вымъ  хребтомъ.  Який  у  тебе.кінь  гостро- 
спинний, —на  цьому  верхи  не  далеко  за- 

їдеш. Ла'ть  йому  вівса  не  даєш.  Канев.  у. 
Гостряк,  ка,  .«.  Острів.  На  кінці  в 

того  ціпка  гостряк  був  залізний.  Ека- 
териносл.  у.  (Залюб.). 

Гостювальник,  ка,  м.  Гость,  человйкъ 
гостящій  иди  гостившій.  Гостювальники 
вертались  додому.  Мир.  Нов.  І.  139 

Гостювання,  в  я,  с  Пребиваніс  въ  гос- 
тя хі..  К.  ЧР.  395. 

Гостювати,  тюю,  еш.  гл.  Гостить.  На- 
їхали гості  гостювати,  да  кличуть  ме- 

не, мати,  в  зелен  сад  гуляти.  Чуб.  V*.  175. 
Гостюватися,  тююся,  ешся,  гл.  Уго- 

щаться. Був  один  пан  у  гостях  і  добре 
там  гостювався:  їв  усякі  страви  і  пив 
усякі  вина.  Грин.  І.  299. 

Гостювйтий,  а,  є.  Любящій  бывать  въ 
гостяхъ.  .Аф.  367. 

Гостя.  Въ  вьіраженіп:  у  гостя.  См.  Петь. 
Гостяк,  ка,  м.  Воль,  трудно  откармли- 

ваемый н  худой.  КС.   1898.  VII.  46. 
Готар,  ру,  л.  Лежа,   граница.   Желех. 
Готаритн,  рю,  риш,  гл.  Граничить, 

прилегать  къ....  Желех. 
Готёць,  тця,  л(.=0тець.  Грин.  Ш.  220. 
Готйцькнй,  а,  е.  Готическій.  Церква 

з  тонкою  готицькою  дзвіницею.  Левнц.  І. 

217. 
Готів,  готов,  ва,  во.  НВолын.  у.  и  го 

товий,  а,  є.  1)  Готовый,  приготовленный. 
До  готового  хліба  знайдеться  губа.  Ном. 
У  Бога  все  готово.  Ном.  №  22.  2)  Готбві 
грбші.  Наличный  деньги.  Ном.  Лг  5239. 
Ій/тів  за  готові  гроші.  Ум.  Готовенький. 
Ном.  №  13661. 

Готівка,  ки,  ж  =Готовик.  Желех. 
Готов,  готовий.  См.  Готів. 
Готовив,  ка,  м.  Наличный  деньги. 

Ирил.  у. 

Готовити,  влю,  виш,  гд.=Готувати. 
Звелів  готовити  обід.  Котл.  Ей. 

Готово,  нар.  Готово.  Шевч.  441. 
Готувати,  тую,  еш,  гл.  1)  Готовить, 

приготовлять,  уготовлять.  Дітей  годуй,  а 
сам  торби  готуй.  Ном.  Л:  9201.  Жінка 
смерть  готує  на  тебе.  НВолын.  у.  2)  О 
кушаньяхъ:  приготовлять,  варить.  Вече- 

рять готуіі!   Чуб.  ПІ.    227. 
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Готуватися,  туюся,  ешся,  гл.  Гото- 
виться, приготовляться.  Страшний  суд 

ся  приближав, — готуймося  всі.  Чуб.  І. 
220..  Той  чоловик  бере,  готується  на 
смерть.  Драг.  76. 

Готуля,  лі,  ж.  Молодая  коза.  Угор. 
Готур,  ра,  и  ґотур,  ра,  м  Глухарь, 

глухой  тетеревъ,  Теігао  іігодаїїіів.  Шух.  1. 
237.  Желех. 

Гбтьта!  меж.  Крикъ  на  лошадь:  на- 
право. Вх.  Лем.   405. 

Гота,  тяти,  с.  Птенецъ-глухарь.  Шух. 
І.  239. 

ГйЦ,  гбна,  меж.  Скокъ!  гопъ!  (при  лры- 
іаньи,  танцахъ).  Не  кажи  гоц,  поки  не 
перескочені.  Чуб.  1.  246.  Гоца  драла,  го- 
ца  драла.  Ном.  .№  12517. 

Гоцак,  ка,  м.  Особаго  рода  танцець 
съ  прыжками.  Жижки  од  танців  задри- 

жали, вистрибувавши  гоцака.  Котл.  Ен. 
1.  20.  Москаль  покинув  глек  да  садить 
гоцака.  Греб.  373. 

Гопки,  меж.— Тол,.  Ком.  ст.  300, &  364. 

Г  очаги,  чу,  чйш,  гл.  Ржать.  Уже  ко- 
ні на  стану  гочать.  Нн.  Харьк. 
Гбчі,  чей,  с.  лм.=0чі.  Двое  нас,  як 

гочгй  в  лобі.  Ном.  №  9402. 

Гоя,  меж.=Тв6,  ой.  Гоя,  гоя,  всяка 
дівка  моя!  Чуб.  І.  80.  Гоя,  гоя,  гоя!  що 
зо  мною,  що  я?  Шевч.  281. 

Г6я-д*6ндя,  ді,  ж.  Хороводная  игра, 
то  же,  что  и  гаївка.  Вх.  Уг.  233. 

Гра,  гра,  ж.  Игра.  Федьк.  І.  135. 
Граб,  он,  м.  Дерево:  грабь,  Сагрішіа 

Веїиіив  Ь.  ЗЮЗО.  І.  116.  Вх.  ІІч.  II.  ЗО. 

Ой  піду  я  в  ліс  по  підпеньки,  там  сто- 
їть граб  зелененький.  Грин.  III.  407.  Ум. 

Граббк,  граббчок.  Чуб.  V.  1156. 
Грабарка,  кя,  ж.  1)  Тачка,  повозка 

для  возки  земли.  2)  Артель  землекопові. 
съ  тачками.  3)  Земляная  работа. 

Грабарський,  а,  е.  Принадлежащей  или 
свойственный  землекопу. 

Грабарство,  ва,  с  Занятіе  земляными 
работами. 

Грабарювати,  рюю,  еш,  гл.  Занимать- 
ся земляными  работами. 
Грабарь, ря, . м.  1)Землекопъ,  лопатнпкъ. 

2)  Гробокопатель.  Звелів  наш  полковник 
іти  грабарам  помагати  побитих  ховати. 
Федьк.  А  грабарові  дам  стару  кожуши- 

ну, гноби  на  мені  висипав  велику  моги- 
лу. Грин.  III.  285. 

Грабарювання,    вя,    с    Землекопаніе. 
Грабати,  баю,  еш,  гл.  1)  Гресть.  Гра- 

бати сіно.  Вх.  Лем.  405.  2)    Разгребать. 

На  те  курка  грабає,  щоби  що  виграбала. 
Ком.  Пр.  Л:  958. 

Грабачка,  ки,  ж.  Работница,  сгребаю- 
щая сіно  или-  овесь.  Вх.  Лем.  405. 

Грабёвно,  на,  с  —  Грабильно.  Вх. 
Зн.  45. 

Грабельки,  льок,  ж.  мн.  1)  Ум.  отъ. 
граблі.  Л  ке  лиш,  сину,  мені  грабельки, — 
он  коло  тебе  стоять.  Грин.  II.  207. 
2)  Родь  орнамента  на  писанкъ.  МУЕ.  І. 
190.  3)  Названіе  одной  нзъ  косточекъ  вт> 
скелетъ  летучей  мыши  (но  народному  ві- 
рованію).  Чуб.  I.  55. 

Грабельний,  а,  е.  1)  Относящейся  кь 
граблямъ.  2)  Грабельний  свердел,  Буравь 
для  діланія  граблей. 

Грабйльно,  на,  с  Ручка  въ  грабляхъ. Васильк.  у. 

Грабйна,  ни,  ж.  1)  Грабь,  одно  дере- 
во. Грабина  висока  та  листом  широка. 

Чуб.  V.  1024.  Ой  бери,  синку,  гострий 
топі})  та  рубаіі  грабину  із  кореня.  Чуб. 
V.  710.  2)  Соб.  Грабовыя  деревья.  Ліс  за' 
стилав  гори  й  долини  чистою  старою 
дубиною  та  грабиною.  Левіщ.  Пов.  99. 

Ум.  Грабинонька.  (Только  къ  1-му  значе- 
ні»). У  полі  грабинонька  тонка  та  ви- 
сока. Чуб.  V.  710. 

Грабитель,  ля,  .".  1)  Грабитель.  Бо 
неправедним  достатком  хвалишься  гра- 

битель. К.  Ікал.  20.  2)  Сборщнкъ  пода- тей. Борз.  у. 

Грабвтбдька,  кн,  ж.  Грабительница. 
Аф.  367. 

Грабіж,  ягу,  м.  1)  Грабежъ,  ограбленіе. 
2)  Сборь  податей.  Радом,   у. 

Грабіжна,  ки,  ле.=Грабіж  1.  Ном. .V.   12026. 

Грабіжник,  ка,  л.  Грабитель.  Лаяв  нас, 
казав:  ви  грабіжники,  а  не  волосні  судді. 
Еиатериносл.  д. 

Грабкй,  ків,  м,  мн.  1)  Родъ  длнн- 
нозубыхъ  граблей,  ирикр'Бплнемыхъ  къ 
косв  (когда  косять  хлвбъ).  Коситй  на  граб- 

им. Косить  косой  съ  такими  граблями. 
2)— св.  Івана.  Раст.  Оегаишт  зукаисит. 
Вх.  11ч.  I.  10. 

Граблисько,  ка,  с  и  граблище,  та, 
с.=Трабнльно.  Наступив  на  зубки  (в 
граблях),  а  граблище  підвелось  угору  і 
хрусь   службу  по  лобові.    Грин.  П.    207. 

Граблі,  бель  блів,  ок.  мн.  1)  Грабли. 
Части:  держівно,  конецъ  котораго  пред- 
ставляетъ  развилину  —  росині,    на   концы 
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котораго  прикріплень  валок,  а  въ  послід- 
ній  вставлены  зубц/.  Шух.  І.  166.  Въ 
другихъ  мъхтностяхъ  держівно  называется 
граблисько,  граблище,  грабйльно;  два  дру- 

гій названій:  валбк  і  зубки.  Се  ще  вила- 
ми писано,  а  граблями  скороджено.  Ном. 

X  6821.  2)  Родь  писанки.  КС.  1891.  УІ. 
379.  Ум.  Грабельки.  Ти  підеш  з  косою, 
діти  з  грабельками,  ти  будеш  косити, 
діти  загрібати.  Чуб.  У.  29. 

Грабовий,  а,  е.  Грабовый.  Чуб.  У.  674. 
Між  дубовими  та  грабовими  гаями.  Ле- 

вин, І.  203. 
Грабовятий,  а,  е.  Корыстолюбивый, 

любостяжательный.  Хвалить  Настя  свого 

попа:  „Не  грабовйтий",  каже.  О.  1862. 
У.  83,  84. 

Грабок,  бка,  м.  1 )  Ум.  оть  граб.  2)  Пт.= 
Деркач,  Сгех  ргаіепзіа.  Вх.  Уг.  234. 

Грабочок,  чка,  м.  Ум.  оть  граб. 
Грабування,  ня,  є.  1)  Грабежъ.  Черк.  у. 

2)  Взятіе  движимости  за  долги.  КС.  1889. 
VII.  670.  3)  Взьісканіе  податей. 

Грабувати,  бую,  вш,  гл.  1)  Грабить. 
2)  Брать  движимость  за  долги.  КС.  1889. 
НІ.  670.  Та  беруть  о/сиди,  грабують,  ці- 

нують ні  за  «{о.  Чуб.  V.  1019.  3)  Взыс- 
кивать подати.  КС.  1889.  Ш.  670. 

Грабунок,  нку,  м.  Грабежъ.  Стор.  II. 
185. 

Грабчак,  ка,  м.  1)  Молодое  деревцо 

граба.'  Каменец,  у.  2)  Внсокій,  тонкій  и 
хбнивый'волъ.  КС.  1898.  VII.  46. 

Гравилат,  ту,  м.  Раст.  Сеит  игЬапит 
Ь.  ЗЮЗО.  1.  124. 

I.  Град,  ду,  -к.=Гряд.  Граду-тучі 
увійшов,  а  злих  рук  не  уві.йшов.  Ном. 
.V  2098. 

II.  Град,  ду,  м.  1)«=Г6род.  (Заимство- 
вано изъ  церк.-слав.).  Чуб.  I.  160. 2)  Ого- 

рожа. Ой  у  саду,  в  саду-винограду,  там 
стоїть  коник  коло  граду.    Чуб.    V.    781. 

Градівник,  ка,  м.  Знахарь,  управляю- 
щій  градомъ.  Шух.  I.  43. 

Градідь,  ля,  м.  Гредиль,  часть  плуга, 
въ  которую  укрепляется  чересло.  Чуб.  VII. 
398. 

Градки,  док,  ж.  мн.  Ограда  вокругъ 
церкви.  Мирг.  у.  Слов.  Д.  Эварн. 

Градобоїця,  ці,  ж.  Побитый  градомъ 
хлъбъ.  НВолын.  у. 

Градобойннй,  а,  е.  (О  полі,  лугв).  По- 
битый градомъ.  Черниг. 

Градовий,  а,  е.  Градовой.  Пищать, 
як  дідько  в  градовій  хмарі.  Ном.  К  12890. 

Градус,  оа,  м.  Градусъ.  Тепломір  по- 
діляють на  80  частин....  звуться  граду- 

сами. Ком.  Р.  II.  79. 

Градусник,  ка,  м  =Тепломір.  Тепло- 
мір деякі  називають  простл  градусником. 

Ком.  Р.  II.  79. 

Грайворон,  на,  .м.— Гайворон.  Вх.  Пч. II.  9. 

Грайка,  ки.  ас.  1)  Игра,  партія  игры. 
Ходгт  до  мене  на  грайку.  Вх.  Зн.  12. 
2)  Родъ  сильно  жужжащей  при  полеті  му- 

хи. Вх.  Зн.  12. 

Грайливий,  а,  є.  Сверкающій.  Над  ним 
яснее  та  холоднее  небо,  грайливе  сонечко. 
МВ.  II.  113. 

Грайннй,  а,  е.  Искусный  въ  музыке. 
Маєш,  же  музики  грайніг?  Маєш  же 
свашоньки  спгвнії?  Маєш  же  старости 
можнії?  Гол.  II.  665. 

Грак,  ка,  м.  і)  Грачь.  Од  лівого  виска 
він  чорнявий  як  грак.  МВ.  II.  182.  2)  Ло- 

вити грзк(в=Ґави  ловити.  Він  граків  ло- 
вить. Ном.  №  10925. 

Грак,  меж.  и  пр.— Гряк  и  пр.  Стук! 
грак!  то  й  п'ятак.  Ном.  №  10433. 
Граматика,  ки,  ж,  1)  Грамматика. 

Ном.  №  10439.  ?)  Третій  изъ  семи  клас- 
совъ  духовныхъ  училищъ  и  семинарій. 
Сим.  175. 

Граиітик, ка, м.  1)Грамматикъ.  2)  Уче- 
никъ  третьяго  изъ  семи  классовъ  духов- 

ныхъ училищъ  и  семинарій.  Сим.  175. 
Граматка,  ки,  ж.  1)  Азбука,  букварь. 

Аз-буки,  бери  граматку  в  руки.  Ном. 
2)  Поминальная  книжечка.  Наняли  тут 
по  йому  панахиду  і  у  граматку  свою 
записали.  Кв. 

Гранітний,  а,  е.  Грамотный.  Шух.  I.  33. 
Грамота,  ти,  ж.  1 )  Грамота.  У  руках 

царська  грамота.  К.  ЧР.  338.  2)  Грамо- 
та, уменье  читать  и  писать.  Уже  воно  й 

грамоти  бралось. 
Грамотка,  ки,  ж.  Письмо.  Ой  напишу 

я  грамотку,  пошлю  післоньки  до  батень- ка. Мет.  297. 

Грамуаджа,  ж1,  ае.=Хмнв.  Вх.  Уг.  234. 
Грана,  ни,  г*; —Грань  3— Жар.  Желех. 
Граната,  ти,  ж.  Драгоценный  камеиь, 

гранатъ.  На  хииг  гранати,  корали,  дука- 
чі,  як  жар  горять.  Стор.  II.  29. 

Граяатярь,  ря,  м.  Гренадеръ.  Мене 
дано  до  гранатирів.  Федьк. 

Гранатовий,  а,  е.  1)  Гранатовый.  2)Цвъ- 
томъ  похожій  на  гранатъ,  темносиній,  тем- 

но.ф*юлетовый.  Мундір  на  нім  гранатовий. 
Чуб.  V.  1084. 
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Гранаточка,  кн,  ас.  Форточка?  При- 
їзджає  в  подвіренько,  поковтує  в  грана- 
точку:  „Вийди,  вийди,  Романочку" .  АД. І.  300. 

Гранястий,  а,  е=Граич&стий.  Оті 
гранисті  яблука  такі  квасні.  Черниг. 

Гранит,  ту,  м.  Гранштъ.  Коріннями 
вчепилось  у  каміння  і  глибоко  вроело  аж 
до  граниту.  К.  Іов.  18. 

Границя,  ці,  ж.  1)=Гряннця.  „Куди, 
синку,  виїзжаєш?" — За  границю  по  ді- 

вицю. Чуб.  Ш.  464.  2)  ІІсландскій  мохъ, 
Сеігагіа  ізіапсііса  Ь.  Вх.  Зн.  12.  Ум. 

Гранична.  Вх'.  Ле.м.  405. 
Гранка,  ки,  ж.  1)= Грань  2.  Баня 

виведена  скругла-гранчаста, — одна  гранка 
бі.гьша,  а  друга  менша.  Св.  Л.  45.  2)  Ча- 

шечка, въ  которой  сидить  ор*хъ.  3)  Сортъ 
ячменя:  Ногсіешп  (іікііспит,  ячмень  дву- 
рядный.  Вх.  Пч.  І.  14. 

Грання,  на,  с.  1)  Игра  на  инструмен- 
те. Почули  вони  весільне  грання.  Драг. 

111.  Були  танці  під  грання  своїх  музик. 
Левиц.  Нов.  8.  2)  Д*тскія  игры. 

Гранчастий,  а,  е.  Многогранный,  гра- 
неный. Гранчаста  пляшка.  Св.  Л.  226. 

Баня  виведена  скругла-гранчаста, — одна 
гранка  більша,  а  друга  менша.  Св.  Л.  25. 

Гранченяй  хліб=Грінка  2.  Вх.  Уг. 
234. 

Гранчйти,  чу,  чнш,  гл.=Грінчнтн. 
Вх.  Уг.  234. 

Грань,  ні,  ж.  1)  Межа,  граница.  Саме 
на  грані  росте  дуб.  Лебед.  у.  2)  Грань,  бо- 

ковая плоскость  въ  многогранник*.  3)  Круп- 

ные горящіе  уголья.  Каменец,  у.  ЕЗ.  V*. 
194.  Гн.  II.  17.  4)=  Границя  2,  Сеігагіо 
ійіапсііса  Ь.  Вх.  Зн.  12.  5)  Раст.  Зіісіа. 
Шух.  І.  22. 
Грянювати,  нюю,  еш,  гл.— Граничи- 

те. Конот..  у. 

Гранів,  ка,  м.  1)  Призма.  Желех. 
2)=Грань  3.  Желех. 

Гранястий,  а,  в— Гранчастий.  Пше- 
ниця граняста,  а  жито  ні.  Волынск. 

Гран,  па,  м.  Графъ.  Левиц.  І.  493. 
Стор.  І.  152.  Драг.  83.  Лотоцький!  не 
думай,  Що  ти  грап  Лотоцький,  бо  ти 
вех  (паламарь)  з  села  Бебех.  Нон.  №  5509. 
Поздоровляю  ясновельможного  пана  гра- 
па  з  іменинами.  Рудч.  Ск.  II.  203. 
Грапйня,  ні,  ж.  Графиня.  Левиц.  Пов. 

316,  337.  Мир.  ХРВ.  333. 
Грапський.  а,  в.  Графскій.  ЗОЮР.  І. 

299. 

Грапчук,  ка,  м.  Сынъ  грифа,  молодой 
графъ.  Гн.  II.  141. 

Грапщиия,  ни,  ж.  Графское  имініе. Черк.  у. 

Ґрасувати,  сук»,  еш,  гл.  Вытаптывать. 
Татари  стояли,  копитами  землю  гра- 
сували.  Гол.  І.  І01. 

Грата,  ти,  ж.  и  пр.«=Ґрата  н  пр. 
Грати,  граю,  еш,  гл.  І)  Играть  на 

инструмент*.  Бас  гуде,  скрипка  грае.  Ном. 
.V  5736.  Не  в  тую  дудку  грають.  Ном. 
№  5092.  2)  Играть  въ  какую  либо  игру. 
Ой  та  сіли  вечеряти,  по  вечері  в  карти 

грати.  Гол.  І.  45.  Собі  очиці  зав'язала 
і  у  панаса  грати  стала.  Котл.  Ен.  і. 
23.  3)  Гріти  весілля.  Играть  свадьбу.  Дай, 
Боже,  знати  з  ким  буду  весілля  грати. 
Ном.  Де  262.  4)  Д*лать  быстрый,  різвьш 
двнженія  напр.  летая.  У  лузі  маківка  вес- 

кою зацвіла....  Бабок,  метеликів  над  нею 
грае  сила.  Греб.  370.  Як  назліталось  до 
неї  тих  відьом — сила!  Давай  його  шу- 

кать; грали,  грали  -по  хаті, — ніяк  не 
найдуть.  Грин.  І.  286.  О  лошади:  гарцо- 
вать.  Грайте,  коні,  під  нами!  Мил.  159. 
Грай,  кониченьку,  під  молоденьким  Бог- 
данком.  Чуб.  Ш.  281. Трати  конём.  Гар- 
цовать,  скакать  на  лошади.  А  попереду 
X  коником  грає,  коником  грає,  мечем 
махає.  АД.  І.  6.  Риба  грае.  Рыба  выбра- 

сывается на  поверхность  воды.  5)  Язи- 
иби  гріти.  Льстить,  пресмыкаться.  6)  Море 

гріє.  Море  бушуетъ.  У  неділю  вранці-ра- 
носине  море  грало.  Шевч.  Як  ось  і  мо- 

ре стало  грати,  великі  хвилі  піднялись, 
і  вітри  зачали  бурхати,  аж  човни  на 
морі  тряслись.  Котл.  Ен.  II.  6.  7)  Сбнце, 
зірниця,  місяць  гріє.  Влестить,  играетъ. 
ХС.  І.  75.  По  той  бік  Росі  грала  зірни- 

ця. Левиц.  Сонце  грас,  вилискується  в 
дощових  краплях.  Ком.  Р.  І.  21.  Красно 
грає  весняне  сонце  на  чистому  небі.  Мир. 
Пов.  II.  41.  8)  Грати  в  дзвбни.  Звонить. 
Весь  день  во  всі  дзвони  грали.  Гол.  І.  64. 
9)  О  мед*,  нив*:  бродить,  играть.  Мед  вже 
почав  у  бочці  грати.  Чи  не  той  то 
хміль....  що  у  пиві  грає.  АД.  II.  77. 

Гратися,  граюся,  ешся,  гл.  Играть, 
забавляться.  Вовчиця  на  сонці  з  вовченя- 

тами грається.  Рудч.  Ск.  І.  134.  З  соба~ 
кою  унучок  грався.  Шевч.  ЦІ. 

Граття,  тя,  є.  1)  Игра  ва  инструмент*. 
Лебед.  у.  2)  Игра  (забава).  З  граття 
то  й  лихо  буває:  у  нас  два  парубки  бо- 

ролися, та  й  руку  один  виломив.  Пи- 
рат, у. 



ГРАХВИН — ГРЕБЛО. 

365 

Грахвин,  на,  м.  Графинъ. 
.  Грач,  ча,  м.  1)  Игрокъ.  Чуб.    Ш.    45, 

46.  Ні  грач,  ні  помагач.    Ном.    №    6544. 
2)  Музыканта.  Які  грачі,  такі  й  танці. 
Новомоск.  у. 

Грашка,  кя,  ле  — Играглна.  Встречено 
только  у  М.  Вовчка.  Спродавалися  ласощі 
й  грашки.  МВ.  Ш.  32. 

Гребання,  ня,  с.  Брезганіе,  пренебре- 
жеиіе. 

Гребати,  баю,  вш,  гл.  Брезгать,  пре- 
небрегать. Ти  гребаєш  моєю  рукою,  моїм 

товариством.  Стор.  МПр.  10. 
Гребелька,  кн,  ж.  Ум.  оть  гребля. 
Гребельний,  а,  є.  Относящійся  къ  ПЛО- 

ТНИВ, плотинный. 
Гребелюк,  ка,  м.  Пт.=Верегуля.  Вх. 

Пч.  II.  12. 

Гребенатнй,  а,  є.  Им-вющій  гребень. 
Кури  білі,  чорні,  гребенаті.  Мил.  М.  51. 

Гребено,  на,  с.  То  же,  что  и  гребінка  — 
дія  расчесыванья  овечьей  шерсти.  Вх. 
Лем.  405. 

Гребенчув,  ка,  м.  Родъ  растенія,  ио- 
хожаго  на  тернъ.  Черном.. 

Гребе  акт,  ка,  .к.;=  Гребелюк.  Вх.  II  ч. 
її.   12. 

Гребенястий,  а,  е=гГребенатий.  Несло 
на  гребенястій  хвилі.    Мир.    ХРВ.    359. 

Гребець,  бцн,  м.  1)  Работникъ,  сгре- 
бающій  сбно.  Левч.  135.  Грин.  Ш.  128, 
1 29.  Хто  йде  —  горох  скубне:  гребець 
скубне  у  жменю;  іде  косарь  і  жнець, — 
нагарбають  в  кишеню.  Г  Арт.  (О.  Ґ861. 
ПІ.  95).  2)  Гребецъ,  лодочникъ.  Стор.  II. 
138.  Ум.  Грёбчик.  Пішла  заміж  за  гребця, 
за  гребчика  молодия.  Чуб.  V.  924. 

Гребінець,  нця.  м.  Гребенка,  гребень, 

гребешокъ.  Вас.  164.  Стояла  Мар' я  під 
■вінцем,  розчесала  русу  косу  гребінцем. 
Чуб.  Ш.  207. 

Гребінйще,  ща,  с  Уя.  оть  гребінь.  Бе- 
ри, милий,  днище  й  гребінйще.  Чуб.  V*. 

1074.  Ум  Гребінищечко.  Я  робити  прий- 
шла—  із  днищечком,  з  -гребінищечком . 

Грин.  Ш.  655. 

Гребінка,  кн,  ж.  1)  Гребенка  для 
расчесмванія  льна,  конопли,  шерсти  Вас. 
200.  Чуб.  І.  114.  Чуб.  VII.  409.  Вино- 

сить вона....  гребінку,  що  коноплі  чешуть. 
Грнн.  II.  346.  2)  У  ткущихъ  ковры:  „не- 

большая зубчатая  гребнеобразная  деревян- 
ная колотушка,  которою  присаживают ь  ни- 

тя  утка  ковра  по  мірі  вьінолненія  рисун- 

ка"   Вас.  171.  3)=Реш1тка5.  Шух.  1.  167. 

4)  Родъ  орнамента  въ  писанк*.  МУЕ.  I. 
190.  Ум.  Гребеночка. 

Гребінний,  а,  е.  1)  Относящійся  къ 
гребню,  гребеночный.  2)  Гребінне  полотнб. 
Самое  толстое  полотно.  Подольск,  г.  По- 

лотно боліє  тонкое,  чъмъ  воловина.  Вх. 
Зн.  5.  Полотно=Дванадцятка.  МУЕ.  Ш.  19. 

Гребінник,  ка,  м.  1)  Д'Ьлаюшій  гре- 
бешки, гребеночникъ.  Лебед.  у.  2)=Гра- 

вилат,  Оешп  игЬапига  Ь.  ЗЮЗО.    I.    124. 

Гребінннця,  ці,  ж.  Самое  толстое  по- 
лотно. Подольск,  г. 

Гребіночка,  кя.  ж.  1)Ум.  оть  гребінна. 

2)  Родъ  орнамента  въ  вышивк'Б.  Залюбов. 

Гребінчастий,  а,   е.    1)=Гребенатий. 
2)  ГребГнчесті  уставки,  —уставки  съ  особаго 
рода  узоромъ,  вышивкой.  Ко1Ь.  I.  49.  См. 
Гребіночка  2. 

Гребінь,  ня,  м.  1)  Прядильный  гре- 
бень. Чуб.  VII.  409.  Вас.  200.  Позичила 

веретено,  гребінь,  дниЩе,  прийшла  додо- 
му і  давай  прясти.  Рудч.  Св.  I.  178. 

2)  Гребенка,  гребешокъ.  То  йому  так 
потрібно,  як  лисому  гребінь,  сліпому 
дзеркало.  Ном.  3)  Доска  съ  зубьями,  со- 

ставляющая часть  каблуна.  См.  Каблук  2. 
Шух.  I.  228.  4)  Подобная  гребню  часть 
решітки.  См.  Решітка  5.  Шух.  I.  167.  У 
Пх.  Зн.  12=решітка  5.  5)  Гребень,  верхняя 
грань  вещи,  стоячая  полоса,  напр.:  гребень 
на  крышъ.  (Залюбов).  Шух.  I.  91,  117. 
Клуню  покриєш  стару,  та  на  коморі 

гребінь  виложиш.  0.  1862.  IX.  "7.  Гре- 
рень  горы  или  подобнаго  ей  возвьішенін. 
3  того  боку — провалля  і  з  сього  боку 
провалля,  а  по  середині  гребінь.  Грнн.  II. 
59  Гребень  волны.  Од  берега  до  берега 
на  Дніпрі  появився  білий  гребінь,  нена- 

че біла  грива  величезного  коня.  Левиц. 
Пов.  351  5)  Украшеніе  на  нижней  части 
мідной  курительной  трубки.  Щух.  І.  276. 

6)  Гребешокъ  на  голов-Ь  птиць.  Ум.  Гре- 
бінець, гребінчик.  У  в.  Гребінйще.  Бери, 

милий,  днище  й  гребінйще.  Чуб.  V.  1074. 
7)  Родъ  орнамента  на  нвсанісБ.  МУЕ.  1. 190. 

Гребка,  ки,  ж.  1)  Весло.  Манж.  179. 
Гребці  запустили  гребки  в  воду.  Левиц. 
Пов.  350.  Сідай  на  гребну.  Садись  на  весла. 
2)  Машина  для  сгребанія  свна.   Лохв.    у. 

Граблйця,  ці,  ж.  Скребница.  Вх.  Зн.  12. 

Греблі,  лів,  .*к.=Гра6лі.  Шух.  І.  169- 
Гребло,  ла,  с.  1)  =  Греб  л  нця    Вх.  Зн. 

12.  2)  Орудіе  на  подобіо  грабель  (вмвсто 
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зубцевъ  дощеька  шириною  яъ  вершокъ), 
употребляемое  для  сгребаиія  СОЛИ  ВЪ  ЛІІ- 
ыанахъ.  Черном. 

Гребля,  лі,  ж.  Плоти  ва.  Тиха  вода 
греблі  рве.  Ном.  №  3030.  Ум.  Гребелька. 

Водиця  гребельку  прорвала.  0. 1861.  IV*.  62. 
Греблянйй,  а,  ё.  Плотинный.  Гребля- 

ніїй  илин.  Водяная  мельница  съ  плотиной. 
Вас.  172. 

Гребня,  ні,  ж.  Дійствіе  гребущаго  вес- 
ло мъ,  гребля.  Така  вже  з  тебе  і  гребня: 

сідай  краще  на  правило. 
Гребовйдьвнй,  а,  в.  Относящійся  къ 

гребовиц'і.  Лісні гребовицькі.  Грин.  Ш.  127. 
Гребовяця,  ці,  ж.  1)  Сгребаніе  сіна, 

гребля.  На  гребовицю  вишило  десять  дів- 
чат. 2)  Время  сгребанія  свна.  Чуб.  VII. 

419.  Це  було  саме  в  гребовицю. 
Гребти,  б^,  беш,  гл.  прош.  ер.  гріб, 

греблі,  гребли.  1)  Гресть  (весломъ).  Так 
гребе,  що  страх,  човном.  Рудч.  Ск.  І.  206. 
1  сіпали  веслами  гребти.  Котл.  Ен.  II.  8. 
Гребти  у  ход.  Гресть  прямо  впередъ;  з  під 
човна  гребуть,  чтобы  поворотить  лодку;  че- 

рез ббіиивку — для  быстраго  хода.  Вас.  189. 
2)  Сгребать  (о  сіві).  Дівчата  на  луці 
гребли,  а  парубки  копиці  клали.  Шевч. 
453.  3)  Рыть,  разгребать.  Собаки  лапами 
гребуть.  Ном.  Курка  що  гребе,  то  все  на 
себе.  Ном.  Лі  9740.  Кінь  гребе   копитом. 

Гребтися,  буся,  бешся,  гл.  1)  Гресть 
весломъ.  Богу  молись,  а  до  берега  гре- 

бись. Ном.  Л'=  160.  2)  Рыть,  разгребать. 
В  раскинутому  сіні  греблись  кури.  Ле- 

вин,. І.  195.  Квочки  гребтимуться  у  гряд- 
ках. Гріш.  І.  20. 

Гребувати,  бую,  еш,  гл—Гребатя. 
Грёбчив,  ва,  -і'.  Ум.  оть  гребець. 

Греготіти,  чу,  Тйш,  гл.  О  лебеді:  кри- 
чать. Я  (лебідь)  раннім  ранком,  як  зай- 

мається світ  і  вода  починає  жевріти, 
голосно  грегочу  світи  на  добридень.  О.  1862. 
VII.  48. 

Грёвен,  на,  м.  Виноградная  кисть,  гроздь. 
Угор. 

Грезёт,  ту,  м.  Парча,  глазеть.  Глянь 
на  себе:  вся  в  перлах....  грезеті,  в  оксами- 

ті, (тор.  II.  216. 
Грезетбвнй,  а,  е.  Парченый,  глазето- 

вый. Котл.  Ей.  Слов  7.  Взяла  очіпок 
грезетовий.  Котл.  Ен.  І.  12. 

Грек,  ва,  м.  Грекъ.  Ном.  Л:  12326. 
Грекиня,  ні,  ж.  Гречанка.  Грек  рос 

казуЬав  про  східні  гареми,  про  афинських 
грекинь.  Левиц.  Нов.  13. 

Гренки,  или,  нйш,  гл.  Громіть,  из- 
давать сильный,  раскатистый  звукъ.  Грім 

гремишь.  Ой  ступить  гремишь  я  поля 
сторожа.  Чуб.  , 

Гренотати,  чу,  чеш  и  гренотіти,  чу, 
тйш,  гл.=Грінотати. 

Грёний,  а,  е=Гряний. 
Гренуха,  хп,  ж.  Пісня,  которую  поютъ 

на  Троицкія  святки.  Желех. 
Грецйло,  ла,  с.  Квасцы.  Шух.  I.  254. См.  Галун. 

Грёць,  ця,  м    1)    Музыканта,    игрокъ. 
0.  1862.  V.  Кух.  34.  Ні  швець,  ні  мнець, 
ні  в  дуду  грець.  Ном.  №  2965.  2)=Герець. 
Петро  почав  козацький  грець.  К.  ЧР.  166. 

3)  Апоплексически  ударъ,  параличъ,  по- 
стрілі.. Грець  тебе  побивай.  Посл.  Щоб 

тебе  грець  попоносив  на  вилах.  Грин.  І. 
246.  Шоб  його  кінський  грець  узяв.  Мнж. 

165. 
Грецький,  а,  є.  1)  Греческій.  Хто  не 

пізнає  самих  таки  греків  в  грецьких  бо- 
гах'? Левиц.  Світ.  б.  Слово  чужоземне, 

воно  позичене  з  грецької  мови.  Ком.  Р.  II. 
57.  Грецький  орГх.  Раст.  8и£Іапз  ге&іа.  Ь. 
ЗЮЗО.  І.  125.  2)  Гречневый.  Залізний 
ток,  свиний  перескок,  а  грецький  посад 
(сковорода,  сало  і  млинці).  Ном.  ст.  301. 
№  402. 

Гречаний,  а,  є.  1)  Гречневый.  Греча- на каша  сама  себе  хвалить.  Ном.  №  2663. 

Вари  лишень  гречані  галушки.  Рудч.  Ск. 
1.  11.  Нанчзав  три  піший  гречаної  вбвни. 
Иустяковъ,  небылицъ  наговорилъ  2)  О 

меді:  собранный  пчелами  съ  гречи.  Да- 
вай, діду,  меду!....  Пішов,  одрізав  йому 

эабоцень  такого  вже  гарного,  гречаного. 
ЗЮЗР.  I.  134.  3)  О  лошадиной  мастн: 
по  білой  шерсти  коричневый  пятнышки. 
Гречаний  кінь. 

Гречаник,  за,  м.  1)  Родъ  хлеба  язь 
гречневой  муки.  Чуб.  VII.  445.  Сим.  15. 
Невістки  напекли  гречаників.  Рудч.  Ск. 
П.  101.  2)  Въ  загадкі:  человікь.  Ном. 
ст.  294,  №  122.  3)  Названі©  иісни.  По- 

чали співатм  „Гриця"  потім  „Бурла- 
ку," „Чоботи"  і  „Гречаники."  Левиц.  І. 

349. 

Гречаннця,  ці,  ж.  Гречневая  солома. 
Желех.  НВолын.  у. 

Гречанка,  ви,  де.=Гречаинця.  Желех. 
Гречва,  ви,  ж.,  соб.  Греки.  Се  ж  не 

сама  татарва;  є  тут  і  гречей  досто- 
лиха. Екатериносл.  г. 

Грече,  мар.=Ґрече.  Маркев.  104. 
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Гречечка,  в»,  ж.  Ум.  огь.   Гречка. 
Гречиана,  ня,  ж.  Греческій  языкъ, 

литература.  Не  дарма  в  Віттемберзі  ти 
гречизни  жував.   К.  ЦН.   172. 

Ґречні,  а,  е=Ґ речпй. 
Гречана,  ни,  ж.  Одно  зерно  гречи. 

Візьми....  три  гречини  і  посади.  Грин. 
|1.  329.  Ум.  Гречинка.    Грин.  І.  212. 

Гречйсьво,  на,  с.=Гречвівва.  Вх. 
Зн.   12. 

Гречнще,  ща,  е\  =  Гречківка. 
Гречка,  вн,  ж.  Греча,  гречиха-растеніе. 

Вродила  йому  така  гречка,  що  -на  все 
поле.  Рудч.  Ск.  II.  207.  Греча-зерно.  Розси- 

пав гречку.  Мн.  Гречки.  Посевы  гречихи. 
Тай  гречки  гарні  цей  год.  2)  Раст.:  а) — 
дива,  польова.  Оарзеїіа  Ьигза  разіогіз.  Вх. 
Пч.  І.  9.  ЗЮЗО.  І.  114.  б)— дйна.  Кіипех 
асеїоза.  Вх.  Пч  І.  12.  3)  Коричневый 
крапинки  по  білой  лошади.  Коненя  мале, 
сухе,  та  тпке  пархате,  що  аж  гречкою 
усипане.  Рудч.  Ск.  И.  175.  4)  Нехай  буде 
ґречна.  Пусть  будегь  по  твоєму.  Нехай 
буде  гречка,  аби  не  суперечка.  Ном. 
Лй  4965.  5)  Скакати  у  гречку.  Нарушать 
супружескую  верность.  6)  Перегнити  через 
гречку.  Задать  трепку.  Ном.  Лі  3632.  Слм. 
УШ.  Ум.  Гречечка.  Грин.  Ш.  54. 

Гречвівва,  вя,  ж.  Поле,  на  которомъ 
растегь  или  росла  греча.  Вас.  196. 

Гречвів'я,  в'я,  с.=Гречківва.  Вас. 
196.  На  гречків'г  жито  посіяв.  Волч     у. 

Гречкосій,  сія,  м.  1)  Сіющій  гречу. 
2)  Хлібонашеаь,  земдедЬлецъ.  Ізнову  шку- 

ру дерете  з  братів,  незрячих  гречкосіїв. 
Шевч  3)  Насік.  Апізорііа.  Галиц  Вх. 
Пч.  II.  26. 

Ґречний,  а,  є— Ґречний.  Убірайся, 
виряжайся,  гречна  панно,  з  нами.  Гол. 
IV.  348. 

Ґречність,  ности,   .м;.— Ґречність. 
Гречух,  ха,  .«.  Насік.  Апізорііа  Ггиіі- 

соїа.  Вх.  її п    і.  5.  См.  Гречкосій   3. 
Гречувіка,  ки.  ж.  (Чаще  мн.  Гречушки.) 

Блиячиїгь  изъ  гречневой  муки. 
Гриб,  ба,  м.  1)  Грибъ.  Ні  риба,  ні 

м'ят,  а  щось  наче  гриб.  Ном.  7615.  Щасли- 
•ому  по  гриби  ходити.  Ном.  2)  Іівльїй 
грибъ.  Лохв.  у.  Ум.    Грибок,    грибочок. 

Грибні,  нар.  обильно  на  гриби.  Коли 
грибно,  тик  і  хлібно.  Н.  Посл. 

Грябовйще,  ща,  с  Місто,  гді  растугь 
трибы    ЕЗ.  V.  167. 

Грибок,  бва,  м.  Ум.  огь  гриб. 

Грибочок,  чва,  м.  Ум.  отъ   гриб. 
Грива,  ви,  ж.  1)  Грива.  Стоїть  кінь 

з  золотою  гривою.  Рудч.  Ск.  І.  104.  2)  Пе- 
реносно: большіе  волоси.  Ухопив  за  чесну 

гриву.  Ном.  Лі  3992.  3)  Кучка  трави,  не 
захваченная  при  косьбі  косою.  Ном. 
36  10185.  4)=Гривка  2.  Им.  179.  Ум. 
Гривка,  грйвонька,  грнвочка.  Грин.  Ш.  677, 

518. Тривав,  ва,  м.  Сизый  голубь,  вяхирь, 
СоІшпЬа  раІшпЬив.  Вх.  Пч.  II.   9. 

Гривань,  ня,  м.  1)  Конь,  иміющій  боль- 
шую гриву.  2)  Цереносно:   длинноволосый 

ЧЄЛОВІКТі. 

Гривастий,  а,  е=Гриватий.  Два  бах- 
мати,  гривасті  ступаки  ішли  під  ними. 
К.  МВ.  XI.  143. 

Гриватий,  а.  е.  Длинногривый.  Кінь 
гриватий.  2)  Переносно:    длинноволосый. 

Гривач,  ча,  м.  1)= Тривань.  2)  Дикій 
голубь. 

Гривеник,  ва,  м.  Гривенникъ,  монета 
въ  10  коп. 

Грйвеияий,  а,  е.  Трехкопеечный  (огь 
гривня).  Воздавала  гривенні  свічечки  і 
все  з  зеленого  воску.  Кв. 

Грнвеньва,  вн,  ж.  Ум.  огь  гривня. 
Гривни,  а,  є— Гливий.  Кінь  гривни. 

Федьь.  І.  7. 
Грнвина,  ни,  ж.  Узкая  полоса  травы, 

оставляемая  на  сінокосі  въ  виді  межи. 
Мнж.  178. 

Грйвиця,  ці,  ж.=Грява  3.  Драг.  243. 
Грйвячва,  ви,  ж.  Бордюръ  у  цві- 

точной"  клумбы,  еділанний  изъ  дерну. 
Кінчали  в  садку  ту  гривичку,  що  біля 
грядочок,  обкидати  дерном.    Новоиоск.  у. 

Гривка,  ви,  ж.  1)  Уи.  огь  Грива. 
2)  Одпо  полотнище  плахти  огь  талій  до 
косточегь  ногь.  Вас.  169.  А  я  тую  плах- 

ту иіануватиту,  із  припічка  горшки 
вийматиму,  гривками  лавки  стиратиму. 
Мил.  84 

Гряввіотий,  а,  є  =  Гривастий.  Вх. 

Лем.  424.  Гблуб  гривка'стий— Гривак.  Вх. Лем.  405. 

Гривко,  ва,  м.  Имя  собаки.  Ь.е  один 
пес  Гривко.  Нон.  .\і  5510.  А  Гривко  аж 
двері  гризе.  О.   1862.  IV.  94. 
Гривнбв,  ва,  ж.=Гршмк.  Вх.  Пч. 

II    9. 
Гривня,  ні,  ж.  1)  Мідная  нонета  въ  3  к., 

въ  инмхъ  мветностахъ  21/і  коп.  О.  1861. 
XI.  109;  1862.  IV.  94.  Став  у  брамі  $ 
мішком  грошей  і  усім  дає  по  гривні. 
Рудч.    Ск.    II.    163.    Сказав   на   гривню 
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правди.  Ном.  №  6900.  2)— золоті.  Черво- 
яецъ?  Обдарована  Марусенька  гривнями 
золотими,  талярами  битими.  Лукаш. 

153.  Ум.  Грйвенька.  Наш  пан  дає  по  гри- 
веньці,  пані  п'ятака.  Чуб.  Ш.  242.  Ув. 
Гривням.  Г.  Арт.  (О.  1861.  Ш.  112).  Ен- 
телові  ж  дав  на  кабаку  трохи  не  цілую 
гривняку.  Котл.  Ен.  II.  24. 

Грйвояька,  вя,  ж.  Ум.  огь  Грива. 
Грйвочка,  ви,  ж.  Ум.  огь  Грива. 
Грйда,  ди,  ас.=Гряда  4:  Вх.  Зн.  12. 
Грйдва,  ви,  ж.  Часть  рала— Ніердна  3. 

Чуб.  VII,  400. 
Грижа,  жі,  ж.  Печаль,  огорченіе,  тер- 

заніе.  Доков  я  ся  не  оженив,  не  мав  .оке 
я  грижі.  Гол.  І.  230.  Ой  має  він  на  сер- 

дечку та  й  велику  грижу.  ЕЗ.  V.  25. 

Грижпан,  на,  м.  Волъ  известной  (ка- 
кой?) масти.  КО.  1898.  VII.  42. 

Грив,  ву,  м.  Смешанная  съ  дертю  и 
мякиною  соль,  которую  даютъ  овцамъ. 

Гриза,  ей,  ж.  1)  Брань,  ссора.  Соло- 
вейків обминала,  щоб  тільки  не  було 

меж  нами  тієї  гризи,  тієї  змажки  та 
лайки.  Левиц.  Нов.  338.  Там  у  їх  гриза 
така  завелася.  Черк.  у.  2)=Гризота= 
Грижа. 

Гризанйна,  ни,  ж.  Ссора,  перебранка. 
Брати,  як  посварилися,  то  й  досі  іще 
між  гми  гризанйна. 

Грнзачка,  ви,  ж.  Ріпа.  Вгаззіса  гара 
Ь.  Вх.  Зн.  59. 

Грявйше,  ща,  с.  Ув.  огь  гризь.  Мил. 
М.  55. 

Гривня,  ні,  ж.  =  Грива.  Мир.  Пов. 
II.  42.  Остигло  йому  слухати  жінчину 
гризню.  Грин.  II.  165.  * 

Гризота,  ти,  ж.  і)=Гряжа.  Каменец. 
у.  2)  Ссора.  Соловейків  обминала,  щоб 
не  було  між  нами  тієї  гризоти,  тієї 
змажки  та  лайки.  Левиц.  ПЙО.  І.  362. 

Гризти,  ау,  8еш,  гл.  1)  Грызть,  кусать. 
Нехай  коза  іде  билини  гризти.  Рудч. 
Са.  І.  46.  Кістки  гризти.  Ноя.  №  8705. 
2)  Бранить,  пилить.  Так  що-дня  гризе 
мене,  що  хоч  тікай  з  хати.  Гризти  гб- 
лову.  Распекать,  бранить,  пилить.  Спус- 

кайся з  гори  тихіше  вниз,  щоб  ніхто 
голови  не  гриз.  Ном.  Увійшов  старий  чо- 

гось у  хату,  а  вони  й  почали  гризти 
йому  голову.  Грин.  II.  153.  3)  Мучить, 
гнести,  но  давать  цркою.  Совість  не  дає 
мені  спокою:  гризе  мене  і  день,  і  ніч. 
Стор.  Гризе  мене  одна  думка.  Г.  Бар. 
295.  4)  Тереть,  жать,  (ногу,  объ  обуви). 
Коли  б  мі  гриз    чобіт,  то  б  і  не  жаль, 

а  то  ходак  та  й  ще  не  так.  Ном. 
№  7350. 

Гризтися,  вуся,  зёшся,  гл.  і)  Кусаться, 
грызться.  Де  пси  свої  гризуться,  там 
чужий  не  мішайся,  Ном.  Мі  9449.  2)  Ссо- 

риться, браниться.  Чоловіче -голубчику, 
не  буду  до  віку  з  тобою  гризтись.  Рудч. 
Ск.  II.  133. 

Грнвун,  на,  м.  Мертворожденный  ре- бенокъ.  Александров,  у. 

Грнзучва,  вя,  ж.  —  Грнзачка.  Вх. Зн.  59. 

I.  Грязь!  меж.  Выражаетъ  грызенте. 
Мвжі  26.  Маня  і  справді,  мов  мишка, 
вхопила  двома  палюшками  ядерце,  мов 
та  лапками,  і  гризь  його!  Сим.  210. 

II.  Гризь,  8Я,  м.  и  8І,  ж.  1)  Ревма- 
тизмі., ломота  въ  суставахъ.  Маркев.  91. 

Почне  ломить  руку  або  ногу,  поки  зро- 
биться гризь.  Мил.  М.  53.  У  сього  грилю 

дев'ять  зубів.  Мил.  М.  55.  2)  Пупочная 
грыжа.  Мил.  31,  32,  КС.  1893.  VII.  80. 
Ув.  Гризйще.  Мил.  М.  55;    Грин.    II.    43. 

Гризібва,  ви,  ж.  Сварливый  челов'Ькъ или  женщина.  Та  годі  вже  тобі,  гризюко, 
гризтись.  Полт. 

Гримати,  маю,  вш,  гл.=Гріиати. 
Триматися,  маюся,  ешся,  гл.  Сер- 

диться. Бог  гримаеться.  Ном.  №  564. 

Гримнути,   ну,    нвш,    гл .= Грімнутн. 

Гримотати,  мочу,  чеш,  и  гримотіти, 
чу,  тйш,  гл.=Грімотати. 

Гринджбли,  джбл,  м.  мн.  =  Ґрин- 

джоли. 
Грип,  па,  м.  Птица,  грифъ.  На  дереві 

грипенята,  а  грип,  видно,  полетів.  Чуб. 
II.  327. 

Грйпа,  пи,  об.  Неповоротливый  чело- в-вкъ,  неуклюжая  толстая  женщина.  Черк, 
у.  Чуб.  VII.  575.  Така  грипа;  як  іЗе.  то  й 
земля  гуде.  Новомоск.  у.  У  в.  ГрЙпище. 
Новомоск.  у. 

Грипеня,  яятя,  с.  Птенецъ  грифа.  На 
дереві  грипенята,  а  грип,  видно,  полетів. 

Чуб.  II.  327. 
Гряпнк,  ва,  м.  Та  часть  скрипки,  гігв 

привязаны  струны,  за  иодставкою.  Ново- моск. у. 

Грясяв,  ва,  м.  Родь  хлъба.  Мужик 
та  був  дуже  бідний,  і  в  нього  тільки 
може  й  було,  шо  єден  хлібгрисяк.  Грин. 

І.   71. 
Грнцария,  ні,    ас  =Глицарня.    Иолт. 
Грйцив,  ва,  м.  Родь  растенія,   стебли 
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котораго  употребляются  въ  пищу.  Пішли 
дівчата  по  грицики  на  доли.  Грин.  1.31. 

Гржцвж,  ків,  м.  мн.  Раст.  Сігсіига 
сапиш.  МВ.  ЗЮЗО,  I.  118. 

Гржще,  ща,  с.  Игрище,  місто  для  игры; 
праздничные  забавы  молодежи.  Мил.  61. 
Вари,  мати,  вечеряти,  я  піду  на  грище: 
уже  ж  мені  наскучило  пребісяче  днище. 
Грин.  Ш.  647.  На  грищі  співала.  Греб. 
398.  , 

Гріб,  гробу,  -к.  1)  Могила.  Мет.  399. 
Знайшчи  батьків  гріб  і  одкопали  його 
аж  до  труни.  Грин.  II.  186.  На  тім 
гробі,  де  дурень  був  закопаний,  виросла 
бугила.  Рудч.  Ск.  І.  157.  Зробили  домо- 

вину, по  домувині  припустили  і  гріб. 
Драг.  103.  А  збіглися  джумаченьки  та 
під  могилочку,  викопали  гріб  глибокий. 
Рудч.  Чгг.  167.  Гроби.  Кладбище.  Грин. 
І.  50.  2)  мн.  Грбби.  Родъ  игры,  въ  ко- 

торой одна  пара  играющихъ  ловить  дві 
другія.  Чуб.  Ш.  89.  Кв.  П.  II.  100.  Ив. 
55.  Игра  эта  называетси  еще  рбби.  (См. 
Роб  3.)  Грбби  испорченное  рбби?  Ум.  Грб- 
бин,  гробби.  Гробок  запав.  Харьк.  г.  Гро- 
ббчои.  Гол.  1.  229.  См,  Гробий. 

Грібнутж,  бну,  нвш,  гл.  Гребнуть.  Та- 
кого багато  сього  году  жаб:  що  грібниш 

з  землі  картоплю,  то  й  жаба.  Харьк.  у. 

Грідушкй  (шок,  ж?).  Передній  частії 
«ет ара.   Шух.  І.  122. 

Грівд,  грбвду,  м.  Пробка.  Шух.  І.  101. 

Грівен  и  грізний,  й,  в.  Грозный,  сви- 
репый. МУЕ.  Ш.  136.  Здрігнеться  од 

йоге  грізного  голосу.  К.  ЧР.  219.  Тую  га- 
леру з  грізної  гармати  привітайте. 

АД.  І.  217. 

Грівно,  нар.  Грозно.  Став  на  ляхів 
грізно  гукати.  ЗОЮР.  І.  205. 

Грізьба,  би,  ж.  Угрозы.  Від  постраху, 
від  грізьби  стуманіють.  К.  Іов.  58.  Ні 
батькова  грізьба,  ні  материна  умова  ні- 

чого не  подіють  з  таким  гульвісою. 
Мир.  ХРВ.  132. 

Гріло,  ла,  с.  Громадина.  Там  таке 
гріло,  ця  баба.  Лубен,  у.  Ув.  Грілище. 

Грім,  грбму,  .и.  1)  Громь.  Грій  такий, 
що  хоч  тури  гони,  то  не  почують.  Ном. 
X  562.  Козак  не  боїться  ні  тучі,  ні 
грому.  Ном.  Л»  763.  Бодай  мене  громи 
вбили,  коли  м  не  єсть  тобі  милий.  Чуб. 
V.  235.  2)  Раст.  Негиіагіа  £ІаЬга  Ь. 
ЗЮЗО,  І.  124.  Ум.  Грбмик.  Мет.  259. 

Гріжав,  ка,  м.  Кусокъ    льда,    употреб- 

ляемый   для    того,    чтобы   спускаться    на 
немъ  съ  горки.  Сим.  159. 

Гріжаняя,  ня,  с    1)   Грохоть,   грохо- 
таніе.  2)  Сердитый  крикъ,  брань.  3)  Удары, 
битье. 

Грімаїн  и  гржжатж,  жаю,  вш,  грія- 
вутж  и  гримнути,  жву,  жеш,  гл.  1)  Гро- 

міть, загреміть,  грохнуть,  загрохотать.  О 
громі,  огнестрільномь  оружіи  и  пр ,  Грім 

що  гримне,  в  берег  гряне— з  пущі  по- 
лум'я прогляне.  Могил.  117.  Двері,  грим- 

ли  серед  хати.  Федьк.  І.  114.  О  стрільбі 

чаще:  грімати.  Із  дванадцяти  штук  гар- 
мат грімали.  АД.  І.  217.  Задзвонили  в 

усі  дзвони,  гармата  гримала.  Шевч.  574. 
Три  дні  грімсьіи  самопали.  К.  ЧР.  105. 
2)  Кричать,  крикнуть  сердито.  Не  на  те 
я  дочку  викохав,  —  грімнув  батько, — 
щоб  я  її  первому  пройдисвіту  мав  од- 

дати. МВ.  II.  111.  Як  я  з  тебе  сміюся? — 
гримнув  дід.  Рудч.  Ск.  II.  131. — на  ибго. 
Кричать,  крикнуть  на  кого,  бранить.  Колиб 
же  на  мене  одну,  а  то  й  на  свою  рідну 
матір  грімає.  МВ.  І.  26.  3)  Ударять, 
ударить  сильно.  Як  гримнув  мене  по  стіні. 
Рудч.  Ск.  І.  23.  Также  съ  удареніемь  на 
нредпосліднемь  слоті.  Нелепом  міжи 
плечі  ірім(іе.  ЗОЮР.  І.  18. 

Грімач,  ча,  м.  Ворчунъ.  Желех.  МВ. 
І.  137- 

Гріиій,  жія,  м.  Гремящій  (о  Зевесі). 
Як  буря  налетів  на  їх  і  громом  не  так 
би  Зевс  грімій,  як  він,  торохнув.  К.  ЦН. 
194. 

Грімкий,  а,  ё.  1)  Звучный,  громкій. 
Грімкії  рушниці.  ЗОЮР.  1. 136.  2)  Громко 
говорящій.  Грімкий  чоловік.  Черк.  у.  3)  Гро- 

мовой, обильный  громомъ,  грозный.  Грімке 
літо.  НВол.  у. 

Грімко,  пар.  Звучно. 

Грімнйй,  а,  ё.  Грозный,  громовой.  Звер- 
тається до  козаків  понуро  і  з  ірімною 

мовою.  Стор.  МПр.  161. 

Грімниця,  ці,  ж.  1)  Ударъ  грома? 
Молнія  съ  громомъ?  Блиснула  грімниця  із 
чорної  хмари.  К.  Досв.  9.  2)  Свіча,  за- 

жигаемая во  время  грома  (согласно  на- 
родному вірованію).  Чсрниг.  3)=Греммиця. 

Грімно,  нар.  О  звукі:  сильно,  громло- 
Стукнув  у  віконечко  грімно.  Радом,  у. 
Починай,  Солохо, — ти  ж  громній  спі- ваєш. Сосн.  у. 

Гріжнути  См.  Гріжатж. 

Гріиотатж,  чу,  чеш,  гл.    и  гріжотя> 



370 
ГРІМОТНЯ — ГРІШНИК. 

чу,  тат,  гл.  Грохотать,  греміть  Мяяс. 
22.  Поли  це  стукотгіть-грімотить,  коби- 

ляча голова  біжить.  Рудч.  Ск  Б.  86. 
Тоді  мене,  моя  мила,  ждати— піджидати, 
як  сіпане  по  небі/  грім  грімопгашн.  Мет. 
452. 

Грінотня,  ні,  ж.    Грохоть.    Левч.   29. 
Грілучаіі,  а,  в.  Гремящій.  Ой  ні,  не 

татаре, — християнська  скла,  мов  хма- 
рами грімучими,  табор  обложила.  К. 

Досв.  7. 
Трійка,  ви,  ж,  1)  Ломоть,  кусокъ. 

Шух.  1.  144.  Молила  сі  Богу  і  все  пила 
склінку  води  і  їла  грінку  хліба  на  день.  Гн. 
II.  98.  2)  Гренокъ.  Ном.  №  12291.  Про- 
сілне  з  ушками,  з  грінками.  Котл.  Ен.  У. 
14.  3)  Корзинка  подсолнечника.  Харьк. 
4)  Пучекъ  ор$ховъ  на  дереві.  Оріхи  так 
грінками  й  вгісять.  Борз.  у.  5)  Дббру 
гр(нку.  убити,  пійма:*).  Выиграть  что-либо. 
Нон.  №  10594.  То  же  значеніе  грГнка 
йому  впала.  Ном.  ЛЇ  10594.  Дідону  мав 
він  мов  за  жінку,  убивиїи  добру  в— неї 
грінку.  Котл.  Сн.  І.  25 

Грінчйїи,  чу,  чиш,  гл.  Поджаривать 
(хл-Ьбъ).  Угор. . 

Грісвнця,  ці,  ж.  Промежуточная  по- 
лоса между  двумя  рядами  посадки  на 

бахчі.  (Залюб.). 

ГрІга,  грію,  вш,  гл.  1)  Гріть,  нагрі- 
вать, солрівать.  Піч  топлю,  руті  грію. 

Ном.  №  12538.  Чужий  кожух  не  гріє. 
Ном.  №  9652.  Ой.  місяцю,  місяцюі  сві- 
тиш,  та  не  грієш, — даремне  в  Бога  хліб 
їси.  Ном.  №  596.  Окропи  гріть.  Рудч. 
Ск.  І.  137.  Гріти  самоварь.  Ставить  само- 
варъ.  Пятигорск,  окр.  2)  Бить  колотить. 
Отець  Хведор  грів  та  грів  його  но  всьому. 
Левиц.  І.  535.  3)-  поклони.  Бить  съ  усер- 
діемь  поклоны.  Гріє  перед  тим  хрестом 
поклони.  Мяж.  92.  4)-  чуприну.  Потіть 
огь  усиліп,  силиться.  Нащо,  про  що  тобі 
над  цим  чуприну  гріть?  Г.  Арт.  (О.  1861. 
Ш.  112).  Гріти  гадюку  за  пазухою.  Ото- 

греть змію  на  груди,  приласкать  небла- 
годарная. Ном.  5)  Гргти  надио.  Поддер- 

живать надежду  въ  комъ.  Нехай  радіє, 
поки  надію  серце  гріє.  Шевч. 

Гріунся,  гріюся,  вшся,  гл.  1)  Гріться, 
нагріваться,  согріваться.  Грівся  коло  ба- 

гаття. Єв.  Мр.  XIV.  54.  2)  О  жввотныхъ: 
состоять  въ  случкі.  Вовки  гріються  два 
тижня  перед  хрещенням.  Кіев.  у. 

Гріх,  ха,  м.  1)  Гріх-ь.  Як  не  прийме 

Біг  гріхи  за  жарт,  то  буде  шелесту 
багато,  Ном.  Л:  108.  Незнай  гріха  не 

чинить.  Ном.  №  106.  -Б'ють  не  ляхи,  а 
наші  гріхи.  Ном.  Лі  866.  Де  гріх,  там 
і  покута.  Ном.  №  124.  2)  Вина.  Батько 

Настусгін  радіє,  що  без  його  гріха  ста- 
лось таке  Гріщькові:  без  вісти  зник, 

вовкулакуе.  Г.  Барв.  452.  Ум.  Грішбк,  грі- 
шечок.  На  дугиечку  спасение,  грішечків 
отпущение.  ЕЗ.  V.  106. 

Гріховний,  а,  є.  Гріховний,  грішний. 
Гріховного  пестування  старе  тіло  про- сить. Шевч.  403. 

Гріхбвно,  нар.  Гріховно,  грішно.  К. 
МХ.  18. 

Гріховода,  ди,  м.  и  ж.  Гріховодникь, 
гріховодница.  Желех.  О  ви,  гргховоЪи! 
НВолын.  у. 

Гріховбдство,  ва,  с  Гріховодннчанье. 
Там  тільки  пустота  та  гріховодство.  Ив. 

Гріхувати,  хую,  вш,  гл. — на  кого.  Счи- 
тать виновнымъ  кого.  Гріхують  на  пана 

і  наші  дворові,  що  землі  не  дано.  Харьк.  г. 
Гріхуватвся,  хуюся,  вшся,  гл.  Считать 
гріхомт>,  почитать  себі  за  гріхг.  Я  грі- 
хувався  воза  мастити  в  неділю.  Каме- нец, у. 

Гріш,  гроша,  м.  1)  Денежка,  полко- 
пейки, грошъ.  Багацько,  як  за  гріш  маку. 

Ном.  2)  Деньги.  Гріга  круглий, — роско- 
титься.  Ном.  Д»  9924.  Ум.  Грбшик.  З  ко- 

шиком та  з  грошиком.  Ном. 
Грїшвчок,  чка,  м.  Ум.  огь  гріх. 
Грішйтель,  ля,  м.  Творящій  гріхг. 

грішащій.  КС.  1883.  И.  470. 
Грішити,  шу,  шйш,  гл.  1)  Грішить. 

Хто  спить,  той  не  грішить.  Ном. 
№  11291.  2)  Грішити  на  нбго.  Подозріваті» 
кого,  взводить  напраслину,  грішить.  Не 
гріши  на  Бога — чорт  діти  забрав.  Ном. 
Лі  933. 

Грішка,  нар.  «Дітск.).  Грішно.  0. 1862. 
IX.  118.  Так  грішка  робить,  а  то  бозя 
скара.  Ном. 

Грішний,  а,  в.  1)  Грішний.  Орудує 
ними,  як  чортяка  грішними  душами. 
Ном.  №  1083.  Пани  тільки  грішні,  а  му- 

жики кругом  безгрішні — ні  грошей,  ні 
гріхів.  2)  Куди  тобі  грГшноиу!  Куда  тебі 
несчастному!  3)  Грґшна— съ  йодразумі- 
ваемымъ  существительнымъ:  горілка.  Водка. 
Не  став  уже  й  у  грішну  вкидатись. 
О.  1862.  УШ.  29.  Ум.  Грішненький. 

Грішник,  ка,  м.  Грйшнвкъ.  Ном. №  5098. 
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Грішниця,  ці,  ж.  Гріиінііца.  <:п.  Л. 
VII    ,37. 

ГрігеннцьЕнй.  а.  є.  Пріїпядлежащій,  от- 
носящийся ііь  грішнику;  гріш  ни  чіп.  Зими- 

на, грітнпцькііі  дорозі.  К.  Ися.і.  '4. 
Грішно,  нар.  Пъ  гръхахь,  грї.ша.  Гріш- 
но живе. 

Грішок,  шва,  М    Ум.  оть  гріх. 
Гробак,  ка,  м.  Чсрвякі,,  личїінка  ла- 

гвкомаго.  І  квасницю  гробак  гризе.  Ном. 
№  9790.  Ум.  Гробачбн. 

Гробарь,  ря,  .».  Могильщик  і,,  гробоко-. 
патсль.  ііх.  Зн.  51.  Дістали  від  іробаря 
кістку  з  мерця.  ЕЗ.  V.  186.  Була  раз 
холера,  і  вмірало  дужо  людей.  Так  гро- 

бар дужо  мусів  гробів  копати.  Гн.  II.  254. 
Гробка.  См.  Гробок. 
Гробний,  а,  є.  ГробовоІІ,  могильвий. 

Годі  його  буде  ї  до  гробног  дошки,  забути. 
Федьк. 

Гробниця,  ці,  ж.  Гробь.  Чорним  окса- 
митом гробницю  вибив.  Чуб.  V*.  776. 

Гробовій,  а,  в.  Могильний,  гробовой. 
Треба  бідувати  до  гробової  дошки.  Ном. 
.V  2136. 

Гробовяк,  ке,  м.  Як  гробовики,  хо- 
ваються по  горищах,  по  погрібах...,  пе- 

реховують чуже,  награблене  добро.  Мир. 
ХІ'В.  321. 

Гробовище,  ща,  с  = Кладовище.  О. 
1861.  XI.  Св.  41.  Так  ну  ж  тут  віку 
доживать,  щоб  не  на  другім  кладовищі, 
а  ка  знакомім  гробовищі  з  батьками 
вкупі  почивать.  Мкр  Г.  63.  Обкопане  ро- 

вом городянськс  гробовище  з  гостроверхою 
церквою,  вкрутс  зеленим  тонконогом  і 
сизою  чаполоччу  та  рясне  хрестами. 
0.  1862.  IX.  61.  Чума  з  лопатою  ходи- 

ла та  гробовище  рила,  рила.  Шевч.  541. 
Гробок,  бка,  м  Ум.  оть  гріб.  Могила, 

могилка.  Полковник  остався  ночувать  на 
гробках....  Узяв  сідло,  положив  на  гро- 

бок і  ліг  на  йому.  Грин.  І.  50.  Гробки  = 
Гроби=Гробовімце=Нладовище.  Мнж.  178. 
.Іевиц.  І.  117.  На  гробках  посідали. 
Черниг. 

Гробокоп,  па,  м.  Гробокопатель.  Пяти- 
горск, окр. 

Гробокопатель,  ля,  л  ==  Гробокоп.  Гро- 
'пателі  в  селі  волочі/ть  трупи    лан- 

цюгами. Шевч.  54Г). 

Гробочок,  чка,  м.  Ум.  огь  гріб. 
_  Гроиа,  ви,  ж.    1)    Гроза     Гроза    буде. 
Ком.  Г.  П.  56.  2)  Угроза.  Подививсь    на 
його  з  грозою.  Кв.  3)  Громадина.  Вх.  Зя.  12. 

Грозд,  ду,  .».— Чіп  1.  Шух.  І.  200. 
Грозенце,  ця,  с.  Ум.  отъ  грозно. 
Грозно,    на,    с.    і)    Вивоградъ.    Угор. 

2  — дйке.  Дикій,  виногрпдь,  Агореіорзін 
Ііегіегасеа.  Вх.  Уг.  236.  3)  Кисть  (вино- 

граду). Грозно  вінограду.  Вх.  Уг.  234. 
Ум.  Грозенце.  Желсх. 

Грозьба,  би,  лс.=ГрІ8ьба.  Ні  прозьби, 
ні  грозьби  не  чус.  МВ.  11.  45.  Та  й  про- 

сила нас  грозьбою  і  призьбою,  щоб  при- 
везли галочку  із  собою.  Гріш.  Ш.  484. 

Громада,  ди,  ж.  Общество  равноирав- 
ныхь  лиць,  мірь,  собраніе,  мірская  сходка. 
Громада— великий  чоловік.  Ном.  №  10736. 
Лай,  Боже,  щоб  ти  тихенько  гомонів, 
а  іро.нада  б  тебе  слухала.  Ном.  №  13590. 

Добре  речеш,  тільки  в  громаду  не  бе- 
руть. Ном.  .V:  6865.  Не  хотілось  в  снігу, 

в    лісі,    козацьку    громаду    з    булавами, 
3  бунчуками  збірать  на  пораду.  Шевч.  4. 
Слухайте  ж,  панове  громадо!  Шевч.  165. 
По  селу  люде  громадою  ходять  та  ко- 

гось, мабуть,  б'ють,  бо  дуже  кричать. 
Гудч.  Ск.  І.  186.  Турки  село  зрабували, 
громадами  людей  гнали.  Л  у  каш.  116.  Ум. 
Громадка,  громадонька.  Чуб.  V.  ПО.  Гво 

мадочка. 
Громадити,  джу,  диш,  ?л,  Сгребать 

(о  евнв,  скошенномъ  хлібі,  горящихь 

угольяхь).  Пійшли  сіна  громадити.  Л'удч. 
Ск.  1.  80.  Кочергою  жар  громадила.  О 
курахь:  тресті,  лапами.  На  улиці  півни- 

чок громаде.  Мет.  122. 

Громадитися,  джуся,  дишся,  гл. 
і)  Сгребаться.  Тепер  саме  сіно  грома- 

диться. 2)  Собираться.  Стали  вірниг  слу- 
ги його  на  майданах  громадиться.  ЗОЮГ. 

І.   175.       , 

Громадідва,  ки,   ж.    Коьвыя    грабли. 

Громадільник,  ка,  м.  Сгребальщик-ь, 
гребець  граблями.  Левч.  135.  Косарі  і  гро- 
мадільнгіки,  напрацювавшись  за  цілий 
день....  повечерявши,  співають.  О.  1861. 
IX.  176.  Багато  накосили.  Треба  три 
громаді льника.  щоб  громадили.  Грин.  1. 1 19. 

Громадіння,  ня,  с  Сгребаніе  (травы, 
скошеннаго  хліба),  разгребавіе  (горящихъ 
углей  въ  нечн).  Косовиця.  Тут  уже  й 
Мотрг  робота—громадіння.  Мир.  ХРВ. 
125. 

Громадка,  ки,  ж.  Ум.  отъ  громада. 
Громадонька,  ки,  ж.  Ум.  оть  громада. 
Громадочва,  ки,  ж.  Ум.  оть   громада. 
Громадський,  а,  є.  Принадлежащій, 

относящійся  къ  міру,  общественный,   мір- 
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ской.  Громадських  людей  кликали  ціну- 
вати. МВ.  II.  208.  Громадська  земля. 

Громадська  справа.  Громадський  суд.  О. 
1861.  X.  55.  Муж  громадський.  Члень 
общества,  представитель  известной  его 
части,  учяствующіИ  нь.его  рішенінхь. 
Г.  Барв.  351.  Кулишь.  Повісти  І.  185. 
Тоїді  ж  то,  не  могли  .тати  ні  сотники, 
■ні  полковники,  ні  джури  козацькії,  ні  му- 

жі громадськії,  що  наш  паи  гетьман  Хмель- 
ницький.... у  городі  Чиї/їииі  задумав,  вже 

н  загадав.   Мет.   391. 

Громадянин,  на,  м.  Члень  громади, 
члень  общества.  Оке  морилися  ми,  нанове- 
громадяне,  про  от  що  розсудить.  Гліб. 
Хай  буди  громадянином  тієї  землі,  де 
уродився  й  виріс    О.   1»6І.  X.  150. 

Громадянка,  кк,  ж.  Жі-нщина,  при- 
надлежащая кь  обществу,  кь  міру. 

Громадянство,  ва,  е.  Общество,  обще- 
ственное тіло,  культурное  общество.  Не 

сумуймо  про  мизерну  долю  нашого  україн- 
ського народу;  не  журімося  про  те  сн- 

ріцтво,  у  якому  зостався  і  зостається 
він  без  первогтті;  свого  громадянсгпва. 
К.  XII.   131). 

Громадянський,  а,  е.  Общественный. 
Рудч.  Ск.  1.  20  Громадянське  жгітгпя. 
К.  Кр.  35.  К.  XII.  135.  Мусиш  з  папа 
чоловіком  громадянським  статгісь.  К.  XII. 
69.  Не  тільки  гцо  пародньої,  а  нема  в 
нас  і  громадянської  гордощі.  0.  1862.  IX 
28.  Наші  паті,  гцо  повстали  на  Вкраїні 
з  новгіх  народних  дуків,  дбали  про  те,  як 
би  рідну  мову  підняти  *)о....  громадянсьюї 
поваги.   К .  XII.   12!. 

Громидянщниа,  ни,  ж.  Общество,  об- 
щественность. См.  Громадянство.  Закинене 

серед  чужої  нам  громадягіщпни,  серед  чу- 
жоплемінного і  чужоядного  натовпу,  слово 

наше  ховалось  тілько  по  невмірищгіх  піснях. 
ПІух.  К.  XII.   135. 

Гром»жіння,  ня,  с.  —  Громадіння. 
Шух.   І.  172. 

Громак,  ка,  м.  1)  1'етивый  конь.  Черк.  у. 
2)  =  Гріман.  Спускався  на  іромаку  з  висо- 

кої гори.  Ммр.  ХРВ.  241. 
Громашвк,  ка,  м.  Расі.  Нераііса  тгі- 

ІоЬа.  Лв.  99. 

Грбмик,  ка,  м.  Ум.  оті)  грім. 

Громівка,  ки,  ж.  Ель,  подвергшаяся 
громовому  удару.  Скрипку  роблять  із  яли- 
ці-громівкгі,  то  б  то  з  такої,  гцо  в  неї 
грім  ударгів.  ЕЗ.  V.   194. 

Громннця,  ці,  ж.  Чаще  во  ми.  Гром- 

ниці. Праздникъ  Срітенія  (2  февраля). 
Чуб.  І.  244.  Коли  на  Громніщю  півень  не 
наняться  водині, — то  на  Юрю  віл  не 
наїсться  травиці.  Ном.  №  443. 
Громнйчннй,  а,  в.  ОтноснщіОся  кь 

празднику  Срітенія.  Чуб.  Ш.  6. 
Громоввня,  няти,  с  По  народному 

повірью:  маленькій  громь,  какъ  бы  дати 
грома.  Поклоняю  си  тобі  і  всі  твої  силі, 
громам  і  громовепітам,  тучам  і  тунс- иііпіім.  ЕЗ.   V.  67. 

Громовій,  іі,  в.  1)  Громовой,  относи- 
шься кь  грому.  Да  за  тучами  громовими 

сонечко  не  сходить.  Чуб.  V.  6.  Пуде  нас 
Господь  громовим  огнем  караній.  АД.  І. 
334.  Який  я  коштовний  дом  збудував,  гро- 

мовим пожаром  пішов  Грин.  Ш  6УЗ. 
Громовий  дощ.  ДІнж.  148.  2)  Громова 

стрґлка.  Громовая  стріла,  иначе  -  чортів 
палець.  Вх.  11ч.  II.  26.  3)  Громові  свята, 
празнинй.  Рядь  носвященныхъ  грому  празд- 

ников ь:  съ  8-го  іюля  но  6-е  августа;  глав- 
ные: Илля  (20  іюля  і  и  ІІалинопа  1 27  полі ) 

Мнж.  157.  МУЕ.  НІ.  48  Ум.  Громовень- 
кий.  Пішов  дощик  іримовенький  а  ни  той 
сад  зелененький.  Чуб.  V.   178. 

Громовйна,  ни,  ж.  Электричество.  Ди 
то  сила  й  зоветься  елекшричествол,  або 
по  нашому  краще  назвати  громовгіного, 
бо  од  неї  бува  грім.  Ком    Р.  П.  59. 

Громовиця,  ці,  ж.  Гроза.  Вх.  Зн.  1?. 
2)  Громовая  стріла,  белемнить.  Вх.  Зп.  12. 

Громотуха,  хи,  ж.  ?  Зібралися  мухи- 
старухи,  славні  гро.моиіухи.  Грин.  Ш. 

666.  
' 

Громохмарній,  я,  е.  Окутанный,  по- 
крытый грозовыми  тучами.  У  великих 

проповідників  людської  віри,  чи  вони  схо- 
дилгі  з  громох.иарньої  гори  у  юдоль  по- 
всяденщини,  чи....  К.  XII.   130. 

Громошітися,  шіюся,  ешся,  гл.  Пре- 
небрегать кімь.  Богач  бідним  сі  громошге. 

Фр.  Пр.  95. 
Громугаинь,  ни,  ж.  Почва,  усіяннаи 

мелкими  камешками.  Подольск,  г. 

Гронйтися,  нюся,  нйшея,  гл.  Вязать- 
ся въ  грозди.  Ви,  гроночкіїунегронітеся. 

Мет.   176 

Гроно  ни,  с.  Виноградная  кисть,  гроздь. 
К,.  Псал.  187.  Ум.  і  рбночко.  Ви,  іроночки, 
не  гронітсея.   Мет.   176. 

Грот,  та,  м.  То  же,  что  и  кіш  вь  мель- 
ИИЦІ  (см.  ніш  ♦)?  А  млинарь  завола  з 
тей  новей  млиншіі:  „насип  там,  дівчат- 

ко, до  грота  пхиениціи.  Гол.  Ш.  252. 
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Грошаччя,  чя,  е.  соб.  Деньги,  деньга. 
Тепер  мужики  позаводили  грошаччя  та 
й  скуповують  у  панів  землю.    Кобет.    у. 

Грошва,  ви,  ж.  соб.  Деньги,  деньга. 
Гроііївн  багацько  мали.  Грип.  11.   182. 
Грошенята,  нят,  с  ми.  Деньжонки. 

Придбав  сірома  грошенят.  Шевч.  588. 
Заробив  убогий  брат  десьгрохиенят.  Рудч. 
Ск.  II.   139. 

Грбгоик.  ка,  м.  1)  Ум  оть  іріш.  2)  Грб- 
шнни.  Деньги.  З  Німеччини  йде,  грошики 
несе.  Чуб.  Ш.  287. 

Грошика,  ни,  ж.  Монета.  Мусить  ви- 
нині/ти  на  тарілочки  дружкові  грошину 
МУЕ   і.  146. 

Грбші,  шей,  ж.  Деньги.  Грошей  багаць- 
ко, а  щастя  мало.  Ном.  №  1431.  Гро- 

шей—як  у  жида.  Тнор.  над.  ми  грошима 

її  грішми.  З  грішми  дурня-гіееігласа  на- 
читують. Ном.  №  N31.  Дурні  грбші.  Не- 

заработанный деньги,  доставшійся  даромъ 
РК.  Лемо.  В  грбші  йти.  Подниматься  въ 
цін!..  Пінь  молодий  в  гроші  йде.  а  старий 
оихШть.  Ном.  №  10230.  З  грбшей  вихб- 

дити,  грбші  губити  Падать  вт>  Ц'ВН'Ь  Ста- 
рий (кіиь  а  грошей)  виходить.  Ном. 

й  10230.  Королі  свої  гроші  не  гублять. 

Подольск.  Грбші  відказувати.  Кромъ-  прямо- 
го значенім  (аа вішать  деньги)- быть  ві> 

предсмертной  агоній. 
Грошовий,  а,  ё.  Денежный.  Гротові 

податки.  Грошове  військо.  Наемное  войско. 

Грошовий  козак.  Наемный  козакь  (для  вой- 
ны). І».  ДН.  226.  Ходив  війною  з  козац- 
твом грошовим.  К.  .МБ.   М.   12). 

Грошовитий,  а,  е.  Зажиточный.  Ном. 
>е  13658.  Деякі  між  ними  й  дуже  бага- 

ті і  грошовиті.  Стор.  И.  154.  Черевань 
був  тяжко  грошовитий.  ТС.  ЧР.  4. 

Грошозаплбд,  да,  .«.  Коиящій  деньги. 
Ном.  Л;  7  116.  Хто  хоче  полюбить  еуддю- 
ірошозаплода,  про  його  ропштай  панів, 
а  не  питай  у  простою  народа.  Греб.  365. 

Грошолбв,  ва,  і'.  Гоиііюшійсл  за  при- 
былью, за  деньгами.  ІІанські  окопом  її, 

людські  п'явки  безсердечні,  дрібні  грошолови. 
К.  Досв.  213. 
Грошолюб,  ба,  м.  Любящій.  деньги, 

сребро  і  юбоцг.   Ірин.   І.   '13. 
Грошолюбка,  ки.  ж   Любящая  деньги. 
Грошшя,  шя,  с  соб.  Деньги,  день- 

жата Дав  йому  грошшя  нсіцисленною. 
Чуб.  Ш.  271. 

Груба,  би,  ж.  Иечьа  для  отаиливаніп, 
ьоіїнаїнал  печь.  Чуб.  VII.  332.  Принеси 
цеглинку,  або  кахлю  з  груби.  Шевч.   310. 

Товстий  такий,  як  груба.  Рудч.  Ск.  II. 
201.  Ум.  Грубка. 

Грубелёзний,  а,  е.  Очень  толстый. 
Намацав  грі/белезпою  стовпа  мі/рованого. 
Гв.   І.  35. 

Грубий,  а,  є.  і)  Толстый.  Грубе  дерево. 
Дай  голому  сорочку,  а  він  каже,  що  груба. 
Ком.  II.  .V  745.  Пуло  собі  два  попи  здо- 

рових і  грубих.  Чуб.  II.  335.  Груба.  Бе- 
ременная. Жінка  груба.  2)  Грубый.  Якщо 

грубе  скажеш....  ЗОЮР.  І.  12.  3)  Грубий. 

Плохой.  Изъ  уваженія  кь  „святбму  хлГбу" 
очень  часто  выражаются:  грубий  хліб  вместо 
поганий.  Як  <)е  на  луках,  то  й  добрі  жи- 

та, а  па  царині  -  і  Гоже,  які  грубі.  Ко- 
бел, у.  Сравн.  стен,    грубший    и    грубіший. 

Грубиянство,  ва,  е.  Грубость;  грубіян- 
ство. Прохали  простити  їх  грубиянство. 

Г.  Барв.  170.  Грубиянство  дике.  К.  ЦП. 
292. 

Грубіянський,  а,  е.  Грубый;  грубій н- 
скій.  Грубгіянський  вираз.  К.   Кр.   13. 

Грубка,  ки,  ж.  Ум.  отъ  груба.  Нас  193. 
Грубний,  а,  ё— Грубий.  Там  грубіш 

така  корова.  Черниг.  Ум.  Грубненьний. 

А  він  (ком  псар)  бг/в  невелички  и,  да  ?руб- ненькпй.  ЗОЮР.  І.  71. 

Грубний,  а,  є.  Относшційсн  кь  иечкі, 
печной.  Грубна  кайма. 

Грубник,  ка,  .«.  1)  Истоннпкъ.  Рудч. 
(  к.  Іі.  84.  Лукаш.  37.  Служили....  по 
лазнях  грубниками.  К.  ЧР.  258.  2)=При- 
грубник?  (Чорі)  до  дяка  просився  в  груб- 

ник жить.  Боровик.  57.    См.    Пригрубнин. 

Грубвяця,  ці,  ж.  Истопница.  Хоч  би 
була  сорочку  білу  наділа  та  вмилась,  а 
гпо  як  та  грубпипя.   Рудч.  Ск.  II.  46. 

Грубний,  а,  є  и  грубвій,  я,  в.  Отно- 
сящівся  къ  печк*,  иечиой.  Зміев.  у.  Груб- 
ня  печи  на.  Харьк. 

Грубнути,  ну,  неш,  гл.  Толстї.ть,  до- латься толще.    Дерево  грубне.  Нх.  Лем.  405. 

Грубо,  нар.  Толсто.  Перо  груби  пише. Каменец   у. 

Грубуля,  лі,  ж  Толстуха.  Мати  гру- 
буля,  дочка  товстуля,  а  син  кучерявий. 
(Загадка:  нень,  огонь,  дыиъ).  Ном.,  ст.  299, 
&  301. 

Гругурати,  раю,  еш,  »д.  Мурчати. Нолынск.  г. 

Груд,  да.  м  Познышснность,  холмь. 
Ум.  Грудок.  На  грудку  як  посіє,  то  буде 
картопля.  II  Полмн.  У-  Грудбчок.  Ой  у 
лісі,  в  Гсрсстечку.  там  стояла  коршомка 
па  грудочку.  АД.  І.  110. 

Груда,  дн,  ж.  1)  Коыокъ,   кусокь.    За 



374 П'УДДЯ— ГРУЗИТИ. 

його  не  взяв  он  срюла  хоч  повную  г}. 
Чуб.  V.  935.  Боліє  употребительно  въ  ум. 
фор»*:  грудна.  (См.).  2)  и  груді.  Замерзшая 
комками  земля,  кочки,  колоть.  Мир.  Нов. 
П.  41.  На  Ссмена-Юди  (1-го  сентября) 
боїться  кінь  груда.  Ном.  №  486.  Пробила 
ніженьку  на  сухую  груду.  Грин.  III.  159. 
Я)=Груд.  Волынск. 

Груддя,  дя,  с  соб.  Комки  (земли,  гли- 
ны *.  Дід  уже  і  груддям  кидав  і  палицею. 

Рудч.  Ск.  II.  37.  Кинувся  на  незбиту  до- 
рогу,    набрав    груддя.    Мир.    ХРВ.     129. 

Грудень,  дня,  м.  Ноябрь.  Употребля- 
ется въ  этомъ  значеній  издавна.  Поидо- 

ша....  на  ко.ньхъ,  а  но  грудну  пути,  бп> 
бо  тоїда  мць  груденъ,  рекше  ноябрь.  По- 

вість врем,  літі:  6605  г.  Срезневскій.  Ма- 
тер, для  слов.  [.  600.  То-же  въ  новейшее 

время:  Левч.;  Гацц.  Абетка,  97;  Уманець, 
Словарь  рос.-укр.;  Тимч.  Р.-м.  слов.  Съ 
гвмъ-же  значеніемь  у  гуцуловъ.  Желех. 
Тоже  въ  нов'Бйшихъ  календаряхъ:  „Рідн. 
Краю"  на  1907,  „Просвіти"  на  1908, 
„Промінь"  на  1908.  Въ  галицкихъ  кален- 

даряхъ: декабрь.  Желех. 
Груди,  дей,  ж.  мн.  Грудь,  переч.  Сіль 

тобі  в  вічі,  а  камінь  у  груда.  Ном.  Хри- 
пишь у  грудях  -  не   буть   мені    в    людях. 

Ном.  Коралі  і  дукат  як    жар   горіли  на 

"її  повних  грудях.    Федьк.    Ум.    Грудоньки. 
Грудина,  ни,  ж.  Передняя  часть  гру- 

ди, гді  находится  грудная  кость.  Нічим 
грудини  прикрити.  Ном.  .V  1527.  По  чо- 

му продаєш  грудину?  (О  человікі,  у  ко- 
тораго  грудь  раскрыта".  Ном.  №  11226. 
2)  Передняя  часть  груди,  отделенная  отъ 
стяга,  грудина.  Волова  грудина. 

Грудка,  кя,  ж.  Кусокъ  (какой  либо 
плотной  массы),  комокъ  Вас.  178.  Шух. 
I.  260,  261.  Грудка  землі.  Ном.  №  297. 
Масла  грудка.  Ном.  №  6372.  Грудка 
кашки.  Чуб.  Ш.  477.  Ум.  Грудочка.  По 
грудочці  сахарю  дали.  Грин.  I.  89.  Гру- 

дочка соли. 

Грудковий,  а,  е.  Относящійся  къ  куску, 
комку;  въ  кусочкахъ.  Одважте  мені  на 
квіток  сахарю  грудкового.  Васильк.  у. 
Грудкуватий,  а,  в  =  Грудуватий. 

Грудкувата  дорога.  Хере. 
Грудневий,  а,  е.  Ноябрьскій. 
Грудний,  а.  е.  1)  Грудной.  Левиц.  I. 

136.  2)  =  Грудуватий,  (отъ  слова  груда).  Груд- 
ні дообга.  .Порога  съ  колотью,  колоткая 

дорога. 
Груднина,  ни,  >/<\=Грудина.  Грудни- 
ну так  собі  одкрила.   Котл.    Ен.    V.    17. 

Груднйстий,  а,  е.  Иміющій  большую 
грудь,  грудастый.  (Чаще  говорится  о  жея- 
щинахъ).  Грудннста  .жінка.  Міусск.  окр. 

Грудниця,  ці,  ж.  1)=Грудина1.  По- 
дольск, г.  Плечі  і  грудницю  руб'ям  покри- 

ває. Мкр.  Н.  97.  2)  Раст.  Ьіпоаігіз  уіііо- 
за  Бс.  ЗЮЗО.  І.  126. 

Грудня стий,  а,  в= Грудуватий.  Ска- че легенька  борона  по  гюуднястій  ріллі. 
Мир.  ХРВ.  366. 

Грудовяй,  а,  ё.  На  возвышенномъ  місті 
растущій  (о  траві:  См.  Груд).  Сіно  грудо- 
ве  добре — води  й  не  бачгіло.  Черниг. 

Грудок,  дні,  м.  Ум   отъ  груд. 
Грудомаха,  хи,  ж.  Большой  комокъ, 

большой  кусокъ  какой  либо  массы  '  плот- 
ной. Грудками  в  воду  і  почали  жбурля- 
ти; Юда  як  не  влимоіьь  грудомаху,  як  не 

бухне.  Гн.  I.  120. 
Грудочка,  ки,  ж.  Ум.  отъ  грудка 
Грудбчок,  чка,  і/.  Ум.  отъ  груд. 

Грудуватий,  а,  е.  1)  Въ  комкахъ  на- ходящейся, комковатый.  Грудувата  рілля. 
Канев.  у.  На  іречківЧ  жито  посіяв,  а  на 
ріллі  ні,  бо  грудувата  й  дощу  нема. 
Волч.  у.  2)  О  дорогі:  кочковатый,  колоткій. 
Грудувата  дорога,  о  проте  їхать  нічого 
(т.  е.  сносно). 

Грудя.  ді,  *е.=Груда  1.  Угор. 
Гружавина,  ни,  ж.  Топкое  місто,  тря- сина. Н  Вольта,  у. 

Гружавіти,  вію,  вш,  гл.  Грузнуть.  Яке 
там  болото!  їден  копит  гружавіе.  Н  Во- льта, у. 

Гружати,  жаю,  вш,  гл.  Мішать,  раз- 
мііштаать.  Вх.  Лем.  405.  Гружати  масло. 
Ділать  масло.  Вх.  Лем.  405. 

Груждель,  ля,  м.  Родъ  гриба— груздь? Каменец,  у. 

Гружляти,  ляя»,  вш,  гл.  Втаптывать, 
вдавливать.  Ходя  воли  по  озимені  та  й 
гружляютъ,  бо  земля  мокра.  Каменец,  у. 

Грув,  ву,  м.  Битый  кириичъ,  щебень. 
Оклинцював  її  (хату),  грузом  набив.  Г. 
Барз.  53. 

Гру8дінь,  ня,  м.  Родъ  гриба.  Вх. Зн.  12. 

Груздь  дя,  м.  Грибы  груздь,*  А^агісиз 
рірегаиїв.  Чуб.  V.  1183. 

Грувйло,  ла,  с.  Шесть  съ  желізной 
скобой,  которымъ  рыболовы  придерживаютъ 
края  сіти  у  дна  (при  вьітягиваніи).  МУЕ. 
I.  46.  (Добру джа). 

Грувнти,  жу,  виш,  гл.  Истаптывать, 
місить  ногами  размягченную  дождемъ  зем~ 
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лю.  Кіньми  двора  та  й  не  грузіте.  Чуб. 
IV.  410. 

Грувкутк,  ну,  нет,  м.  Вязнуть,  увя- 
зать. Замордована  скотина  по  соме  че- 

рево грузне  у  багні.  Стор.  І.    91. 
Груадта,  та,  ж.  Топкое  місто,  трясина. 

Черк.   у. 
Грувь,  8І,  1)  лс.  =  Гру80»а.  Шев.  у. 

2)  =  Груз.  Аж  кара  вас  ■  Господня  на 
ірузь  не  розвалиш.  Федьк.  3)  Густая  грязь. 
ІІІух.  І.  81. 

Грузький,  а,  є,  Топкій,  вязкій.  Була 
(Юроженька  барзо  грузька.  АД.  II.  37. 
Грузьке  дно  в  річці. 
Грузько,  нар.  Топко,  вязко.  Ном. 

£  13323.  Грузько    йти. 

Грувявнна,  ви,  лс.=Грувота.  НВо- 
.1ЫЯ.    у. 

Гру*,  меж.  и  ар.— Грюк  и    пр. 
Гру  кучей,  а,  є.  Стучащій.  МВ.  Ш.  124. 
Груяічати,  чаю,  вш,  гл.  Сердито  вор- 

чать на  кого  (о  челов'ВЕ'Б),  побранивать. 
їсть  та  й  їсть  та  на  нас  иге  грумічае, 
що  не  їмо.  Грин.  І.    33. 

ГрумотІтн,  кочу,  тнш,  гл.- Грюкотіти. 
І  стукотить,  і  грумотшпь,  за  комір  вода 
ллється.  Рудч.  Чи.  88. 

Груп,  на,  м.  Холмъ,  возвышенное  мі- 
сто, горка.  Угор.  Ум.  Грунек  На  грунку 

стояла.  Гол.  11.    560. 

Грундвювати,  дэюю,  вш,  м.=Ґрунд- 
■увати. 

Грунт,  ту,  .ч   и  пр.  -См.  Грунт  и   Ир. 
Гручати,  чу.  чнш,  м.— Грюкотіти. 

Грин.  II.  310. 
Груша,  ші,  ж.  1)  Груша  (дерево  и 

клодъ).  Чорте,  на  груш,  гіпльки  мене  не 
воруш.  Ном.  №  383.  Під  грушею  ляже 
та  й  снить.  Руд.  Ск.  I  175.  Наказів  на 
ворбГ  груш.  Пустяковъ,  небылицъ  нагоао- 
рнлъ.  Ум.  Грушка,  грушечка. 

Грушевий,  а,  е.  Грушевый.  Грушевий 
квас,  грушева  палиця. 

Грушовина,  ни,  ж.  Грушевое  дерево. 
На  грушевині  гніздище.  Чуб.  I    122. 

Грушечка,  ки,  ж.  Ум.  отъ  груша. 
Грушина,  нн,  ж.  Грушевое  дерево. 

Волч.    у. 

Грушйця,  ці,  ж.  —  Груша.  Гругиице 
моя,  чом  же  ти  не  зеленая?  Мет.  251. 
Ум.  Грушіічк». 

Грушівка,  кн,  ж.  Сортъ  плахти.  Чер- 
внг   у. 

Грушка,  ки,  ж.  1)  Ум.  отъ  груша. 
Рудч.  Ск.  I.  66,    175;    П.    24.    2)    Раст. 

а)  Ругоіа  зесипол  Ь.  Борз.  у.  б)  ̂ Картоп- 
ля. Вх.  Пч.  І.  13;  в)— дика.  Тііаіісігшп 

тіппз.  Вх.  Пч.  1.  13;  г'»— лісова.  Ригоіа 
вепиоіа.  Шух.  І.  22.  3)  Грушки  дати.-Осо- 
беянымь  образомъ  ударить  по  голов*. 

Грушковнй,  а,  е.  Грушевый.  Та  й  на 

мою  головоньку  білий  цв'пп  упав:  вишневий, 
черешневий  додолочку,  яблучковий,  груш- 

ковий на  юлоеочку.  Мал.  Св.  16. 
Группой,  ши,  с  соб.  Груши  (деревья 

и  плоды).  О.  1861.  X.  27. 
Грущаннк,  ка,  л».  Пироп,  съ  грушами. 

Желех. 

Грущанка,  кн,  ж.  (Выговаривается 
также  н  і  рущйнка).  Родь  кушанья,  сварен- 
наго  изъ  растертыхъ  грушъ  Грущинку 
варять  з  грушок,  котрі  перетирають 
через  сито.  МУЕ.  І.   101. 

Грущйна,  ни,  ж.  Груша,  незначитель- 
ная, плоховатая  груша.  Желех. 

Грунти,  рун»,  вш,  и.  Каркать.  Ворон 
іруе.  Ой  ворони  чорненькі,  чою  ви  кряче- 
те,  груїте  жалібненько?  Морд.  К.  62. 

Грюзь,  зі,  м.  Грузила  изъ  камней,  при- 
вязанный внизу  невода.  Вас.   186. 

I.  Грюк,  меж.  для  обозваченія  стука: 
стукъ.  Стук-грюк  в  віконечко! 

II.  Грюк,  ку,  м.  Стукъ,  грохоть.  Ні 
стуку,  ні  грюку.  Ном.  Лі  8988. 

Грюкало,  ла,  .«.  и  с.  Сильно  стучащій 
человъкъ.  Опщей  (отце)  ще  мені  грюкало! 
Грюкання,  ня,  с  Стучаніе,  грохотаніе. 
Грюкати,  каю,  вш,  іл  Стучать,  грохо- 

тать. Не  гі)юкай  дверима. 
Грюкнути,  ну,  нош,  м.  Однокр.  в.  отъ 

грюкати.  Стукнуть,  грохнуть.  Стукнули- 
грюкнули,  мов  в  великий  дзвін.  Ни. 
Грюквява,  ви,  ж  Стукотня.  Бісова 

стукнява  та  ірюкнява.  Харьк.  у. 

Грюконути,  ну,  неш,  м.  Сильно  стук- 
нуть, грохнуть.  Як  грюконе  об  опіку!  ( 

Грюкотати,  чу,  чеш  и  грюкотіти, 

чу,  тйш,  гл.=Грюкатн.  Стукотгіть-грю- 
котить,  сто  коней  біжить. 

Грюкотнеча,  чі,  ж.  =Грюкнява. 
Грювбтнява,  ви,  ж.=Грюкнява.  До 

двору  близько  не  можно  й  підійти:  сту- 
котнява, ірюкошнява.  Грин.  І.  40. 

Гряд,  ду,  .к.  К  ІІсал.  178.  Іде  гряд. 
Ном.  Лі  13403.  З  пари  робиться  роса, 
гіней,  сніг,  гряд.  Ком.  Р.  II.  25. 

Гряді,  дн,  ж.  1)  Гряда,  грядка.  Ном. 
Ж№  10957,  6420.  Були  в  мене  два  горо- 

ди,—тепер  нема  п  гряди.  Чуб.  V*.  901. 
Чаще  вь  ум.  формі  грядка.  2)  Островъ, 
лежащій  вь  плавнях,  хребеть   острова   не 
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затопляемый  водой.  Браун.  51.  О.  1862. 
V.  Кух.  99.  КС.  1873.  I.  57.  В  плавнях 

бувають  сухі  гряди,  на  них  робляться 
пластунські  курені.  О.  1862.  II.  63. 

3)  Місто,  гді  ріка  проходить  узкое  рус- 
ло и  волны  ея  подпрыгиваютъ  и  плещутъ. 

Вх.  Пч.  II.  25.  4)  Бревно,  жердь  въ 

сельской  хаті,  амбарі,  ниже  потолка,  тя- 

нущаяся отъ  одной  стїньї  къ  другой;  та- 
кихъ  жердей  обыкновенно  дві,  на  нихъ 

развішивають  одежду,  сушать  білье,  дро- 
ва, коноалю.  Фр.  Пр.  189.  МУЕ.  Ш.  46. 

Грядім»,  ив,  ж.  1)  Градина.  Дещо. 
Як  гряднни,  у  його  котилися  сльози.  Г. 

Барв.  508.  2)  Твердая  земля  между  боло- 
тами; полоса  земли,  находящаяся  выше 

поверхности  по  сторонамъ.  Як  дорогою 
їхав  я  зараз  після  великодня,  то  оце  гря- 
дина  суха,  а  далі  улоговина — іі  кально. 

Волч.  у.  Отак  у  Чорноморії:  оце  грндина — 
сіно  гарне,  степове,  а  не  улоговина--  осока, 
очерет.  гВолч.  у. 

Гряділь,  ля,  м  =-Граділь.  Угор.  Вас. 199. 

Грядка,  ки,  ж.  1)  Гряда,  грядка.  Си- дить як  морква  в  грядці.  Ном.  №  10957. 
Угор.  Ум.  Грядочка.  Чуб.  Ш.  121.  2)= 
Гряда  2.  МУЕ.  Ш.  47.  3)=Гряда  4. 

Шух.  І.  97,  98.  4)  Рядь  сноновь  иоло- 
женныхЬ  для  обмолачиванія.  А  ну,— ка- 

же,— молоти,  небоже,  скоріги!...  І  ста- 

не у  грядки,  і  вже  так  було  почне  вима- 
хувать ціпом.  Сим.  198.  5)  Сягнути  в  чу- 

жу" грядку.  Сойтись  съ  чужой  женой!  Вх. Зн.  68. 

Грядовйй,  а,  в.  1)  Градовой.  2)  Отно- 
сящійся  къ  гряді  2.  3)  Грядовйй  невід. 
Неводь,  который  тянуть  не  въ  лодки,  а  на 
берегъ.  Браун.  9. 

Грявйво,  ва,  с.  Бреніе.  Зробив  грязи«о з  глини.  Ев.  I.  IX.   6. 

Граайти,  жу,  8Йш,  гл.  Грязнить.    Аф. 

Гряаота,  ти.  ж.  Грязь.    Вилила    свек- 
руха  додолу  та  наробила    грязоти.    Чуб. 
V.  692.  0 

Грязь,  81,  ж.    Грязь.    В-осени   ложка 
водгі,  а  дві  грязі.  Ном.  №  13612. 

Грязький,  а,  е.  Грязный  (о  дорог*, 
вообще  о  растворенной  дождемъ  землі). 
Грязька  дорога.  Калюжа  грязька.  Чуб. 
Ш.  138.  Ой  вгшду  й  на  вулицю,  аж  ву- 

лиця грязька.  Грин.  Ш.  166. 

Грязько,  нар.  Грязно  (о  дорогі,  вообще 

о  растворенной  дождемъ  землі).  У  чоло- віки камінець  лежить  перед  порогом,  гиоб 
не  ірязько  було.  Рудч.  Ск.  П.  163. 

Грязюка,  ки,  ж,  Большая  грязь.    На 
дворі  грязюка  та  холод.  Левиці;.  І.  74. 

Грязя,  вІ,  дас.=Гря8ь.  Лохв.  у. 

Гряк!  меж.=І.  Грюк.    Стук-гряк    та 
й  свіжий  п'ятак.  Ном.  №  10433.  Гряк  по 

столу  кулаком.  Мир.  ХРВ.  195.  Загурко- 
тів грім— гряк!  трісь!  Мир.  ХРВ.  169. 

Грякати,  кию,  «ш,  гл.=Грюкатн. 

Грякнути,    ну,    ветя,    гл.    1)=Грюк- 
нути.  Стукнули,  грякнули,  мов  в  великий 

дзвін.  Чуб.  ПІ.  278.    Стукни,  грякни    ко- 
питами у  ворота.  Чуб.  V:  943.  2)  Упасть 

съ  грохотомъ,  стукомъ.  Циган  як  одрубав 

гіляку,  так  і  гракнув  (з  дерева)  об  землю 
зо  всієї  сили.  Рудч.  Ск.  II.  182. 

Гряна,  ни,  ж.  Часть?  Як  придавив 

ложкою,  так  шкурка  на  каші  аж  на  чо- 
тирі  гряни  іі  роепалась.  Черк.  у. 

Гряннй,  а,  е.  Зеленый.  Кажется,  упо- 
требляется только  въ  вьіраженіи:  Гряна 

нед(я»-зеленыя  святки,  Тройцынъ  день. 

На  грянііі  неділі,  «а  гряній  неділі  ру- 
салки сиділи,  сорочок  просили.  Мет.  309. 

Грянйця,  ці,  ж.  Граница.  ЗОЮР.  І.
 

106.  Біля  гряницг  не  впада  будувать  світ- 
лиці. НОМ.  №  9764.  Турецькі  гряницг.  Шт. 

473.  Пішли  хлопці  за  гряницю,  що  ми  їх 

кохали.  Чуб.  V.  308.  Ум.  Гранична,  гря- 

нйченьна.  А  по  той  бік  гряпиченьки  фран- 

цуз наступає.  Чуб.  V.  1196. 

Грянйчнтися,  чуся,  чишся,  гл.  Раз-
 

межевываться, ділать,  класть  границы.  Було^ 

оце  як  стануть  гряничиться,  то  село^  на 
село  йде.  Той  каже:  „сюди  гряницяГ  а 

той  каже:  „сюди!"  ЗОЮР.  І.  106.  Скажії, 

де  світ  гряничиться  не  тьмою? 

Грянйчка,  ки,  ж.  Ум.  отъ  грянйця. 

Граничний  и  грянйшний,  а,  є.    І  ра- 
ничный,  граничащей.  Гряничш  знаки.    К. 

Іов.  52.    Себе  царем    пустинь  ірянииших славе.  К.  ПС.  83. 

Грянути,  ну,  неш,  гл.  Быстро
  дви- 

нуться, побіжать,  поіхать.  Ой  вийду  я 

за  ворота,  сюди-туди  гляну:  нема  мого 

миленькою,— я  додому  гряни.  Чуб.  ПІ.  169. 

В  мене  дочка  ледащиця,  не  ночує  дома, 

як  вечір  настане,  на  вулицю  гряне.  Грин. ПІ.  200.  ш   _ 

Гранчастий,  а,  е-Гранчастнй.  ір
ян- часта  чарка.  Черк.  у. 

Грянь,  ні,  ж.  Раст.  Ьусппіз  спаІ
сеДо- піса.  Вх.  Бч    П.  33. 

Грясти,  гряду,  деш,  гл.  1)  ьыстро  и
 

съ  шумомъ  біжать,  іхать.  Гряде  четве
р- 

нею коней.  Волынск,   г.   2)   Заимствовано 
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изъ  церк.-слав.  яз.  Важно  плти  илп  іхать, 
шествовать,  грясти.  /  гряде    царська  дру- 

жина до  царя  велично.  К.  Псал.  109. 

Грястиця,    ці,    ж.  -звичайне.    Расг. 
Насіуііз  £ІотегаЬа.  Шух.  І.  20. 

Гряютіти,  чу,  тйш,  гл.=Грюкотітн. 
Стукотить гряхогпить,  кобиляча  голова 
біжить.  Рудч.  Сіс.  П.  67. 

Гу!  меж.  і)  Лу!  А  де  ти?  %у!  сховайсь 
у  ліс,  а  я  в  траву.  Ном.  Л6  14142. 

2 )  Подражаніе  гудінію,  напр.  в'Ьтра.  Вітер 
каже:  „гу-гу-іу,  сім  сниш  продму".  Ном. 
А;  11161.  Также  о  неирерывномъ  звук* 
плача:  А  зузулснька  як  ку,  так  ку!  а  я 
молода, як  гу,  такіу!  Чуб.  V.  589.  3)  Ііро- 
тпжный  выкрикь  при  іі'всн'в.  І — гу! Зашув 
батько  дууіі  Шевч.  187.  Свекор  оженився 
батько  утопився....    І  —гу!...    Шевч.    339. 

Губа,  би,  ж."  1)  Губа.  Як  би  не  зуби 
та  не  губи,  була  б  душа  на  дуді.  Ном. 
Лі  368.  Язичок  мельне,  та  й  у  кут,  а 

губу  натовчуть.  Ном.  Поцілував  Іїонаа- 
рівну  у  самії  іуби.  Закр.  100.  Иногда  въ 
значеній:  ротъ.  Мае  губу  від  ухй  до  уха. 
Ном  №  12982— рогь  до  ушей.  З  доброї 
іуби  добре  і  слово.  Носл.  На  всю  губу. 
Внолкв,  совершенно,  сильно,  очень.  Реве 
на  всю  губу.  Чуб.  Ш.  382.  На  всю  губу 
пан.  Ном.  Лі  1160.  Гріха  но  всю  губу. 
Шевч.  Въ  Галиціи — цілою  губою,  /азда 
цілою  губою.  Ном.  №  10101.  Роспуспїти 
губи.  Много  говорить,  врать,  сплетничать. 
А  вони  вже  й  роспустили  губи;  ех,  баб- 

ська натура]  Ном.  Губу  закопилити.-  а)  На- 
дуться, розсердиться;  б)  заважничать.  Нои. 

Лі  5084  Робити  з  губи  халяву.  Не  испол- 
нять обіщанія.  Не  роби  з  губи  халяви. 

2)  мн.  губи.  Грибы.  А  хто  любить  губи, 
іуби,  а  я  печериці.  Закр.  87.  Виросло 
несчислено  богато  рижних  гиб  та  грибів. 

Гн.  І.  70.  3)=Губаня.  Гол. '  Од.  80,  83. Ум.  Губна,  губонька,  губочка.  Мнж.  108. 
Ув.  Губище. 

Губань,  ня,  л*.  Имвющій  большія  губы. 
Губаня,  ні,  ж.  Родъ  нагольнаго  тулупа 

безъ  рукавовъ.  Гол.  Од.  80. 

Губатий,  а.  е.  1)  ИмікодіП  большія 

губы,  толстогубый-,  губастый.  Чуб.  I.  5. 
Багатая- губатая,  а  ще  к  тому  пиита, 
а  вбогая-хорошая,  як  у  саду  вишня.  Чуб. 
V.  38.  2)  Губатий  віл.  Воль  съ  большой 
мордой.  КС.  1898.  VII.  46. 

Губеня,  нити,  ж.  Губка  (у  человека). 
Ласкательное  слово,   употребляемое  бол-ве 

во  мн.  ч.:  губенята.  Мале  дитя  надме  гу- 
бенята. Левіщ.  І.  43.  Ум.  Губенятка. 

Губерець,  рця,  м.  Губернскій  чинов- 
ниць. Котл.  МЧ.  432.  Ой  до  мене  губе- 

рець підсипавсь.  Котл.  МЧ.  475. 
Губернатор,  ра,  м.  1 )  _Губернаторъ.  Чуб. 

V:  973.  Вийшов  до  Івіи  губернатор  з 

судящими.  Кв.  П.  II.  74.  2)  Управлию- 
щій  имініем/ь.  Панів-дідичів  ніколи  й  не 
бачили.  Майонтком  правилигубернатори. 

О.  1862.  II.  58.  Ум.  Губернаторчин.  Ла- 
ночку, губернаторчику,  голубчику,  сьому 

не  правда!  Кв.  II.  II.  73. 

Губернаторський,  а,  е.  Губернаторски. 
Шйшла....  до  губернаторського  дому.  Кв. 
II.  II.  72. 

Губерня,  ні,  ж.  1)  Губернія.  Чуб.  V. 
978.  2)  Губернскій  городъ.  Сяя  дорога  до 
Кигва  губерні.  Чуб.  V.  980. 

Губерський,  а,  в.  Губернскій.  Кого  ж 
ти  думаєш  діждатись  (женихом)?  Може 
пана  якого,  або  губерського  панича?  Котл. 
НП.  362. 

Губити,  блю,  биш,  гл.  1)  Губить,  ис- 
треблять, уничтожать.  Що  тіло  любить, 

тоє  дугиу  губить.  Ном.  №  8788.  Того 

в'яжуть,  того  ріжуть,  той  сам  себе  гі/- 
бигпь.  Шевч.  75.  Не  губи  мене  з  світу. 
Рудч.  Ск.  І.  134.  2)  Терять.  Який  раз 
ие  ти  вже  гроші  губиги? 

Губитися,  блюся,  бишся,  гл.  і)  По- 
губляться. 2)  Теряться.  Не  губись  там  од 

неї,  бо  город  велгікий.  Зміев.  у. 

Губище,  ща,  с.  Ув.  оть'губа.  Замкни моїм  ворогам  губи  і  губища.   Чуб.  І.  95. 
Губка,  ки,  ж.  1)  Ум.  отъ  губа.  Коли 

гроші  кажуть,  то  всі  мусять  губки  по- 
стулювати. Ном.  №  Ґ426.  Стисну  гциро 

за  рученьку,  в  губки  поцілую.  Чуб.  V.  65. 

2)  Древесный  грибъ,  трутнякъ.  ДІолт.  Ро- 
Іурогиз.  ЗЮЗО.  І.  132.  Під  пеньком  ггубка. 
Ном.  №  5396.  Пережженный  трутнякъ  да- 

ють собакамъ,  забол'Ьвшимъ  водобоязнью. 
Ном.  №  13672.  Отсюда  пословица  объ  унор- 
номъ,  не  обращающемъ  ни  на  что  внима- 
нія  человек*.  Хоч  йому  гг/бки  дай,  а  він 
усе  свое.  Ном.  №  2654.  Разсердивнгись, 
говорять  надоедливому  просителю.  Гуони, 
т.  е.    дам    тобі    губки.     Ном.    А»    13672. 
3)  Труть.  Взяв  губку  та  криню,  креснуе 
і  вш;ресав.  Рудч.  Ск.  II.  202.  Нема  ні 
кресала,  ні  губки.  Грин.  I.  219.  4)  Въ 
основе  для  полотна,  находящейся  еще  на 

сновал  ьн  и  ці:  то  количество  нитокъ,  кото- 
рое протянуто  между  двумя  вертикальними 

сторонами    въ  одномъ  місті— отъ  колыш- 
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ка  до  колышка.  Употребляется  каїгь  міра 
полотна:  Одинадцять  губок  полотна  бу- 

ло. II  Волы н.  у.  Цілу  губку  я  уткала. 
Чорниг.  у.  5)  „Полотнище  шерстяной  тка- 

нії, составляющее  одну  половину  запаски, 

которая  сшивается  изъ  двухъ  губок".  Вас. 
171.  6)— водяна.  Раст.  Зроп^іа  пішаШіз. 
І,  ЗЮЗО.  І.  137. 

Губокопйлка,  ки,  общ.  Тотъ,  который 
часто  губк,  попилить,  т.  с.  сердится  или  паяс- 

ничает Константиногр.  у. 
Губонька,  ки,  ж.  Ум.  отъ  губа. 
Губочка,  ки,  ж.  Ум.  отъ  губа. 

Губрій,  рія,  .«.=Губань.  Копотон.  у. 
Губрієм  прозвано  його  за  іпе,  що  був 
вельми  багатий  і  добре  губатий.  Г.  Барв. 
-448.  Ув.  Губріяка.  Аф.  370. 

Губці,  бець,  ж.  мн.  Губки.  Мандзсй- 
го,  душейко,  дай  же  ми  губці.  Гол.  II. 

-184.' Губ'яка,  ки,  ж,  —  Губка  2.  Радом,  у. 
Гугнавець,  вця,  м.  Гнусливый  чело- 

вЬкъ.  Желех. 

Гугнявий,  а,  е=Гугнявий.  Угор. 
Гугнати,  нак>,  вш,  гл.  =  Гугнявітн. 

Угор. 

Гугнйвий,  а,  є  =  Гугнявий,  А  Кирило 
Тур...  гуїнивим  голосом:  хиба  ж  тобі 
не  страшно  емірати?  К.  ЧР.  395. 

Гурнйво,  мяр.=^Гугняво. 
Гугнити,  вн>,  нйш,  гл.  1)=Гугиявіти. 

Щось  іуїнить,  ніяк  його  і  не  второпаєш, 
що  він  верзе.  Отор.  II.  69.  Угу,  гуїнить 

ворона,  (.'тор.  І.  15.  2)  Не  ясно  звучать. 
Десь  далеко  гугнив  охотничий  ріг.  Стор. 
М.  Пр.  ПО. 

Тугнявий,  а,  е.  Гнусливый,  говорящій 
въ  нось. 

Гугнявітн,  вім,  вш,  гл.  Гнусить,  гово- 
рить нъ  носъ.  Мов  собака  мурличе,  та 

ще  й  гутявіє.  Кв. 
Гугняво,  нар.  Гнусливо.  Як  крикне, 

та  ще  і"і  гугняво.  Стор.  І.  253. 
Гуготіти,  чу,  тйш,  іл.  Производить 

глухой  шумъ.  Далі  стало  вже  гуютіти, 
мов  клекоче  море,  або  гуде  великий  вітер 
здалеку.  Кв.  Дивись,  як  гуготить  огонь, 
наче  у  чугпі.  Черниг.  г. 

Гугуп,  меж.  То  же,  что  и  гуп,  но 
еще  сильніе.  Гугуп  навзнаки  у  сніг  г  рас- 

кинув руки.  Рудан.  І.  81. 

Гудак,  ка,  м.  1)  Музыкантъ,  скриначъ. 
Гол.  И.  121.  Ой  гудаки  красно  грають, 
а  я  не  танцюю.  Гол.  IV.  500.  2)  Насік.: 

скрипуні!,  дровоевкъ,  СегашЬух.   Вх.   Уг. 

231.  Ум'  Гудаченько.  Заграй  же  мі,  гу-ф 
даченьку,  як  сам  розумієш.  Гол.  IV.  480. 
Гудачбк.  Гол.  IV.  373. 

Гудж,  джа,  м.  Узелъ.  Біда  ж  мені  з 
таким  мужо&  що  не  в'яже  гитами  гу- 
джом.  Чуб.  V.  1152. 

Гуджа,  гуджга!  .нед*\=Гнджга.  Ном. 
Л»  4357.  А  тю  його!  гудж\а!  Котл.  ТСн. 
IV.  44. 

I.  Гудвь,    зя,   м.  и  іір.=Ґуд8ь  и  и  р. 
П..  Гудев  и  гудвя!  лелс.==Гудж».  Гн. 

I.  25.  Ко1Ь.  I.  65. 

Гудймець,  мця,  .«.  Волкь.  Борз,  у. 
Гудина,  ни,  ж. = Огудина.  Г.  Барв. 

438.  Помалу  ж  ходгг,  бо  потопчеш  іу- 
дину у  гірках.  Черниг. 

Гудити,  джу,  диш,  гл.  Хулить,  осуж- дать, порицать.  Мет.  4 10.  Сг/дите,  гудите, 
а.  сами  такії.  Лукаш.  79.  Здорові  будьмо, 

гпа  себе  не  гудьмо.  Поел." 
Гудіння,  ня,  с.  Порипаніс,  осужденіо. 

См.  і  удити. 

Гудіння,  ня,  с  Гудініе,  гулъ.  (См. 
Густи).  Девиц.  I.  389;  Левиц.  Иов.  83. 

Гудіти,  ду,  двш,  »л.  =  Густи.  Добре 
гудіти,  коли  є  чім  шуміти.  Ном.  №  1398. 
Рідко  употребляется. 

Гудкатн,  кахо,  вш,  гл.  Разсказывагь, 
поговаривать.  Люде  гудка»*  —  поговарн- 
ваютъ,  ходить  слухъ.  Вх.  Лем.  406. 

Гудля,  лі,  ж,  1)  Сумятица,  безпоря- докъ,  смятеніе.  Вх.  Лем.  406.  2)  Плохая 
работа.  Вх.  Лем.  406. 

Гудок,  джа,  м.  Родъ  духового  инстру- 
мента. Гудеть,  як  гудок.  Ном.  №    13895. 

Гудьбй,  бй,  ж.  Порицаніе,  осужденіе 
См.  Гудіння. 

Гудючяй,  а,  е.  Гудящій.  Гу9ючий 
лютий  зімтй  вітер.  Левиц.  І.  55.  Гу- 
дюча  розмова.  Левиц.  Иов.  243. 

Гуж,  жа,  м.  1)  Гужъ.  Ремень  для  при- 
кріпленій оглобли  къ  хомуту.  Вас.  159. 

Коли  взявся  за  іуж,  не  кажи,  що  не  дуж. 
Ном.  №  11015.  Пристати  з  иорбткими  гу- 

жами. Требовать  настойчиво.  Ном.  .V  343У. 

Гува!  лелс  — Гудаса.  Гужа  йою!  Чуб. I.  56. 

Гужва,  вй,  ж.  Распаренная  древесная 
вітвь,  употребляющаяся  для  связьіванія, 
обыкновенно  въ  виді  кольца.  Шух.  1. 
74,  87,  187. 
Гужевня,  ні,  ж.    Часть  плуга.    Морд. 

Гужівка,  кн,  ж.  =  Гужва.    Г.   Барв. 
64;  Шух.  1.  74. 

Гужбв,   жиж,   лс.    1)=Гужаа.    Угор. 
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2)  Желізная  ціпь....  связывающая  плугъ 
съ  колесами.  Вх.  Лем.  406. 

Гув,  ва,  л.=Іуд»ь.  КС.  1893.  УП. 
447.  Ум.  Гузик. 
Гум,  ви,  ж.  Корма,  задняя  часть 

лодки.  Черк.  у. 
Гувдечва,  кй,  ае.=У8Двчка=Ву8Двч- 

ка.  Прив'яжи  свого  коня  чим  небудь,  а 
сам  возьми  гуздечьу.  Грин.  II.  110. 

Гуверо,  ра,   с.=Гу8нрь  1.  Вх.  Зн.  12. 
Гувврець,  рця.  м.  Ум.  огь  Гузирь. 
Гузйрь,  ря.  м.  1)  Комель  дерева. 

(фер,  гузір).  Шух.  І.  88,  176.  Комель, 
нижняя  толстая  часть  снопа.  КоІЬ.  І.  63. 
Ном.  Лі  313.  МУЕ.  1.  83.  Чуб.  VII.  378. 
Гузирем  подавай  снопи.  2)  Місто,  гді 
мъшокъ  связаиъ,  завязанъ.  Уголъ  мішка 
или  косого  мішечка.  Лохв.  у.  3)  Мвшокъ 
въ  бредні.  Ум.  Гузирёць.  А  він  торбинку 
за  гузирёць  та  й  висииав  груші.  Рудч. 
С*.  11.  30. 

Гувнця,  ці,  ж.  Задница.  Ном.  №  5655. 
Гувйчний,  а,  е.  Заднепроходный.  Киш- 
ка гузйчна.  Прямая  кишка.    МУЕ.    I.  60. 
Гувір,  ра,  .к.  См.  -Гузирь  1.  Шух.  I. 

176. 

Гувіа,  кн,  ж.  1)  Тупой  конецъ  въ 
яйці.  Ив.  41.  Тупой  копецъ  веретена. 
Вас.  153.  Грин.  II.  318.  Тупой  конецъ 
огурца.  Валялися  недоїдені  гузки  з  огір- 

ків. Мир.  ХРВ.  410.  2)  Мозоль  на  паті. 
Конотоп,  у.  3)  Бородавка.  Гузки....  випі- 

кають гузкою  веретена.  Грин.  П.  318. 
4)  Жировая  опухоль.  Мил.  М.  103.  5)  Ниж- 
яій,  задній  конецъ  очіпка,  собранный  сбор- 

ками въ  пучекъ.  Вас.   191. 
Тувинца,  ці,  »с=Гу8Йця.  Лохв.  у. 

Ум.  Гузнйчка.  Лохв.  у. 
Гувно,  на,  с.  Задница.  Ном.  }ё  2995, 

2617. 

Гузнянка,  кн,  ж.  Прямая  кишка. 
Харьк.  См.  Гузичний. 

Гувбк,  8ка,  м.  Небольшой  воль  съ  ма- 
лыми рогами.  КС.  1898.  VII.  44. 

Гувуватн,  вую,  вш,  гл.  Мішкать.  Мнж. 
178. 

Гуая!  -иелс.=Гуд8Н.  Вх.  Лем.  476. 
I.  Гук,  меж.  Нодражаніе  сильному, 

звуку. 
II.  Гун,  ку,  м.  1)  Звукъ.  Тишу  не 

чути,  а  гук  чути.  Ком.  Р.  II.  27.  Рай 

цілий  радости  і  пекло  мук,  пісні  слов'ян- 
ські, голос  з  того  се'та,  невідомий  од 

серця  і  до  серця  гук.  Петренко.  (Юж.-р. 
36.  А  Метл.  40).  2)  Крикъ,  гулъ,  шумъ, 
стувъ,  грохоть.  Мкр.  Г.  48.  Ой  гук,    ма- 

ти, гух,  де  козаки  п'ють.  Мет.  449. 
Братчики  з  веселим  гуком  підняли  діж- 

ки з  медом  та  горілкою.  К.  ЧР.  282. 

Щось  гукне:  „Химо,  Химо!"  та  й  пійдв 
гук  по  темному  бору,  аж  лунає.  МВ. 
II.  65.  У  неділю  гуки  по  селу:  Карадіч 
дочку  оддає.  Федьк.  Настя  розчахнула 
двері  з  гуком.  МВ-  II.  46.  Гук  з  замкової 
гармати.  Стор.  МПр.  73.  3)  Небольшой 
водопадъ,  иорогь  на  рік!..  Шух.  І.  6. 
4)  Трубка  волынки.  О  1862.  V.  Кух.  37, 
34.  Гуде,  як  гук.  Ном.  36  1 3895.  5)  Пти- 

ца. а)=Гукало.  Вх.  Пч.  II.  8;  б)— Гукарня. 
Вх.  Лем.  406.  6)  Насів.  ЗсагаЬаеиз  8Іег- 
согагіив.  Вх.  Пч.  І.  7.  См.  Гуком.  Ум. 
(кромі  1  и  2  знач.).  Гучбк.  Вх.  Лом.  406. 
Гукало,  ла,  с  Птица=  Бугай.  Агсіеа 

віеііагіа.  Вх.  Пч.  І.  16.  II.  а. 

Гуканина,  ни,  ж.    Крики,    окликаній. 
Гукання,  ня,  с.  Крикъ,  оклнканіе,  зовъ. 

Гукарня,  ні,  ж.—їїуг&ч.  ВиЬо  та- хііті8.  Вх.  Лем.  406. 

Гукати,  каю,  вш,  гл.  1)  Издавать  силь- 
ный звукъ,  громко  кричать,  призывать 

кого  Заголосить,  як  та  мати,  голосна 

гармата.  Гукатиме-кричатиме  не  одну 
годину.  Шевч.  450.  Через  греблю  пова- 

лили, гукають,  співають.  Шевч.  189. 
Як  гукають,  так  і  одгукуються.  Ном. 
Лі  7127.  До  могили  припала,  матусень- 

ки гукала.  Мет.  277.  Гукає  на  його. 
2)  Толкать.  Шух.  I.  176.  3)  Оплодотво- 

рять (свинью).  Лнорос...  гукає  льоху,  а 
тота  від  того  упороситься.  Шух.  I.  212. 

Гукатися,  каюся,  вшся,  гл.  Случаться, 
совокуплятьсл.  Вх.  Уг.  234. 

Гукля,  лі,  ж.  Распутная,  гулящая  жен- 
щина. Желех.;  блудница.  Вх.  Зн.  12. 

Гуккууи,  кну,  неш,  гл.  Однокр.  в. 
отъ  гл.  гукати.  Як  стукне,  так  і  гукне. 
Ном.  Лг  7128.  Гукнув:  здоров,  дядьку! 
Рудч.  Ск.  И.  80  Загомонять  самопали, 
гукнуть  гаківниці.  Шевч.  450.- 

Гуном,  нар.  Много.  Дід  бабу  дрюком: 
йому  меду  гуком.  Ном.  ЛЇ  13968.  Гуком 
бараболі.  Грин.  Ш.  556.  Тепер  у  мене 
гуком  свиней.  Г..  Барв.  420. 

Гуконути,  ну,  нет,  гл.' То  же,  что  л гукнути,  но  съ  силой.  Грізно  гуконув 
Грицько.  Мир.  Пои.  I.  116.  А  чоловік  з 
борозни:  „а  куди?"  як  гуконе!  Драг.  15. 
Гуконула  гтківниця.  Мир.  ХРВ.  126. 

Гукотія,  тії,  гукотня,  ні,  ае.=Гука- 
ннна,  Жёлех. 

Гуку!  меж.=1  Гук.  Ном.   №    12514. 
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Гулавий;  а,  є.   Сумасшедгаій.    Желех. 

І.  Гулий,  а,  є— Ґулий. 
її.  Гуляй,  лого,  м.  Іітица:  красно- 

шейка.  Вх.  Пч.  її.  12." 
Гуляти,  ліЬ,  лиш.  гл.  Соблазнять  об- 

манчивыми обвшаніями,  дурачить  обвща- 
ніями.  А  ти  все  гулила,  що  він  хлібця 
нам  принесе.  Федьк.  Ш.  161.  За  вечерею 

бояре  дружечок  гулили:  подавали  їм  по- 
чесну, а  сами  ковтали,  або  з  рук  їх  яку 

небудь  страву  виривали.  Мкр.  Н.  35. 
Гудиця,  ці,  лс.=Вулиця.  Гріш.  Ш. 

128,  72,  341.  К.  Дзв.  173.  А  на  нашій 
гулиці  усе  хлопці  молод  ці..  Грин.  Ш.  99. 
Ум.  Гулонька,  гулочка.  Вийди,  доню,  на 
гулоньку.  Чуб  V.  651.  За  дудочку  да  й 
ни  гулочку.  Грин.  Ш.  99. 

I.  Гулі,  меж.  Употребляется  для  при- 
зыва голубей.  Гулі,  гулі,  голуби,  ви  ле- 

тіте  сюди!  Чуб.  Ш.   192. 
II.  Гулі.  Употребляется  какъ  глаголъ: 

гулять.  Не  плач,  дитинко,  гулі  підемо. 
Що  на  нашій  та  гулиці  все  гулі  та 
гулі.  Гріш.  III.  72.  Употребляется  какъ 
существительное:  гулянье,  без.гЬйствіо.  Гу- 

лі не  одного  в  лапті  обули.  Ном.  Лг  12559. 
Гулонька,  гулочка,  вя,  ж.  Ум.  огь 

гулиця. 
Ґуль!  меж— І  Гулі. 
Гульба,  би,  ж.  Кутежъ,  пиръ,  пирушка, 

собран  іе  гостей.  Об  Різдві  їх  заручили. 
Гостей-гостей  наїхало!.,.  Гульба  точи- 

лась до  самого  світу.  МВ.  (0.  1862.  ПІ.  49). 

Гульбивк,  бян,  ж.  мн.  Гулянье,  соб- 
раніе  для  забавъ,  веселаго  ирепровожде- 
нія  времени.  Там  гульбини  тоді  були: 
зібрались  родичі  і  чужі  добрі  люде  і  ве- 

селились собі.  Новомоск.  у. 

Гульбище,  ща,  с  Місто  гуляній,  уве- 
селительныхъ  собраній,  гульбище.  Було 
гульбище  на  високій  могилі....  Посходять 
було  на  ту  могилу,  балакають,  у  карти 
грають,  співають.  ЗОЮР.  І.  280.  У  нас 
над  річкою  є  ліс;  в  тім  лісі  лощина,  де 
колись  було  гульбище, — пани  гуляли.  ХС. 
IV.  27. 

Гульбощі,  щів,  ж  мн.  Гулянье,  весе- 
ліє, кутежъ.  Не  втомлена  гульбощами, 

горем  не  перемучена,  ясна  була  собі,  як 
тихеє  літо.  МВ.  II.  83. 

Гульвіса,  ся,  м.  Гуляка,  поввса,  ша- 
лопай. К.  ЧР.  130.  Котл.  Ен.  І.  33.  Чуб.  І. 

245.  А  з  яру  та  лісу,  з  собаками  та 
псарями,  їде  пан    гульвіса.    Шевч.    472. 

Гульк,  меж.  Глядь,  вдругь,   внезапно, 

шасть.  Грин.  II.  226.  Гульк  назад— аж 
стоїть  поруч  чортяка..  Рудч.  Ск.  І.  63. 
Аж  гульк!  зіма  впала.  Шевч.  81.  Аж 
гульк-— і  в  город  причвалав.  Котл.  Ен.  І. 
15.  А  та  собака  між  жидівське  військо — 
гульк.  Грин.  II.  223. 

Гулька,  вк,  ас.  Развлечевіе,  гуляніе, 
бездЬліе.  А  я  з  гульки  додомоньку—єсть 
де  відпочити.  Гол.  І.  1 28.  Чаще  во  мн.  ч. 
Не  ходив  ти  за  волами,  але  сь  ходив  за 
гульками.  Гол.  ПІ.  82.  Ти  все  в  питки 
та  все  в  гульки,  а  об  смерті  нема  й 
думки.  Грин.  Ш.  144. 

Гулькнути,  вяу,  наш,  гл.  Юркнуть, 

нырнуть,  внезапно  появиться.  Так  і  гуль- 
кнув у  воду.  Пора,  бач,  гулькнула  не  та. 

0.  186).  И.  176.  2)  Кинуться,  броситься, 
хлынуть.  Угор.  3)  Крикнуть,  хрюкнуть. Угор. 

Гульиа,  нар.  употребляемое  тавтоло- 
гически для  усиленій  значеній  гуляти.  От- 

так  голісінький  день  гульма  гуляє.  Лу- бен   у. 

Гульну**,  ну,  него,  одн.  в.  отъ  гл. 

гуляти.  Хотілось  таки  на  святий  праз- ник  гульнуть.  Стор.  МИр.  153. 

Гульня,  ні,  ж.  1)  Гулявіе.  развлече- 
ніе, забава.  Ні  гульня,  ні  робгьпа.  Ном. 

Л«  10911.  Без  його  г  гульня  не  гульня. 
Шевч.  303.  2)  Кутежъ.  К.  ЧР.  88. 

Гультай,  гультайський  и  пр.=Гуль- 
тяй,  гультяйський  и  пр. 

Гультіпака,  ки,  м.  1)  Голь,  б^днякъ, 
оборвышъ  (вслвдетвіе  разгула).  Ви  не  які 
небг/дь  бурлаки,  гультіпаки,  а  січовики. 

Сто'р.  II.  277.  2)  Повіса,  кутила,  гуляка. 
Гультяїще,  ща,  м.  Ув.  отъ  гультяК. 
Гультяй,  тяя,  м,  Гуляка,  кутила,  лвн- 

тяй,  поввса.  Приймак-гультяй  не  хоче 
робити,  бере  люльку  у  кишеню,  йдеі  до 
коршми  пити.  Чуб.  ІП.  127.  У  в.  Гультяїще. 
Великий  гультяїще.  Лукаш.  127. 

Гультяйка,  ки,  ж  Женщина  гуляка, 

лвнтяйка.  Ум.  Гультя'йночка.  Моя  дочка 
гультяїіночка,  дома  не  ночує.  Нн. 

Гультяйство,  ва,  є.  1)  Праздность, 
.тЬнтяйничанье,  новВсничество,  І  який  бу- 

де лад  з  твого  гультяйства?  2)  Соб.  Лен- 
тяи, кутилы,  новвсы.  Он  зібралось  усе 

наше  гультяйство. 

Гультяйський,  а.  е.  Принадлежащей, 
свойствевный  лентяю,  новвев,  кутилв.  3 
гультяя  гультяйська  й  робота. 

Гультяювати,  тяюю,  его,  гл.  Кутить, 
поввеничать,  бездельничать,  бродяжничать. 
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.Грунт  продам,  а  сам  піду  гультяюва- 
ти. Н Волин,  у. 

Гулюкатн,  каю,  вш,  гл.— на  кого.  Кри- 
чать на  кого,  бранить  кого.  Желех. 

Гулюмаха,  хя,  ж.  Большая  шишка. 
Лохв.  у. 

Гуля,  лі,  ж.  1)  Двтск.  голубь.  0.  1861. 
VIII.  8.  Чаще  во  мн.  ч.  Прилетіли  гулі 
та  й  сіли  на  люлі;  а  ви,  гулі,  не  гудіть.... 
ХС.  II.  195.  2)=Сич.  Вх.  Лем.  406. 3)=Гуля. 

Гуля-гуч!  меж.  Крикъ,  которымъ  го- 
нять гусей.  Вх.  Лем.  406. 

Гулян-городйна,  ни,  ж.  Подвижная 
деревянная  башня  (для  военныхъ  надоб- 
ностей). 

Гуляка,  ки,  м.  пж.  1)  Кутило,  гуляка. 
К.  ЧР.  353.  Де  ж  ти  тепер,  моя  мила, 

*цо  ти  мене  знарядила  п'яницею  -бурла- 
кою і  ледащом-гулякою.  Чуб.  №  1061. 

2)  ж.  Правая  чепіга.  Прил.  у. 
Гулякати,  каю,  вш,  гл.  Кричать.  Вх. 

Уг.  234. 

Гуляльня,  бі,  а».=Гульбище.  Він 
був  на  гуляльні  з  нами;  там  було  ба- 

гато парубків  і  дівчат.   Екатериносл.   у. 

Гулянка,  кн,  ж.  1 )  Гуляніе,  развлече- 
ніе,  забава.  Пусти  дочку  на  гулянки. 
Чуб. •  V.  170.  Посходяться  де  на  гулянку 
під  неділю  або  під  свято.  Мир.  ХРВ.  87. 
2)  Свободное  отъ  занятій  время.  Употреб- 

ляется въ  вьіраженіяхт>:  На  гулянках,  гу- 
лянками. Нехай  колись  на  гулямах  (гу- 
лянками) зроблю  3)  Въ  заборі  изъ  вер- 

тикально-стоящихъ  досокъ:  нромежутокъ, 
оставляемый  между  досками.  Лубен,  у.  Ум. 

Гуляноньна,  гуляночна.  Перебрела  дзі  рі- 
ченьки, а  Дунаю  ніт,  та  забула  гуля- 

ноньки,  а  роскоші  ніт.  Мил.  135. 

Гуляння,  ня,  с.  Гуляніе,  веселіє,  раз- 
влеченіе.  А  без  мого  миленького  гуляння 
немає.  Мет.  5.  Моя  дочка  на  гулянню, 
іди  подивися.  Чуб.  Ум.  Гуляннячко.  Грин. 
Ш.  256.  Ой  жаль  мені  коханнячка,  ді- 

воцького гуляннячка.  Мет.  76. 
Гуляиочка,  ки,  ж.  Ум.    оть    гулянка. 
Гуляти,  ляк»,  вш,  гл.  1)  Гулять,  рас- 

хаживать, ходить,  ■вздить  гді  либо.  От 
котик  і  довідався,  що  царь  з  дочкою  гу- 

лятиме біля  річки.  Рудч.  Ск.  По  садоч- 
ку я  гуляю,  товариша  викликаю.  Мет. 

<59.  В  тій  галері  од  пристані  далеко  од- 
пускали,  Чорним  Морем  далеко  гуляли. 
Дума.  Вітер  віє  повіває,  по  полю  гуляє. 
Шевч.  8.  А  думка  край  світа  по  хмарі 
гуля.  Шенч.  9.  Ревуть  ляхи,  а  поста- 
4ець  по  столу  гуляє.   Шевч.    2)    Кутить, 

веселиться,  гулять,  развлекаться,  пировать. 

От  знов  грошей  доволі;  знов  коваль  п'є  та 
гуляє.  Рудч.  Ск.  І.  65.  Гуляй,  дитино, 
поки  твоя  година.  Ном.  Козацьтво  гуляє, 
байрак  гомонить.  Шевч.  Гулька  гуляти. 
Гулять  напропалую.  3)  Быть  празднымъ. 
Козак— душа  правдивая,  сорочки  не  має — 

коли  не  гіє,  так  нужу  б'є,  а  все  не  гу- 
ляє. Нои.  Лі  769.  Роби,  не  лежи,  не  гу- 

ляй!— сам  Бог  сказав.  Рудч.  €к.  І.  178. 
Шлях  не  гуляє,  т.  е.  много  на  немъ  на- 

роду. Ном.  №  11390.  Щоб  він,  гуляючи, 
навчив  Настусю  заповідь.  Шевч.  4;  Быть 
вь  гостяхъ,  развлекаться  въ  гостяхъ.  Рудч. 
Ск.  ї.  82.  То  оце  вже  ви  й  додому?  гу- 

ляйте в  нас  іще.  Черниг.  Гуляйте! — Гу- 
ляли б,  та  хліба  не  брали.  (Шутка). 

Ном.  Лі  11876-  5)  Играть  (въ  различный 
игры).  Вони....  гуляють  у  карти.  Рудч. 
Ск.  І.  107.  Гуляють  у  тісної  баби.  Рудч. 
Ск.  І.  199.  6)  Танцовать.  О.  1862.  IV.  25. 
Він  як  заграв  на  ту  дудку,  то  увесь  то- 

вар і  я  гуляли  до  самого  вечора.  Грин. 
II.  82.  7)  О  животныхъ:  быть  въ  період* 
случки,  бътаться.  Наша  корова  тепер  са- 

ме гуляє.  Полт. 
Тулятися,  лаюся,  бшея,  гл.  1)  Играть 

чЪмъ.  Чи  будеш  ним,  мов  пташкою,  гу- 

лнтись,  на  ниточці  прив'яжеш  для  ди- 
тини? К.  Іов.  92.  2)  Безлично:  туляється, 

тулялося,  возвр.  в.  отъ  гуляти  1,2.  Гуляй, 
серх^е  дівчино,  поки  гуляється.  Чуб.  V. 
275.  Мені  з  своїм  родомдобре  гуляється. 
Чуб.  V.  275.  3)=Гуляти  2.  Лучче  мені 
пить-гуляться  та  й  нікого  не  бояться. 
АД.  І.  151. 
Гулятонькн  и  гуляточки,  неспрягае- 

мый ум.  глаюлъ  отъ  гуляги.  А  тепер  єсь  у 
пригоді,  гулятоньки  годі.  Тол.  І.  325. 

Гулящий,  а,  в.  1)  Праздный,  свобод- 
ный, нерабочій,  гулевой,  незанятый.  Гу- 
ляща скотина.  Чоловік  гулящий.  Чуб. 

V.  672.  Прокидається  такий  час,  шо 
вони  й  гулящі  бувають  і  одпочинуть  та- 

ки як  слід.  Драг.  172.  Все  теє  гуляще, 
дак  таке  випещене.  (0.  1862.  Ш.  40). 
Гулящий  час.  Свободное  время.  Приходь 
до  мене  гулящого  часу.  Левч.  35.  А  я  осе 
гулящим  часом  до  вас.  Левигд.  І.  324. 
2)  Лишній,  ненужный,  свободпый.  Оце  со- 

кира гуляща — візьми  її.  Гулящий  кінець 
мотузка,  т.  е.  ни  къ  чему  не  привязан- 

ный. Чуб.  Ш.  99. 
Гумен,  на,  м.  Игумевъ.  Гумен  у  них 

був  чоловік  дуже  побожний.  Рудч.  Ск. 
ІІ.  201. 
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Гухбніи,  нії,  ж.  Игуменья.    Зміев.    у. 
Гунённив,  ного,  м.  По  обраь.  прил. 

Прнкащикъ  при  гумві,  надзирающій*  за 
работами  тамъ;  сторожъ  при  гумнъ\  гуыен- 
щикъ.  Рудч.  Ск,  I.  87.  Ко1Ь.  I.  68. 

Гуменник,  ва,  л*  — Гуменний.  Борз  у. 
Гумгнде,  ця,  с.  П  Ум.  отъ  гумно.  Чуб. 

Ш.  251.  2)  Тонзура  у  католическаго  ду- 
ховенства. 3)— попове.  Раст.  Тагахасига 

оіїісіпаїе  ̂ 'і^ег.  ЗЮЗО.  I.  138. 
Гуинаще,  ща,  с.  М'Ьсто,  на  которомъ 

прежде  было  гумно,  гумнище. 
Гумно,  на,  с.  Гумно.  Гн.  II.  60.  Грин. 

Ш.  19.  Густо  фішениці  на  новині,  да 
високі  стоги  на  гумні.  Мет.  165.  Ум.  Гу- 
мёнце. 
Гуибннява,  ви,  ж.  Говоръ,  шумъ.  От- 

там  десь  гумоннява,  аж  сюди  чуть.  Ле- 
бед.  у. 

Гумор,  ру,  м.  Юморъ.  Левиц.  (Пр. 
1868,  474). 
Гумористичний,  а,  е.  Юмористическій. 

Швидко  почулася  і  українська  мова,  на- 
віть між  поляками,  в  гумористичних 

оповіданнях.  Левиц.  І.  463. 

Гуна,  ни,  аг.=Луна  2.  Харьк. 
Гунати.  наю,  еш,  гл.-=Луватн.  Харьк. 
Гуиодзп,  ви,  ж.  Шишка.  Черном. 
Гувственаий,  а,  є.  Брапное:  шельмов- 

скій,  собачій.  Гунсшвенна  душа.  Рк.  Мар- 
ковича. 

Гунсїво,  ва,  с.  Бранное:  шельмовство, 
собачество.  Рк.  Марковича. 

Гунутн,  ну,  неш,  гл.  1)  Дунуть,  загу- 
діть, зашумЬть,  крикнуть.  Як  гуне, — такий 

вітер!  Зміев.  у.  Він  разом  як  гуне!  2)  Ки- 
нуть, броситься.  Гунём  огулом  на  врага. 

Мкр.  Г.  31.  Собаки  так  і  гунули,  та 

«п'ять  назад.  О.  1861.  V*.  72. 
Гунцвол,  ла,  м.  Вранное:  собачій  сынъ, 

шельма.  (См.  Гунство).  Кажу  вам:  сідай- 
те гунцволи!  Рудч.  Ск.  II.  204. 

Гунцвбт,  та,  м.  1)=Гунцвол.  Утік 
гунцвот.  Ном  №  1173.  2)  мн.~ Муцкн  2. 
Вх.  Лем.  436. 

Гуньба,  би,  ж.  Раст.  МеШоЦіз  сое- 
гиіеа  Бат.  ЗЮЗО.  І.  128.  См.  Бурнун. 

Гунька,  ен,  ж.  1)=Гуня.  Гол.  Од. 
44,  75.  На  тім  молодці  сірая  гунька. 
Гол.  II.  59.  2)  Гнусящая,  говорящая  въ 
носъ  женщина.  Черк.  у. 

Гуня,  ні,  ж.  Верхняя  суконная  одежда, 
сермяга.  Гол.  Од.  44,  45,  75. 

Гунявий,  а,  є— Гугнявий. 
Гуяяти,  няю,  еш.  <гл,=Гугнявїтн. 
Гуп!  меж.  для  вираженій  глухого  звука 

оть  паденія  и  удара,  глухого  топота.    Як 

стане  молотити,  то  все  ціпом  гуп,  гуп! ' 
Рудч.  Ск.  I.  56.  Гуп  його  кулаком  у  спину! 

Гупалка,  ви,  ж.  Игрушка:  родъ  дудки 
изъ  бузины  съ  вынутою  сердцевиною  для 

стр-вльбы  (то  же,  что  и  пукална).  Васильк.  у. 
Гупало,  ла,  м.  1)=Гувало.  Вх.  Пч. 

II  8.  I.  16.  2)-малё.  Пт.  Агаеа  тіпиіа. 
Вх.  Пч.  II.  8. 

Гупати,  паю,  вш,  гл.  1 )  Топать.  2)  Уда- 
рять, производя  глухой  звукъ. 

Гупнути,  ну,  веш,  гл.  Однокр.  в.  огь 
гупати.  1 )  Топнуть.  2)  Ударить  съ  глухимъ 
звукомъ.  Так  і  гупнув  його  кулаком  по 
спині.  Як  гупне  у  двері,  так  вони  й  роз- 

летілись. Чуб.  II.  22. 

Гупотіти,  нону,  тйш,  гл.  То  же,  что 
и  гупати,  но  о  двиствіи  учащенвомъ.  Чи 
до  нас  хлопці  гупотять?  Драг.  34. 

Гупотнява,  ви,  с  1)  Тоиогь.  Чую:  гу- 
потнява по  дорозі, — думав,  що  коні  бі- 

жать. Новомоск.  2)  Стукотня  (глухими 

ударами). Гур-гур,  меж.  звукоподражаніе  грохоту. 
Гур-гур-гур!  щось  страшно  загуркотіло, 
(їдучи)  по  під  вікнами  й  стихло.  Левиц. 
Пов.  317.  А  тут  грім  помаленьку:  гур- 

гур-гур.  О.  1862.  V".  80.  У  М.  Вовчка  о 
разсынавшихся  бусахъ.  Як  ірвоне  з  себе 
коралі  дорогі  —  геть  одкинула,  —  тільки 
вони  гур-гур,  роскотидися.  МВ.  II.    160. 

Гура,  рн,  ж.  Масса,  гурьба.  Печені 
разног  три  гури.  Котл.  Ен.  V.  14.  Купа 
й  гура  і  три  оберемки.  Ном.  №  7684. 

Гурава,  нар.  Поднявъ  руки  вверхъ 
(ловить,  напр.  мячъ,  брошенный  верти- 

кально вверхъ).  Гурака  хватає  гилку.  Ра- 
дом, у. 

Гуральиих,  ва,  м.  Работники  на  ви- 
нокурні   Лсвч.  135. 

Ґуральня,  ні,  ж.— Ґуральня.  Ном. 
№  11659. 

Гурба,   би,  ас.=Юрба.  Вх.  Зн.  12. 
Турготіти,  гочу,  тйш,  гл.=.Гурвотітн. 

Гурютить,  стукотить,  штирі  коні  бі- 
жить. (ІСолесо).  Чуб.  І.  310. 

Гургуц,  меж.  для  вираженій  звука  огь 
падеиія.  Як  перескакував  уже,  гургуц! — 
каже.  Ном.  }6  13663. 

Гурда,  дй,  ж.  1)-=Вурда.  1.  Сим.  77. 
2)=^Вурда  2.  Вх.  Зн.  8. 

Гурвало,  ла,  с  1  )— Гурвотів.  Вх.  Зв. 
12.  2)  Домової!.  Вх.  Зн.  12.  Желех.  2)  Дет- 

ская игрушка:  родъ  погремушки  на  виткі. 
Мнж.  178.  4)  Маленькій  водопадъ.  Желох. 
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5)=Суреля.  Одкидав  сурелі  (або  гуркала). 
Пом.  №  10679. 

Гуркати,  каю,  вш,  гл.  1 )  Стучать,  гро- 
хотать. Прибіг  він  до  хати,  став  у  дчері 

гуркать.  Рудч.  Ск.  І.  170.  Дощечка  гус- 
тиме та-  гуркатиме.  Чуб.  Ш.  99.  Гур- 

кали дверима.  Левиц.  Нов.  167.  Си.  Грю- 
кати. 2)  О  доєній:  сразу  выжимать  молоко 

изъ  всего  вымени.  Вівчар....  ловить  (вівцю) 
за  дійки  і  уперед  їх  продоює  пальцями; 
потім  гуркає  рукою  відразу  з  цілої  йкри. 
Шух.  І.  193.  3)  Ворковать.  Голуб гуркат. 
Вх.  Лем.  406. 

Гуркіт,  коту,  м.  Стукъ,  грохоть.  Желох. 
У  млині  такі  гуркоти,  туркоти,  що  не 
дай  Господи.  ЕЗ.   V.   197. 

Гуркнути,  ну,  неш,  гл.  Однопр.  в. 
оть  гуркати.  1)  Стукнуть,  грохнуть.  Ганна 
гуркнула  дверми,  аж  вікна  задзвеніли 
Левиц.  І.  54.  См.  Грюкнути.  2)  Крикнуть 
басом  ь.  Чого  ти  кричиш  на  мене? — гурк- 

нув він  басом.  Левиц.  Пов.  59. 

Туркота,  ти,  ж.  П— Гуркіт.  2^  Мур- 
льїканіе  А  на  кота-  гуркота,  а  на  діти  — 
дрімота.  Мет.  3. 

Гуркотати,  кочу,  чеш,  гл.  1)  Грохо- 
тать, стучать.  2)  Ворковать.  Ой  ну  люлі, 

люлі!  налетіли  гулі,  стали  гуркотати, 
що  дитині  дати.  Дътск.  пъсни.  Ой  голуб 
гуде,  голубка  гуркоче.  Чуб.  V.  280. 

Гуркотів,  тій,  .«.  СгучлщіВ,  неспокой- 
ный человъш..  Рк.  Левиц. 

Гуркотіти,  кочу,  тйш,  г  л  =  Гуркота- 
ти 1.  Грин.  III.  673.  Стукотить,  гурко- 

тить, як  сто  коней  біжить.  (Загадка: 
трім).  Ном.  стр.  291,  №  47.  На  горищі 
щось  стука  та  гуркотить.  Мнж.  130. 
За  громом  громи  гуркотять.  Греб.   374. 

Гуркотлйвець,  вця,  м.  Лесной  голубь, 
дикій,  сизый  голубь,  СоіишЬа  оепаз.  Вх. 
Пч.  II.  9. 

Гуркотливий,  а,  є.  1)  Производящей 
стукъ,  грохоть,  грохочущій.  2)   Воркущій. 

Гуркотлйвочка,  кя,  ж.  Ласкат.:  вор- 
кующая. Чи  забула,  го.іубонько-гуркот- 

ливочко,  чого  бігла  сюди?  МВ    11.  114. 
Гуркотнеча,  чі,  ж.  Сильный  стукъ, 

«тукотня,  грохоть.  Там  таку  гуркотнечу 
підняли,  що  страх! 

Гуркотня,  ні  и  гуркотнява,  ви,  ж.= 
Гуркотнеча.  Черк.  у. 

Г  урна,  ни,  ж.  Толпа.  За  нею  хлопці 
урмою  ходять.  Чуб.  V.  215.    См.    Юрма. 
Гуркан.  на.  .и.-=Гусіса  2.  Желех. 
Гуркання,  кн,  ж.  1)  Большой  коиокь 

овечьяго  сыру.  Желех.  Вх.  Зн.  12.  2)= 
Гуска  2.  Желех. 

Гурианби,  нар.  Кучей,  толпой.  Желех. 
Гурноы,  нар.  Толпой,  гурьбой.  А  ззаду 

йшли  під  бунчуком  червоним  татари 
гурмом.  К.  МВ.  XI.  154. 

Гурок,  рка,  м.=  Огірок.  Нон.  №6660. 
Марков.  153.  Ум.  Гурбчои.  Повна  ях  гу- 
рочок.  МВ.  І.  8. 

Гурбчковнй,  а,  е.  Одна  изъ  разновид- 

ностей зеленаго  "цнъта  (о  матерій).  Який 
очіпок  до  лиця:  чи  гурочковий,  чи  кума- 

чевий, чи  квітчастий.  Г.  Барв.  338. 

Гуррикан,  ну,  м.  Ураганъ.  І  мов  той 
гуррикан  ширококрилий  я  мчусь.  К.  МБ. 
XI.  144.  Тучі,  що  вітрами  гонить-крутить 
гуррикан  летучий.  К.  МВ.  XI.  142. 

Гурт,  та,  м.  1)  Стадо  (о  скот*).  По 
сусідству  чужі  гурти  і  отари  скрізь 
паслись.  Стор.  II.  8.  2)  О  людяхъ:  толпа, 
собраніе,  общество,  компанія.  Женуть  гур- 

тами християн  у  колізей.  Шевч.  613. 
У  гурті,  то  й  смерть  не  страшна.  Ном. 
№  10721.  У  гурті  каша  їсться.  Ном. 
№  10731.  Просимо  до  гурту.  МВ.  (О. 
1862.  ПІ.  57).  3)  О  неодушевленныхъ  пред- 
метахъ:  группа.  Кожну  зірку  нарізно  не 
запримітиш,  а  хиба  тільки  цілий  гурт 
їх.  Ком.  Р.  І.  50.  4)  В  гурт,  до  гурту.  Вь 
одно  міюто,  вмъсгб.  Вовк,  медвідь  і  кабан 
зібрались  у  гурт.  Рудч.  Св.  І.  22.  Про- 

циндрив Солопій  горох  і  просвистав,  а 
за  горохом  в  гурт  і  жито,  і  пшеницю. 
Г.  Арт.  (О.  1861.  ПІ.  96).  Ходім  же  до 
гурту.  Стор.  II.  21.  5)  За  гурт.  Вмъсгб. 
Бувайте  здорові!  промовив  усім  нам  за 
гурт.  МВ.  II.  132.  6)  Гурт  на  гурт.  Всего 
на  всего.  Скільки  зір  гурт  на  гурт 

усіх,— цьому  ще  ніхто  й  рахуби  не  склав. 
Ком.  Р.  І.  49.  7)  Продавати  на  гурт.  Про- 

давать оптомь.  Сумск.  у.  Ум.  Гурток.  Ном^ 
№   10733. 

Гурт,  нар.  Много.  Употребляется  пре- 
имущественно сь  отрицаніень:  не.  Не  гурт 

у  мене  грошей:  так  там  який  карбова- 
нець лишився.  Та  й  дичини  було  не 

гурт-то  потраплю  піймати.  Левиц.  І. 
122. 

Гуртівник,  кя,  м.  Оптовый  торговець. 
Шух.  1.  271.  Желех. 

Гуртобравець,  нця,  м.= Гуртоправ. 
По-за  гаєм,  гаєм,  гаєм  зелененьким  там 
стояли  гуртобранці  з  евтми  гуртами. 
II п.  Александров,  у. 

Гуртовий,  я,  є.  1)  Совместный,  общій, 
коллективный.  Святилась  гуртова  робота 
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та  чортова  зіжа.  Ном,  .\»  10733.  2)  Опто- 
вый. Гуртовий  продаж.  3)  Незаконно- 

рожденный (въ  насмішку).  Чий  це  хло- 
пеиь?—Це  гуртовий  Терешко.  Гуртові 
діти. 

Гуртбв,  тка,  м.  Ум.  отъ  гурт. 
Гуртбв,  нар.  1)  Совместно,  общими 

силами.  Гуртом  заспівали.  ІІІевч.  61. 
Піймали  щуку  молодці,  та  в  шаплиці 
гуртом  до  суду  притаскали.  Гліб.  2)  Оп- 
томь.  Купуйте  все  гуртом. 

Гуртоправ,  ва,  м.  Гуртовщпкъ,  пастухъ, 
гонящій  гурт. 

Гуртоправця,  ці,  м.  =  Гуртоправ. 
Мирі-,  у.  Слов.  Д.  Эварн. 
Гуртувати,  тую,  вш,  гл.  Соединять, 

собирать  вмЬсгЬ,  въ  одно  общество,  собра- 
ніе,  въ  одну  толпу    Желех. 

Гурчання,   ня,    с   Гудьніе,   журчаніе. 
Гурчати,  чу,  чйш,  ,л.  1 )  Гудить,  жур- 

чать. Де  взялися  бурі  й  вітри, — г  сту- 
чать, і  гурчать.  Лукаш.  81.  Дощ  гур- 
чить. МВ.  II.  187.  2)  Ворковать.  На 

иеркві  голуб  гурче.  Гол.  IV.  438.  Зі  Ры- 
чать. Іди  у  ліс,  будеш  медведьом  та  й 

будеш  гурчати,  поки  евіта.  Гн.  І.  69. 
4)  О  свинь*:  киъть  случку.  Угор. 

Гусак,  ка,  м.  1)  Гусь  самець.  Гусак 
гуску  кличе.  Ни.  2)  Языкъ,  дыхательное 
горло  и  легкія,  вмісгв  взятыя  (терми  нъ 
масвиковъ),  ливеръ.  Телячий  гусак.  3)  Нож- 

ная длинная  колодка,  въ  которую  заковы- 
ваютъ  несколько  человікь.    Ум.    Гусачбк. 

Гусавбвяй,  а,  е.  Огносящійся,  принад- 
лежащей гусак'у  1.  Гусакове  пір'я. 

Гусар,  ра,  м.  1)  Гусаръ.  Чуб.  V.  426. 
2)  Родъ  танца.  Ум.  Гусарик.  Чуб.  V.  716. 
3)  Гусари    на   коні.    Роді,    дътской   игры. 
Ив.  31. 

Гусарин,  на,  м.  Гусаръ.  Не  вернувся 
із   походу   гусарин-москаль.    Шевч.    487. 

Гусарка,  ви,  ж.  1 )  Жена  гусара.  Шевч. 
487.  2)  Родъ  теплой  женской  кофты.  Славя- 

носерб, у. 
Гусарський,  8,  е.  Гусарскій.  Левиц. 

Нов.  147 

Гусарь,  ря,  м.— Гусар  2.  Після  сіх 
другі  стругали  гусаря.  Мкр.  Н.  30. 

Гусачок,  чка,  м.  Ум.  отъ  гусак. 

Гусаш,  ша,  м-—  Сороківець.  Желех. Гол.  Ш.  431. 
Гусевкн,  вок,  ж.  мн.  Гусельки.  Гол. 

Л.  57.  АД.  I.  36. 
Гусев  а  идя,  ці,  ж.  Місто,  гдъ  хранить 

гугли.  Гусовки  шмарьте  до  іусевниці.  Гол. 
И.  57. 

Гуеельниця,ці,  ж.  Гусеница,  Вх.  Пч.  1.6. 
Гусельна,  ні,  лс.=Гусвльннця.  По- 

дольск, г. 
Гусениця,  ці,  ж.=Гусельннця. 
Гусень,  ні,  ж,  соб.  Гусеницы.  Сарана 

окрила  ввесь  Єгипет,  налізло  гусені  у 
поле.  К.  Псал.  241.  Одколи  як  тепло  вже 
стало,  а  гусені  нема,  черви  зовсім  так 
мало.  Греб.  365. 

Гусеня,  'нятн,  с.  Гусенокъ.  Гуси-гуси, 
гусенята,  візьміть  мене  на  крилягпа. 

Рудч.  Ск.  Ум.  Гусенятко,  гусеня'точно,  гу- сей лтоньно. 

Гуси.  См.  Гусь. 
Гусннець,  «ця,  м.  Раст.  -АгаЬіз  ТНа- Ііапа.  Вх.  Пч.  II.  29. 

Гусйнець,  вця,  м.  Раст.  Оа^еа  ризії- 
1а  8с1ш11.  ЗЮЗО.  І.  123.  См.  Гусятник. 

Гусіввн,  вов,  ж.  мн—Гуеввкя.  На 
гусїпках  грає.  АД.  І.  38. 

Гусій,  я,  в  =  Гусячий.  Гуся  трава. 
Раст.=Спориш,  Роїу^опига  ауісиїаге.  Ь. 
Вх.  Уг.  234. 

Гусір,  ра,  л.=Гусяр.  Вх.  Пч.  І.    14. 
Гуска,  ви,  ж  1)  Самка  гуся,  гусыня. 

Ном.  №  4116.  А  щоб  тебе  гуска  вбрик- 
нула. Ном.  2)  Соль  въ  столбики,  ступка 

соли.  МУЕ.  І.  98.  Гуска  соли.  Шух.  І. 
101.  3)  Родъ  печенья.  Попекли  снахи 
гуски.  О.  1862.  IV.  34.  (Нл).  На  тарілку 
кладе  чарку  горілки  і  гуску  або  колач. 
Грин.  III.  506.  4)  мн.  Раст.:  КутрЬаеа 
аІЬа  І,,  ЗЮЗО.  І.  129.  Си.  Латаття.  Ум. 

Гусонька,  гусочка.  Нароблюють  'невелич- ких калачиків  довгих  (гусочки).  0.  1862. 
IV.  13. 

Гусла  и  гуслі,  сел,  ж.  мн  1)  Гу- 
сли. Ой  ти,  Давиде,  свої  гусла  стрій! 

Чуб.  ПІ.  384.  На  гуслі  грає,  красно  спі- 
ває. Чуб.  ПІ.  274.  2)  Скрипка.  Вх.  Уг. 

234.  Въ  свадебной  п-всні:  Гусла  гудуть, 
до  двора  йдуть.  Наряжайся,  дг«ко  Мару- 

сю, бо  возьмуть  тебе.  Мил.  Св.  35.  Гус- 
ла загули....  Гуляє  князь,  гуляюгпь  го.с- 

тг,  ревуть  палати  «л  помості.  Шевч. 
331.  Ум.  Гусленьнм.  Грин.  ІІІ.  473,  гуслоиь- 
ии,  гусовки.  Та  все  стиха  у  гуслоньки 
грає.  Мет.  260.  Гусовки  гимарте  до  гусев- 
ниці.  АД.  І.  37. 

Гуслянва,  ви,  ж.  Сладкое  молоко,  сва- 
ренное, а  нотомъ  окисшее.  Гн.  II.  221. 

Шух.  І.  141,  109.  См.  Ряжанка.  ЕЗ.  V.  43. 
Гуслір,  ра,  м.  Играющій  на  гусллхъ, 

гусляръ. 

Гуслятк,  ляк»,  вш,  гл.  Играть  на  скрип- кь.  Угор. 
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Гусннк,  ка,  м.  Гусятвя,  гусиный  хлЪвъ. 
Гуснути,  ну,  неш,  гл.  Сгущаться,  де- 

латься гуще.  А  глина  все  гусне,  іусне. 
Канев.  у.  Пров  у  жилах  гусне,  холодіє. 
К.  МБ.  XII.  266. 

Гусовки,  вок,  ж.  мн.  Ум.   отъ    гусла. 
Гусонька,  кя,  ж.  Ум.  отъ  гусь,  гуска. 
Гусочка,  кя,  ж.  Ум.   отъ  гусь,   гусна. 
Густвина,  ян,  ж.  Чаща,  густой  лвсъ, 

варость. 
Густя,  ду,  деш.  гл.  1)  Гудіть.  Грім 

гуде.  Ном.  .V  7215.  Аж  земля  гула  під 
ногами.  Левиц.  I.  378.  Голосно  й  жаліб- 

но гув  новий  дзвін.  Левиц.  І.  388.  До- 
щечка густиме  та  гуркатиме.  Чуб.  ПІ. 

99.  Шумить,  гуде  вітер  по  дуброві.  Лу- 
каш.  70.  2)  О  насъкомыхъ:  жужжать.  Бджо- 

ли гудуть.  Жук  летить  і  гуде.  3)  О 
голубяхъ:  ворковать.  Ой  у  лісі  на  горісі 
три  голубоньки  гуде.  Лет.  89.  Также  о 
крикв  и  вныхъ  птицъ:  Припущень  гув. 
Св.  Л.  211.  Гуде  сумно  одуд.  Мир.  Пов. 
II.  120.  4)  Говорить  разомъ  многиыъ  такъ, 
что  голоса  сливаются  въ  одинъ  общій 
гулъ.  Гула  козацька  рада.  Щог.  Сл.  33. 
б)  У  кишені  гуде.  Пусто  въ  кармані,  въ 
карманв  свистить.  Ном.  .V  1485. 

Густий,  а,  е.  Густой,  частый,  плотный. 
Хилітеся  та  густії  лози.  Мет.  24.  Гус- 

та каша  дітей  не  розгонить.  Ном.  Гус- 
тий гребінець.  Густий  гай.  Мет.  66. 

Густий,  як  патока.  Густее  покривало. 
2)  Плотный,  сильный.  Густий  віл.  Ка- 

менец, у.  Де  густа  рука,  не  треба  і  дрю- 
ка. Ном.  .V  7361.  Густа  земля.  3)  Мно- 

голюдный. Базарь  густий,  як  ярмарок. 
V.  Барв.  401.  4)  Обильный  (объ  урожав). 
Врожай  того  літа  не  густий  удався. 

Мир.  Пов.  І.  111.  Ум.  Густенький,  густе- 
сенький. 

Густині,  ш,  ж.  Густота. 
Густнрька,  кя,  ж.  Родъ  рыбы.  Алек- 

сандрове!;, у.  (Стрижевск). 

Густйти,  гущу,  стиш,  гл.  Сгущать, 
двлать  гуще,  плотнве.  Вх.  Лем.   406. 

Густість,  тости,  ас.    Густота.    Желех. 

Густіти,  тій»,  вш,  густІйшати  и  густі- 
шати, шаю,  вш,  гл.  Густіть.  О.  1862. 

Щ.  33.  Ліс  все  густішав.  Молоко  густій- 
шас. 

Густо,  нар.  1)  Густо.  Де  густо,  там 
не  пусто.  Ном.  №  1368.  Густо  замісила 
тісто.  2)  Обильно.  Густо  сльози  ллють- 
ея.  Млак.  50.  3)  Во  множеств*,  много. 
Манастирь  весь  богомольці  густо  обсту- 

пили. Млак.  46.  Людей  було  %е  дуже 
густо.  4)  Часто,  Густо  дивиться,  та 
рідко  бачить.  Ном.  .V  6608.  Часто  й  густо. 
Очень  часто.  Моя  мати  часто  г  густо 
плаче  за  мною.  Чуб.  I.  250.  Таких  па- 

рубків часто  й  густо  можна  зустріти 
по  наших  хуторах  та  селах.  Мир.  ХРВ. 
4.  5) — дзвонити.  Звонить  во  вев  колокола. 
Як  вийшла  вона  слідом  за  попадею,  то 
вже  густо  дзвонили,  аж  стара  дзвіниця 
хиталась.  Г.  Барв.  158.  Ум.  Густенько, 

густесенько. 

Густоводбснй,  а,  е.  Съ  густыми  воло- сами. Желех. 

Густолистий,  а,  е.  Съ  густой  листвой. 
Желех. 

Густрик,  ка,  м.  Кукншъ.  Борз.    у. 
I.  Гусь,  меж.  Призывъ  для  гусей.  КоІЬ. 

І.  66.  Также:  гусь-на.  Вх.  Уг.  234. 
II.  Гусь,  сі,  ж.  1)  Гусыня.  Аж  там 

пливе  гусь:  Помагай-біг,  біла  гусь!  Лукаш. 
142.  Мудрий  мудрець  гуссю  ореть.  (За- 

гадка: письмо).  Ном.  стр.  303,  .V  473. 
Чаше  употребляется  во  мн,  ч.\  гуси — гуси, 
самки  и  самцы.  Чи  то  гуси  кричать,  чи 
лебеді  ячать.  Макс.  (1834)  5.  2)  мн.  гуси. 
Родъ  игры.  КС.  1887.  VI.  482;  Ив.  58. 

3)  Гусей  підпускати.  Врать,  пускать  сплет- 
ню. Ном.  Л:  13821.  Ум.  Гусонька.  Всі  гу- 

соньки на  став  полетіли.  Грин.  НІ.  628. 

Гусю,  „иеле.— Гусь,  Вх.  Лем.  406. 
Гуся,  сяти,  с:=Гусеня.  Ном.  Лг  3411. 
Гуся-ва!  меж.=1  Гусь.  Іїх.  Уг.   250. 
Гусяр,  ра,  м.  1)  Гусь — гермафродптъ. 

ЕЗ.  V.  173.  2)=Гусятник  1.  Вх.  Лем.  406. 
Гусята,  сат,  с.  мн.  1)  мн.  ч.  отъ  гуся. 

2)  Накожная  болвзнь. 

Гусятина,  ни,  ж.  Гусиное  мясо,  гуся- 
тина. Снідання  дає — все  гусятину.  Чуб. 

Ш.  403. 

Гусятник,  ка,  м.  1)  Пастухъ  гусей. 
Желех;  Вх.  Зн.  12.  2)=Гусник.  Св.  Л.  27. 
3)=Гусятниця.  Кіев.  4)  Раст:  а)  Оа#еа 
ризіїїа  8с1шП.  ЗЮЗО.  I.  123;  б)  Роїейііііа 
Апкегіпа  Ь.  ЗЮЗО.  I.  132.  в)  Желтый 
птнцемлечникъ,  гусиный  лукъ,  Оа^еа  1и- 
1еа.  Константиногр.  у. 

Гусятниця,  ці,  ж.  Родъ  большой  гли- 
няной кастрюли.  Вас.  181. 

Гусячий,  а,  е.  Гусиный,  гусячій.  Бе- 
руть кіапку  з  гусячою  крила.  Чуб.  ПІ.  99. 

Гусачка,  кн,  ж.  1)  Гусиный   пометь. 
Вх.  Лем.  406.  2)  Раст.  Роїепііііа  апзегі- 
па.  Вх.  Лем.  406. 

18 
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Гуте,  ти,  ж.  Стекляный  заводъ.  Па- 
лае,  як  у  гуті.  Ном.  №  14045. 

Гутисьво,  ка,  гутйще,  ща,  с.  Місто, 
гді  былъ  стекляный  заводъ.  Желех. 

»     Гутіння,  ня,  с.  Крикъ  тетерева,  токо- 
ванье.  Шух    1.  238. 

Гутір,  торі,  ж.  Разговоръ,  бесіда.  Мкр.. 
Н.  8.  Всяку  гутір  піддобряла,  мов  медком, 
словами.  Мир.  Н.    22. 

Гутіркв,  ки,  »е.=Гутір.  Г.  Барв.  201, 
446. 

Гутіти,  чу,  тиш,  іл.  1)  Шуміть,  гу- діть, шипіть.  Желех;  Нх.  Зн.  12.  2)  О 
тетереві:  кричать,  токовать.  Шух.  І.  238. 

Гутнйк,  ка,  м.  Мастеръ  на  стекляномъ 
заводі. 

Гуторити,  рю,  рнш,  іл.  Разговаривать. 
К.  ЧР.  47.  Годі  вже  вам  гуторить  про 

свої  смутки.  К.  41*.  33.  На  нашому  ху- 
торі по  нашому  й  гутори.  Посл.  Зібра- 
лись три  дівчини  на  Різдво,  іуторять 

собі.  Ррин.  1.  284. 

Гутю!  То  зке,  и  тю,  крикъ  на  волка. 
Звевигор.  у.  Не  раз,  не  два  псами  цьвали, 
гутю,  гутю  викликали.  -Грин.    Ш.    283. 

Гухналь,  ля,  лг.=Ухналь. 

Гуц-гуці,  гуць-гуці!  меж.  дли  вира- 
женій подирьігиванін.  Ном.  .V  9251)  (преи- 

мущественно о  подбрасываемомъ  ребениі). 

Гуцати,  цаю,  еш,  м.  Подкидывать  на 
рукахь  дитя.  Ном.  №  9259. 

Гуцул,  ла,  м.  Гуцулъ,  житель  гуцуль- щини.  Ном.  .V  4694. 

Гуцулія,  лії,  »с.=Гуцульщина.  Же- лех 

Гуцулка,  ки,  ж.  1)  Жительница  гу- 
цульщини.  Желех.  2)  Родъ  народной  иісни, 
напіва.  Желех. 

Гуцулок,  лка,  м.  Миленькая  гуцуль- ская лошадь.  Желех. 

Гуцульський,  а,  в.  Прнкадлежащій, 
свойственный  гуцулу.  Желех. 

Гуцулыцина,  ни,  ж.  МістностьвьГа- 

лиціи  (уу.  Косіївскіи,  Печенижинскій,  Над- 

вирвяискій)  н  Буковині,  заселенная  гу- 
цулами. 

Гуцуляк,  ка,  м  1)=Гуцулок.  Же- 
лех. 2)  Очень  короткій  гуцульскій  тулуи- чикъ.  Желех. 

Гуць.  См.  Гуц. 

Гуцьок,  цька,  лг.=Гук  3.  Вх.  Лем.  406. 

Гуцюцю,  м еж.= Гуць-гуці.  Въ  слі- 
дующей  лриговоркі  въ  значеній:  дитя.  Д 

що  мені  по  конях,  по  волах,  коми  в  ме- 
не іуцюцю  на  руках.  Ном.  №  9261. 

Гуч!  меж.  которымъ  гонятъ  гусей= 
Гиля.  Вх.  Уг.  250. 

Гучати,  чу,  чйш,  гл.  1)  Звучать,  шу- 
міть, гудіть.  Порожня  бочка  гучить,  а 

повна  мовчить.  Ном.  №  1474.  Через  гору 
високую  тихий  вітер  гучить.  Рол.  IV. 
515.  Вода  гучить.  МВ.  (0  1862.  Ш.  77). 
Гучить  з  гармат  стріляння  людожерне. 
К.  ЦН.  268.  2)  Кричать.  Вх.  Зн.  12. 
3)=Сварити.  Вх.  Зн.  39. 

Гучжа!  меж.—  Гуджа.  Ном.  №  4358. 
Гучлйвий,  а,  є.  Рудящій,  жужжащій. 

Хрущі  літають  іучливі.  МІ>.  II.  78. 

Гучний,  а,  в.  1)  Звонкій,  громкій,  звуч- 
ный. З  себе  була  висока,  огрядна,  говірки 

скорої,  гучної.  МВ.  II.  31,  2)  Веселый, 

шумный.  їй  забажалося  життя  світо- 
вою, гучною.  Левиц.  І.  339.  Гучне  весілля 

справили. 

Гучність,  ности,  ж.  Звучность,  звон- кость. Желех. 

Гучніти,  нію,  еш,  іл.  Становиться  бо- 
ліє шумнымъ,  звучнымъ. 

Гучно,  нар.  Звонко,  громко,  шумно. 
Ком.  Р.  II.  27.  Говорить  гучно.  МВ.  (О. 
1862.  Ш.  72).  Разом  усі  гучно  рушили. 
Г.  Барв.  205. 

Гучок,  чка.  м.  1)  Загонщикь  при   об- лаві. Ленч.    135.    2)    Игрушка:    волчокъ. 

3)  Особаго  рода  игрушка  нзъ  кости.  4)  = 
Гупало  2.  Вх.  Пч.  II    8.  5)  Насік.=Бур- 
чало.  Вх.  1К  I.  7.  См.  Гук  3.  знач.  и  слід. 

Гушматок,  тка,  м.  Освобожденный  огь 
кострики  волокна  конопли.  Шух.    I.    147. 

Гущ,  щі,  з*-.=Гуща  2.  Вх.  Лем.  406. 

Гуща,  щі.  ок.  1)  Руща,   подонки,    оса- докъ.  Там  тількгі  на   денці..-,    гуща    зо- 
сталась. Рудч.  Ск.  II.  205.  2)  Чаща,  гус- 

тое місто.  Де  ліси  і  гущі— прорубували 
просіки.  Стор.  II.  123.  3)  І  він  у  ту  гущу. 
И  онъ  туда  вмішался.  Г.  Барв.  336. 

Гущавина,  ни,  ж.  Чаща,  густо  зарос- шее місто.  Левиц.  І.  374. 

Гущавник,  ка,  .к.=Гущак.  Вх.  Зн.  13. 

Гущак,  ка,  м.  Кусты,    густой    кустар- ника. НВолын.  у. 

Гущвкй,  ків,  м.  мн.  Чаща  лісная. 
Несе  у  ліс,  у  гущики.  Рн.  II.  111. 

Гущині,  ні,  з*\=Гущавина.  Рудч.  Ск. I.  133. 

Гущовина,  ви,  .ж.— Гущавина.  Драг. 
184.  МВ.  I.  157.  У  гущавині  зеленій, зникне.  МВ.  І.   18. 



1 

Ґ,  пред.=К.  0&оп,  Вілідлєп,  189.  Добре 
/  лежачій _  колоді  і  огонь  класти.  Ном. 
№  4623.  Іден  /■  лісу,  другий  /  бісу.  Ном. 
X  6664. 

Ґабелковнй,  а,  е.  Сделанный  взъ  те- 
лячьей кожи. 

Ґабелок.  лка  и  ґабель,  ля,  м.  Кожа 
нолодаго  теленка. 

Ґабаувати,  вую,  вш,  гл.  Позорить. 
Ґаблі,  лів,  м.  .««.=Каблі. 
Ґава,  ви.  ж.  1)  Ворона.  Драг.  272.  Як 

/ава  до  Юр'я  у  житі  сховається, — буде 
добре  жито.  Мнж.  157.  2)  об.  Зівака, 
ротозъй.  Ґави  ловити.  РотозіЙничать.  Він 
/ав  ловив  та  витрішки  продавав.    Котл. 

Ґавеґа,  ґи,  ж.  Ув.  оть  ґава.  Мнж.  181. 

Ґавеня,  няти,  с.  Вороненокъ.  ̂ ава  її 
говоре:  шо  хоч  візьми,  тіко  не  руш  моїх 
/авинят.  Драг.  272. 

Ґавзун,  на,  м.  Большой  горшокъ.  Вх. 
Зн.  .12. 

Ґавити,  ся,  влю,  ся,  виш,  ся,  гл. 
Ротоз-Ьйничать.  (Залюбовск.). 

Ґавра,  ри.  ж.  1)  Зииняя  берлога  нед- 
вїдя.  Виглянув,  як  медвідь  з  /аври.  Фр. 
Пр.  160,  2)  Пасть.  Желех.  Роспустйти  ґав- 
ру=Ґаврати.  Ото  распустив  /авру.  Вх. 
Зн.  13. 

Ґавратн,  раю,  вш,  гл.  Сильно  кричать, 
орать.  Вх.  Зн.  12. 

Ґав'ячий,  а.  є.  Вороній.   Новомоск.   у. 
Ґаґати,  ґаю,  вш,  гл.= Ґеґати.  Вх. 

Лем.  406. 

Ґаґотати,  ґочу,  чеш,  гл.=Ґаґати.  Вх. 
Уг.  235. 

Ґаджала,  ли,  ж.  1)  Лодыжка.  Вх.  Зп. 
13.  2)  Зберу  тя  по  ґаджалах.  Ударю  тебя 

по  ногамъ.  Вх.  Зн.  13*. 
Ґаджалаґати,  ґ»ю,  вш,  гл.  Непонятно 

или  на  непонятномъ  нзьіісб  говорить.  Во- 
лохи /аджала/ают.  Вх.  Зн.  13. 

Ґаджсло,  ла,  с.  Кубарь,  волчокъ.  Вх. 
Зн.  13. 

Ґадзуля,  лі,  ж.  Навозный  жукт..  Вх. Зн.  13. 

Ґавда,  дн,  м.  Хознинъ.  Желех.  Нон. 
Ля  10101,  11117.  Ум.  Ґазди  и,  ґаздоньха, 
ґаздочка.  Гол.  Ш.  42.  ̂ азЬику,  де  ти 
ідеш?  Гй.  II.  22.  ̂ аздойко,  ту  нема  ні- 

кого? Др'аг.  309. 
Ґавдйнечка,  ки,  ж.  Ум.  отъ   ґаздиня. 

Ґаздйвнти,  ею,  ниш,  гл.  Быть  хозяй- кой. Вх.  Лем.  407. 

Ґаздннька,  кн,  ж.   Ум.    отъ    ґаздиня. 
Ґаздиня,  ні,  ж.  Хозяйка.  Гол.  II.  619. 

Ум.  Ґаздйнька,  ґаздйне4на,  ґаздйноньна. 
Драг.  407,  412-  ЕЗ.  V.  28. 

Ґаз  дівка,    ки,    ж.  —Ґаздівство.    Вх. Лом.  407. 

Ґаздівннй,  а.  ё.  Хозяйственный.  Желех. 

Ґаздівство,  ва,  с.  Хозяйство.  ДЗх.  Леи. 
407. 

Ґаздівський,  а,  е.  Хозяйскій. 

ҐаздоввтиЙ,  а,  е=Ґаздівн,нй.  Желех. 
Ґав донька  и  ґаздочка,  ки,  м.  Ун. 

отъ  ґазда. 

Ґаздування,  ня,  с.  Хозяйничанье. 
Ґаздувати,  дую,  вш,  гл.  Хозяйничать. 

Гн.  1.  160.  Як  я  буду  /аздувати  такий 
молоденький?  Гол.  II.  380. 

Ґазд  ус  ьо,  ся,  м,  Ласк,  отъ  ґазда. 

3"гднамсі  вам,  /аздусю,  бо  я  сі  свужби глядам.  Гн.  II.  153. 

Ґайда,  дн,  ж.  1)  Родъ  пастушьей  сви- 
Р'вли.  Вх.  Зн.  13.  2)  Волынка.  Вх.  Зн.  13. 
Ум.  отъ  1  и  2  знач.  ґайдиця,  ґайдичка, 
•  13* 
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Вх.  Зк.  "13   3)  Плохая   собака.    Вх.    Зн. 

13.  4)  об.  Негодникъ,   негодница.   Желех. 

Ґаадарь,  ря,  м.  Музыканта,  играющій 
на  волынк*.  Вх.  Зн.  13. 

Ґнйдйдя,  ці,  ґавдвчва,   кв,   ж.   Ум. отъ  ґайда  1,  2. 

Ґавдувати,  дую,  вш,    гл.    Играть    н
а 

Волыни*.  Вх.  Лем.  407. 

Ґала'=Га#даі  Сів  на  коня  та  й  ха
- 

ла на  той  плац.  Мирг.  у.  Слов.  Д.  Эварн. 

Ґалаґан,  ва,  м.  1)  Искра,  
головня. 

Же  ж  не  згасло  халаХаном  к
озщькее 

юнце.  К.  Доев.  219.  2)  Большой
  мъдный 

горшокъ.  Желех.  3)  Старинная  
мъдная  мо- 

нета въ  4  крейцера.  ЕЗ.  У.. 91.  Воо
оше 

німая  монета.  У  Марка  тілько  
грошей, 

*мо  ним  ліку  не  знати:  два  слупа
  золо- 

та два  слупа  делментів,  а  три  срібла,
 

а  ціла  гора  халатів.  Драг.  331.  4)
  Икра 

ил  б*лов  рыбы.  Поп.  102.  5
)  Понлавоь-ъ 

въ  рыоолонныхъ  евтяхъ.  Ьраун.  9
  и  10. 

Вас.  186.  МУЕ  I.  45. 
 ' 

їаламаґа-гн,  ґаю,  аш,  гл.  1
)=Гаджа- 

лай»«.  Вх.  Зн.  13.  2)  Вздоръ
  говорить. 

Яе  бф  казать,  нічого  хала
махать  язи- 

ко\-  **  «У.  х°*  ■  ̂^^-(3алюб0
ВСК-)- 

Ґалаяаа,  кіб,   а    т.    По
дштанники- 

Борз.  У-    ,      ,  ,  \ 

Ґалавні,  ців,  а  мн.  Узкіе
  брюки. 

Ґалда,  да,  а».  Взятка.  Подт.
  Рк.  Ноииса. 

Галера,  рн,  ж.  1)=Галера.
  2)  Сбитая 

изъ  досокъ  лодка,  почти  квадра
тная,  для 

"еріки  хліба.  Черк.  у.  См.  Галяра,  ґа- ляра.
  _. 

Ґалвця,  ці,  ж.   Гадюка   черна
я.    Вх. 

За.  13.  . 

Ґалунок,  вку.  •«,  1)==Гальон
.  вх. 

Леи   407.  2)=Ґальонка.  Вх.  Лев. 
 407. 

Ґальов,  ну,  м.  Галунъ,  позуменгь.
 

Ґальбвва.  вв,  ж.  Головной  уборъ  д*-
 

ВVшекъ  изъ  полосы  позумента.  Убереть
ся 

до  церкви,  надіне  на  голову  Хальонку
, 

заквічаеться.  О.  1862.  УШ.  16. 

Ґалюґа,  ґв,  яс.=Ґалвця.  Вх.  Зн.  13. 

Галяра,  рв,  ж.  То  же,  что  п  галяра  2.
 

Вх.  Уг.  25.  См.  Галера. 

Ґажвутв,  ву,  нбш,  гл.  =  Ганнутв. 

Жінка  сало  хамкула  та  на  копіа  звер- 

нула. Ном.  №  4059. 

Ґандж,  джі,   »с.=Ґанджа.  Черк.   у. 

Ґанджа,  жі,  ж.  Изъянъ.  Кінь  з  Х
ан- 

джою.  Уман.  І.  305. 

Ґанджовитая,  а,  е.  Съ  изъяномъ,  имв- ющій  изъянъ.  Черк.  у. 

Ґанджу  л  а.  Піти  на  ханджули.  Пой- ти на  заработки.  Лохв.  у. 

Ґандвблля,  ля,  с  соб.  Отрепье,  лох- 
мотья. Іде,  а  хандзолля  висить.  НВо- лын.  у. 

Ґанзур,  ра,  л<— Кандур.  Солому  б'є на  ханзур.  В  Ханзур  шенелю  порвали. 

А  зуби  иье  в? — Де  там  вам!  Усі  чисто 
посходили,  до  хандзура.  Звенигор.  у.  Д. 
Эварн. 

Ґанок,  нву,  м.  Крыльцо,  подъъздъ. 

балконъ.  Ой  у  Лубнях  крутоярих  у  ви- 

сокім замку,  сидить  пишний  князь  Яре- 
ма на  тісовім  Ханку.  К.  Досв.  Ой  сиді- 

ла Марійка  на  хату  та  краяла  черво- 
ну китайку.  Нп.  Употребл.  съ  твмъ  же 

значен1емъ  и  во  мн.  ч.:  Ґанки.  Підходимо 

до  шинку,— на  Ханках  такого  народу  зіб- 

ралося. Г.  Барв.  67.  Ум.  Ґаночок,  ґаноч- 
ки. Коло  хати,  перед  ґаночками,  сидить 

юрба  людей.  К.  ЧР.  63. 

Ґаич,  чу  и  чі,  м.  и  а».«Ґавдж  ЕЗ. 

У.  91.  У  корова  нема  ніякої  ханчі.  Ка- 

нев.  у.  Я  не  можу  того  вола  купити,  бо 
має  в  ногах  великий  /анч.   Вх.    Зн.    13. 

Ґанчуватв,  чую,  вш,  гл.  1)  Браковать, 

находить  недостатки.  Котра  дівчина   ве- 

редує з  женихами,  Ханчув  та  плаче,  то 
з  еї  оттак  сміються.  Уман.  у_.  2)  Имзть 

изъянъ,  порокъ,  недостатокъ.  ̂   анчув  на 
ногу  кобила.  Канев.  у. 

Ґавя,  ні,  а«.=Кавя  2.  Вх.  Зн.  13. 

Ґара,  рв,  ж.  1)  Пазъ,  глубокая,  но  не 
сквозная   продолговатая    желобовина    для 

вставки  досокъ  (напр.  въ  столб*   забора), 

притесанныхъ  брусьевъ  и  ар.  Лохв.  у.  См. 

еще  навій.  Константиногр.  у.  2)  Повозка 

съ  яшикомъ  для  возки  земли,  песку.  Ыев.  у. 

Ґарґала,    лв,    ж.    і)=Ґарґало.    Вх. 
Лем.  407.  2)  Кружка.  Вх.  Уг.  23о. 

Ґаргало,  ла,  с.  Горло.  Вх.   Лем.    407. 

Ґарґара,  рн,  ж.   Сердитая,  бранчива
я 

баба.  Стара  харХара.  Ном.  Л  13620.  Св. 
Гаргара. 

Ґарґачкв,  чек,  ж.  мн.  Крыжоввнгъ.
 

Вх.  Лем.  407.  См.  Аґрус. 

Ґард,  ду,  м.  То  же,  что  и  гард. 

Ґардувати,  дую,  «и.  *■*•  1>  Г»"»*
 

двлать  запруду.  Черк.  у.  2)  ?  Як  ввело 

Хардуе,  то  треба  його  плазом  пос
тави- 

ти й  перестане.  Канев.  у. 
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Ґарнта,  тн,  ж.  Карета.  Посадили-  її  в 
зариту.  АД.  І.  312. 

Ґарлнна;  ви,  ж.  Пукъ  соломы,  при- 
готовленный для  крыши.  Біл.  Нос. 

Ґарнаґа,  ґн,  ас.=Крнвуляка.  Ні- 
жин, у. 

Ґарбваннй,  а,  в.  Иміющій  лазы.  Се 
стовпи  вже  /аровані, — менше  вгайки, 
гивиЬче  складемо  діловання.  (Залюбовск.). 

Ґарувати,  руго,  вш,  гл.  1)  Пазовать, 
ділать  пазы.  Подольск,  г.  2)=Ґерувати. 
Лубен,  у.   Мирг.    у. 

Ґахуватися,  хуюся,  ешся,  гл.  Фран- 
тить, наряжаться,  прихорашиваться.  Нои. 

№  11205.  Ходила  б  біло,  то  кажуть: 
рахується;  ходила  б  чорно,  то  кажуть: 
лінується.  Нн. 

Ґацнв,  ва,  .»г.=Кажан.  Вх.  Лем.  107- 

Ґвалт  и  ґвалт,  ту,  м.  1)  Крикъ  шумъ- 
Алв.  П.  Чуб.  І.  105.  ̂ валт  і  галас- 
Шевч.  197.  А  /валту!  а  крику!  Шевч- 
214.  2)  Насидіе.  Прийшов  і  взяв  /вал- 
4пом.  Аф.  357.  Одняв  він  гвалтом  од  убо- 
их  козаків  і  посполитих.  0.  1861.  УШ. 
29.  Розумом,  а  не  гвалтом  мусимо  ми 
узяке  лукавство  переважати.  К.  (0.  1861. 
VI.  33).  3)  Восклицаніе:  ґвалті  Караулъ! 
^валт!  рятуйте!  Шевч.  139.  Ай,  /валт! 
сама  в  хаті,  не  дам  ради  котеняті. 
Нон.  №  8766.  Ґвалт,  на  ґвалт  кричати. 
Крвчать  караулъ.  Ном.  №  2385.  Гукнули 
як  на  гвалт.  Гул.  Арт.  (О.  1861.  Ш.  84). 
Було  ж  тобі  не  любити,  а  тепер  хоч 
гвалт  кричи.  Грин.  Ш.  159.  На  ґвалт  бм- 
ги,  дзвонити.  Бить  тревогу. 

Ґвалтівннй.  ґвалтовний,  а,  в.  1)  Шум- 
ний, крикливый.  2)  Насильственный.  Тиї 

каверзники  змовлялись  у  очевидьки  на 
ґвалтовний  учинок.  К.  ЧР.  96. 

Ґвалтівне,  ґвалтовне,  ґваЛтбвао,  нар. 
1)  Шумно,  крикливо.  Чорти  об  чімсь 
радились  і  /валтовно  гомоніли.  Стор. 
МПр.  43.  2)  Насильственно.  Мет.  373. 
аГвалтовне  одібрать.  Морд.  Ш.  64. 

Ґвалтувати,  тую,  вш,  гл,  \)  Шуміть, 
кричать,  ґвалтують,  сказано,  навспряж- 
ки  цокотухи  (жінки).  Грвб.  379.  Чого  (со- 

баки) так  /валтують?  Стор.  МПр.  112. 
Той  чоловік  став  /валтувати.  Драг.  184. 
2)  Производить  насиліе,  насиловать.  3)  Про- 

изводить тревогу,  звать  на  помощь. 

І*»**  РУ.  *•  Ружье.  Гол.  І.  151. 
Ґжявт,  **»  м.  Ви  ять.  А  ми    це    вікно 

/винтом  придавим.  Канев.  у.  Ум.  Ґвии- 
тии.  Десь  тут  /винтик   лежав.    Харьк. 

Ґвяр,  ру,  л.=Ґвер.  Гн.  II.  50. 
Ґе-ґе-ґв,  меж.  ПодражСніе  крику  гу- 

сей. А  гусо.чка  /е-/е-/е!  Рудч.  Ск.  І.  50. 
Ґввґати,  ґаю,  вш,  гл.=Ґвґатн.  Вх. 

Лем.  407. 

Ґеґав  ка,  ви,  лс.=Гоголь.  Вх.  Зн.  11. 

Ґеґад8н,дз,  и  ґеґацки,  цьок,  ж.  мн.=^ 
Ґарґачки.  Вх.  Лем.  407.  Ііх.  Уг.  235. 

Ум.  Ґеґад  ьки.  Вх.  Лем.  407'.. Ґеґання,  ня,  с.  Крикъ  гусей.  Гн.  II.  ЗО. 

Ґеґати,  ґаю,  вш,  гл.=Ґеґевати.  Вх. 
Зн.   11. 

Ґеґекати,  ваю,  вш,  гл.  0  гусяхь:  кри- 
чать. Гуси  /е/екають,  качки  кахкають.Кн. 

Ґедв,  два  и  ґедзь,  два,  м:  Оезігиз  Ьо- 
\'іу.  Ґедзь  йогб  вкусив, — на  йбго  напав. 
Онъ  раскапризничался.—  А  що  це  тобі? 
/едзь  укусив,  ни  що?  Канев.  у.  Ум.  Ґед- 

зик. Вкинути  ґедзика.  Сказать  что  либо  сь 
умысломъ  раздражить.  Оце  вона  прийшла 
та  вкинула  /едзика, — паня  й  расходи- 

лась. Мирг.  у.  Слов.  Д.  Эварн. 

Ґедзатися,  занося,  ешся,  гл.  1)0  чет- 
верон.  животныхъ:  бігать,  мечась  изъ  сто- 

роны въ  сторону,  иодъ  вліяніемь  боли  огь 
укушеній  овода.  2)  О  людяхъ:  метаться, 
бросаться  изъ  стороны  въ  сторону.  Бідо- 

лашний не  знаходив  собі  місця:  /едзався, 
буцім  підпалювали  його  вогнем.  Стор. 
МПр.  18.  Кричала,  /едзалась,  качалась. 

Котл.  Ен.  V*.  бо.  3)  О  людяхъ:  капризни- 
чать, привередничать. 

Ґед8ел,  ела  и  ґедаель,  зля,  л.=Ґедв. 
Рудая.  I.  160.  Ном.  №  3389. 

Ґедзень,  яя,  м.  Літнєє  время,  когда 
окотъ  мечется  отъ  укушеній  оводами  (:юль місяць). 

Ґедзик,  ка,  м.  Ум.  отъ  ґедз. 
ҐедЗЯЛЛЯ,    ЛЯ,    С.    Древесные     ОПИЛИВ;. 

Черном. 
Ґедзкатися,  каюся,  ешся,  гл.=Ґвдва- 

тмея. 

Ґедало,  ла,  с,  1)  Укушенное  оводомъ 
місто?  Уразив  козла  у  /едзло.  Ном. 
№  3390.  2)  Задница.  Поцілуй  мене  у 
/едзло. 

Ґедзунок,  яку,  м.  Искусство,  уміиье; 
тодкъ.  Треба  на  хитрощі,  коли  /едзунку 
не  достає.  Кіев.  г.  У  сього  малого  хлоп- 

ця немає  /едзунку  бігти.  Лубен,  у. 
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Ґедкати,  каю,  еш,  гл.=Лоскотатн  1. 
Вх.  Лем.  407. 

Ґедло,  ля,  с.  Приказъ.  Розіслав  же 
Іван  Рижка  /едло  по  всім  селі.  ЗЮЗО. 
II.  558. 

Ґезуид,  ду,  м.  Здоровье.  Трудно  пра- 
цювати, як  /езунду  чоут-ма.  Бердич.  у. 

Як  у  чоловіка  нема  /езунда,  то  він  і 
клочча  не  варт  хунта,  тоді  його  в  гар- 

мату та  й  стріляй  за  хату.  Ном. 
№   8130. 

Ґвл!  меж.,  выражающее  крикъ  гусей. 
Аф.  357. 

Ґелґати,  ґаю,  еш,  іл.  О  гусяхъ:  кри- 
чать. Аф.  357. 

Ґелевач,  ча,  м.  Брюханъ.  Угор. 
Ґелево,  ва,  с.  Брюхо.  Угор. 
Ґелета,  ти,  ж.  Деревянный  сосудъ, 

бочевокъ.  Угор.  Ум.  Ґелетка.  Купують 
нелетку  сиру.  МУР].  Ш.  40.  См.    Гелета. 

Ґелета,  тяти,  с.  Деревянный  сосудъ 
для  молока.  Желех: 

Ґелка,  кн,  ж.  Шишка,  опухоль.  Гріх 
згадувати  на  Різдво  біб,  бо  будуть  ви- 

кидати /елки  на  шиї.    ЗЮЗО.    П.    381. 

Ґелкотати,  кочу,  чеш,  гл.=Ґелґати. 
Гуси  з  радощів  сичали  й  /елкотали. 
Бор.   25. 

Ґельґів,  ґова,  м.  Орудіе  древосъковъ 
въ  род*  топора,  у  котораго  вмїсто  широ- 
каго  лезвія  подобіе  птичьяго  клюва  внутрь 
загнутого.  Части:  деревянное  топорище, 

обух,  пазухи  (стънкн  отверстія  для  топо- 
рища), фавда — четырехгранный  клгсвъ  съ 

дзюбкбм  на  конці;  отъ  удара  дзюбок  впи- 
вается въ  конецъ  бревна,  которое  древо- 

съкъ  яотомъ  тащить,  держа  за  топорище. 
Шух.  I.  175,  176. 

Ґелюх,  ха,  м.  1)  Бпутренности,  пот- 
роха. Угор.  2)  Брюхо.  Угор.  3)  Брюханъ 

Угор. 

Ґежаати,  мжу,  звиш,  гл.— Лоскотати. 
Вх.  Уг.    235. 

Ґензура,  ри,  ж.  Раст.  Оепііапа.  Же- лех. Вх.  Зн.  13. 

Ґер,  ру,  м.  Раст.  Ае£оро<ііит.  Вх.  Пч. 
II.  37. 

Ґерґавка,  кн,  ж.  Горло.  Желех. 

Ґерґелйця,  ці,  ок.  Раст.  Саіапсіга  £га- пагіа.  Вх.  Пч.  П.  26. 

Ґерґелі,  лів,  м.  мн.  Гуси  крупной  по- 
роды. Александров,  у. 

Ґерґера,рн,ж.=-Ґарґара.  Ном.  №13620. 
Ґерґетати,  ґечу,  чеш,  гл.  1)= Ґелґо- 

тати. Гуси  усе  /ер/ечуть.  О.  1861.  I. 
322.  1)=Джерґотати. 

Ґерґетня,  ні,  ж.  і)=Ґеґавня.  2)== 
Джерґіт  2.  Жидівська  /ер/етня.  Херс.  у. 
Слов.  Д.  Эварн. 

Ґерґецки,  цок,  ж.  .нк.=Ґарґачки. Вх.  Лем.  407. 

Ґерґечник,  ка,  м.  Кустъ,  кусты  кры- 
жовника, КіЬез  £Г08ви1агіа.  Вх.  Лем.  407. См.  Аґрус. 

Ґерґотання,  ня  и  ґерґотіння,  вя,  є. 
1)  Крикъ  гусей,  индюьовъ.  2)  Разгсворъ 
на  непонятномъ  язык*. 

Ґерґотати,  ґочу,  чеш,  и  ґерґотіти, 

ґочу,  тйш,  гл.  1)  Кричать  (о  гусяхъ,  ин- 
дюкахъ).  Рябко  спитать  хотів,  але  Ряб- 
ків  язик  був  в  роті  спутаний,  неначе 

путом  з  лик  і  /ер/отів  щось  як  на  сі- 
далі индик.  Г.  Арт.  (О.  1861.  ІП.).  2)  Го- 

ворить на  непонятномъ  пзыкъ. 

Ґердан,  ну,  м.  Шерстяная  повязка  въ. 
форм*  широкой  ленты,  которую  въ  Гали- 
ціи  дъвушки  носятъ  на  голові;  если  же 
она  носится  на  шеЬ,  то  на  ней  наши- 

ваются разноцвътныя  бусы;  подобною  же- 
повязкою  украшаются  и  шляпы  парней. 
Коїо.  I.  38,  40,  36. 

Ґереґа,  ґн,  ж.  Волчокъ.   Вх.   Зн.    13. 

Ґерлак,  ка,  м.  Овца»  зачахнувшая  отъ. 
болезни.  Ананьев,  у. 

Ґерлянка,  ки,  ж.  См.  Єтір  з  прутя. 
Ґеруватн  и  ґнрувати,   рую,   еш,    гл. 

1)  Править  возомъ,  лошадьми.  Мнж.    181. 

2)  Направлять  возъ,  катя  его  задомъ  впе- 
редъ,  держась  за  оглобли.  3)  Направляться. 
Щируємо  аж  у  саму  столицю.  Шевч. 
(О.  1861.  X.  3).  4)  Срывать,  стаскивать. 
Хуртовина  назад  бідаху  пре,  за  поли 
смикає,  відлогу  з  пліч  /ирує.  Греб.  376. 

5)  Запрашивать  (о  цънъ).  Що  це  він  /є- 
руе?  Дорого  /ерує  за  вола.  Мнж.  181. 
См.  Керувати. 

Ґецатися,  цаюея,  ешоя,  гл.=Ґедва- тнся.  Ой  гз  гори  та  в  яр  /ецився  товар. Каменец,  у. 

Ґзинс,  су,  м.  Карнизъ.  Подольск,  г, 
Волын.  г. 

Гаятися,  ґжуся,  ґаншся,  гл.=Дро- 
чнтноя  (о  скоті).  Корова  /зится.  Вх. Уг.  235. 
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ҐаІвка,  кн,  ж-  НірроЬойса  е^иіпа.  Вх. 
Уг.  235. 

Ґвунс,  су,  .«.  =  ГлувД-  Вона  хоче  ро- 
боту робить,  та  хазяйки  з  неї  не  буде, 

бо  /зунеу  нема.  Уман.  у. 

Ґмвт,  ту,  .и.=Ковток.  Вх.  Лем.     407. 
Ґнвтатн,  таю,  вш,  гл.=Ковтатн.  Вх. 

Лем.  407. 

Ґявтнутн,  ну,  нвш,  гл.=Ковтнутн. 
Вх.  Лем.  -107. 

Ґнґнутн,  яу,  нвш,  іл.  1)  Швырнуть, 
оросить  на  землю.  Угор.  2)  Околеть.  Кра- 

вець у  хвіст  руни  як  умотав,  як  одпус- 
тив (вовкові)  три  аршини,  так  вовк 

там  трохи  и  не  /и/нув.  Рудч.  Ск.  1.  6. 

Ґяла,  лй,  лс.=Вурта  в.  Я  на  тебе 
вже  нагнав  десять  /ил.  Рк.  Левиц. 

Ґилун,  на,  м.  Самець  съ  однимъ  ядромъ. 
Мирг.  у.  Слов.  Д.  Эварн.  См.  Кмшкун. 

Ґнлькотіти,  чу,  тйш,  гл.  О  гуеяхь: 

кричать.  ̂ гилькотять  гуси.  Харьк.  г. 
Ґнрґачка,  ки.  жс.=Ґерґавка.  Гн.  II. 

166. 

Ґжрд,  ду,  м.  Часть  овсчьяго  стада. 
Черк.  у. 

Ґнрлаяка,  кн,  ж.— Горлянка  1.  Вх. 
Зв.  13. 

Ґирлиґа,  ґн,  ж.  Длинная  сь  к.іюкоіі 
палка  овечьяго  пастуха.  Вистоїть  чабан 
сердега  всю  ніч,  обпершись    на    /ирли/н. 
0.  1862. 

Ґирувати.  См.  Ґеруватн. 
Ґіцкатнся,  каюся,  ешся,  гл.=Лоско- 

татіся.  Вх.  Уг.  235. 

Ґіб,  ба,  м.  11т.  сорокой \ть,  Гапііій.  Вх. 
Лем.  407. 

Ґівґач,  ча  її  ґівґор,  ра,  м.  Пт.  Лупх 
Іопіиіііа.  Вх.  Лем.   107. 

Ґіпс,  су,  лі.    Гнись.   Шкіру  натирае- 
ГІ  Лисом  дрібненько  меленим.  МУЕ.  І.  72. 

ҐІрґж,  мн.  Плечи.  Вх.  Лем.  407. 

Ґірґожнік,  ка,  .».  Разнощикь  това- 
рові,. Вх.  Лем.  407. 

Ґлеґ,  ґа,  м.  1)=Гляґ.  КС.  1889.  VII. 
44.  Гол.  І.  Встучленіе.  700.  2)  Весенняя 
■гра,  то  же,  что  скляп;  состонтъ  вь  томъ, 
что  мтрающіе  стараются  бросаемыми  нал- 
канн  сбить  воткнутую  вь  землю  палку. 
Чуб.  Ш.  98. 

Ґлеґатя,  ґаю.  вш,   .і.=Ґляґати.  Гол. 
1.  Вступл.  700. 

Ґледжнти,  джу,  джнш,  гл. —Ґлеґатя, 
ґляґатн.  Гн.  II.  8.  Гол.  I.  Встуцл.   700. 

Ґлей,  ґлею,  м.  1)  Клей  вишневый. 
Харьк.  2)— Глей.  Набірають  коло  річки 
або  з  болота  /лею,  привезуть  до  клуні, 
розмочать  водою  і  потім  утоптують 
(на  току).  МУЕ.  І.  83.  (Черниг). 

Ґлейт,  ту,  м.  1)  =  Полива.  Вх.  Лем. 
407.  2)  Глазированный  горшокъ.  Вх.  Лем. 
407. 

Ґловень.  вня,  м.  Доска,  которою  при- 
крывается заборъ  или  частоколі,  іюверхі. 

ушул. 
Ґлувн,  ґл  узувати  — Тдуви,  глузу- 

вати. 
Ґльоґ,  ґа,  .«.  =  Ґлеґ.  Ном.   Л°    12571. 
Ґльоґати,  ґаю,  вш,  гл.  Глотать  не  же- 

вавши. 

Ґлюч,  ча,  м.  Рыба:  Соїіив,  йычекъ. 
См.  Головач,  бабець.  Вх.  Віч.  II.  19. 

Ґля,  пред.  для.  *Ірви,  кумо,  ягідки,  ко- 
торі  солодкі,  а  которі  гіркі— /ля  моєї 
жінки.  Чуб.  V.  614. 

Ґляґ,  ґа,  м.  ґляґа,  ґя,  ж.  Часть  же- 
лудка жвачнаго  животнаго,  употребляемая 

для  створаживанія  молока.  (Хере,  г.).  Ство- 
рожившееся молоко  изъ  желудка  малень- 

ка го  теленка,  кусочекъ  котораго  (молока) 
бросаготъ  въ  удой  молока,  чтобы  оно  ско- 

рее створожилось.  (Гол.  І.  Вступленіе,  700). 
У  потребі,  также  лишь  во  мн.  ч.\  ґляґи, 
ум.  ґляґушки.  Діаркев.  158. 

Ґляґанець,  нця,  м.  ґдяґанка,  кн,  ж. 
Створоженное  молоко,  сладкій  творогь.  Аф. 
361.  Грин.  III.  561. 

Ґляґаний,  а,  е.— сир.  Сладкій  творогь- 
Ґляґатн,  ґаю,   вш,    гл.    Створаживать 

молоко.  Гол.  I.  Вступл.  700. 

Ґляґушки,  шок    ж.   мн.    См.    Ґляґа. 

Ґлянати,  маю,  вш,  гл.  Съ  трудомъ 
Ьсть.  Василь  заклався  з  Гарасимом,  шо 
ззість  15  булок....  Ззіз  шось  три,  взяв 
четверту  та  так  /лямае,  шо  неначе 
емірати  збіраеться.  Брацл.  у. 

Ґннп,  на,  м.  Короткій  сапожный 
ножі .  Ум.  Ґнипець.  Павловскій,  Граммати- 

ка, 38. 
Ґніт,  ґиота,  м.  Фитиль,  свътнльня. 

Святі  та  божі:  свічки  поїли,  на  /нота 
засіли.  Уман.  у.  Та  згоріла  лояночка  від 
/нота  до  /нота.  Пи.  Ні  ґнота  нема.  Н ътъ 
ничего.  Лохв.  у.  Ум.  Ґнотин.  У  в.  Ґнотище. 
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Здоровий  'нотаще:  караси  чи  башто  ви- 
горяє. Васияьк.  у. 

Ґноття,  тя,  с.  Отрепье. 

Ґбвда,  ди,  ж.  Башка.  Подольск',  г. 
Ґоґа,  ґй,  -ні .—  Ґалиця.  Іїх.  Зн.  13. 
Ґоґози.  ми.  Плоды  растенія  ґоґозник. 

Лв.  102. 

Ґоґозник,  ка,  м.  Раст.  Уассіпішн  \'і- 
іі^  ійари.  Лв.   102. 

Ґбдло,  ла,  <-.=Кодло. 
Ґой,  ґбя,  *.=Той.  О.  1861.  XI  39,  40. 

Ґолдувати,  дую,  еш,  гл.  1  )=Голду- 
вати.  2)  Нладіїть  недвижимою  собствен- 

ностью. Він  /олдує  сим  гаєм.  Борз,  у. 

Сією  греблею  .'олдували  черниці  якісь,  чи 
ніженеькі,  чи  Бог  їх  знає  які.  Драг.  223. 

Ґблка,  ки,  ж.  Пшеница,  имеющая  ко- 
лосья безъ  остей.  Каменец,  у. 

Ґондзоль,  ля,  м.  и  ґондзбля,  лі,    ж. 
Побрякушка.  Ото  гіццав  оце  намисто,  ще 
зі/он  повибиває  тим  /ондзолем.  У  мав.  у. 
Ум.  Ґондзблька,ґондзолячка.Ув.  Ґондзоляка. 

Ґондзоляк.  ка,  м.  ІІрьиць.  шишка. 
Их.  Зн.  13.  Ой  дівчино,  дівчинонько,  яка 

ти  файненька:  на  личеньку  ,'ондзоляки 
ип  ріпа  дрібненька.  Вх.  Зн.   13. 

Ґондзоляка,  ки.  м.  Ув.  оть  ґондзоль. 
ІЦе  собі  зуби  повибиває  /ондзолнкою  отим. 
Подольск,  г. 

Ґондзолячка,  ки,  ж.  Ум.  оть  ґондзоля- 

Ґбнот,  ту,  .м.=Ґонт.  Вх.  Лем.   107. 

Ґонт,  ту,  м .  ґонта  и  гонта,  ти,  ж. 
'Гесъ,  ґонті..  Він  у  нашому  селі  церкву 
новим  ,'онтом  обшив.  МВ.  І.  65.  Дімок 
стояв,  гонтою  віюпий.  Св.  Л.  215,   216. 

Ґонталь,  ля,  м.  Железный  гвоздь,  ко- 
торымь  прибивается  говтъ.  Хотин,  у. 

Ґонтарь  и  ґонтарь,  ря,  м.  Кровель- 
іцик'ь,  покрывающей  крыши  гонтомг. 

Ґонтина,  ни,  ж.  Одна  штука  кровель- 
наїч)  теса.  Желех. 

Ґонтовий  и  ґонтовий,  а,  е.  Сд'Ьланный 
изт.  гонта.  К.  41'.  209.  /оптовий  дах 
округи  церкви.   К.  Ои.   132. 

Гбнтя,  гбнтя,  тя,  с.=Ґонт.  Голова 
скіпками  вшита,  борода  гонтям  побита. 
О.   1862.  IV.  14. 

Ґонтяннця,  ці  и  ґоитяркя,  ки,  ж.  Ель, 
годная  для  теса,  гонта.  Их.  Леи.  407. 

Ґорґбля,  лі,  ж.  Сук*.  Вх.    Лем.    408. 

Ґорґолястий,  а,  е.  Суковатый.  Вх 
Лем.  408. 

Ґорсет,  та,  к.=Керсет.  Канея,  у. 
Господа,  ди,  ле.=Господа.  Желех. 

Ґосподарити,  рю,  риш,  ..?.  =  Господа- 
рити.    Жє.іЄХ. 

Господарів,  рева,  ве.  Хозяйи.ій,  ири- 
надлежащій  хозяину.  Господарева  мама 
дістала  кожух.  Гн.  II.  12. 

Господарка,  ки,  ж.,  ґосподариий,  а,  в, 
господарство,  ва,  г. = Господарка,  ґос- 

подарний, господарство.  «Келех 

Господарський,  а,  е=-Господарський. 
Жид  з  гнндлю  окис.  Він  до  господарської 

роботи  не  здалиіі.  КЗ.   і".  200. 
Господарь,  ря,  м.  Господарювати,  рюю, 

еш,  гл.— Господарь,  господарювати.  Же- лех. 

Господинин,  ва,  не.  Нринадлежащій 

хозяйке,  .'осподинпни  мама  лізе  на  піч. Ги.  II,  11. 

Господиня,  ні,  >і<.  —  Господиня  Желех. 
Ґбтка.  ки,  ж-..  Самка  глухаря,  глухого 

тетерева.  В.\.  ІТч.  II.  15.  ІІІух.  І.  23.  См. 
Готур,  ґотур. 

Ґбтур.  ра,  к.=Готур,  Теїгао  іпо^аПив 
Вх.  Пч.  II.  15.. 

Ґбхнути,    ну,    неш,    гл.=Гавкнутм- 
Звісно,  краще,  як  собака  є:  /охне,  то' 
почуєш.  (Залюбовск.). 

Ґрабцарь,  ря,  лг.  =  Ґрейцар.  Гн.  II.  43" Виняв  та  іі  дав  /райиарь.  Гн.  II.  42. 

Ґранувляти,  ляю.  еш,  м.  Писать  ка. 

ракулями. 
Гранат,  ту,  .и.=гГранатн.  Желех. 

Гранатовий,  а,  є— Гранатовий.  Окунь 
перекинувся  /ранатовим  перснем  у  зо- 

лоті оправі.  Рудч.  Ск.  Пі  113. 

Ґраса,  си,  ж.—  Сяпл.  Острожек,  у. 
Ґрасувати,  сую,  еш,  1)  Расчищать 

дорожки.  2)  Вытаптывать.  „Ой  березонько, 
чого  ти  не  зелена?" — Ой  як  я  мою  зе- 

леною бути,  коли  підо  мною  татари 
стояли,  копитами  землю  грасували.  ЛД. 
І.  77. 

Ґратл,  ти,  ж.  1)  Пруть  желвзной  рі- 
шетки,  а  во  мн.  ч.:  ґрати — железная  рв- 
шетка.  2)  Клітка  (на  ткаии).  Ум.  Грака, 

ґратни. 
Ґратчастий,  а,  в.  і)  Решетчатый. 

2)  Клетчатый. 
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Ґратя,  тя,  с  соб.  Старым  нсмцц,  ста- 
рый хламь.  Вх.  Лем.    408. 

Ґрацюватн,  цюю,  вш,  гл.  =Ґрасувати  І. 
Ґреґорний.  а,  є  =  Моторний.  Вх.  Зн.  13. 
Ґрвйцар,  ра,  м.  Крейцерь  (монета). 

Старче  божий,  чим  я  тебе  обдщт,  хо- 
ли я  не  маю,  хиби  два  /рейнари  простих. 

Лраі.  267. 

Ґрецн,  нар.=Ґречв.  Тої;  собі  ,'реци розмовляли.  Гн.  І.  181- 

Ґрече,  нар.  Хорошо,  какь  атвдуеті.. 
Він  стає  біли  печі  та  й  почав  підпи- 

вати пивце  /рече.  ЗОЮР.  І.  201. 

Ґречний,  а,  в.  Учтивый,  любезный, 

милый.  Бувай  же  здоров,  .'речний  молод- 
че, /речний  молодче,  Іване-хлопчс!  Чуб. 

III.   263. 

Ґречність  Н9СТИ.  аг.  Учтивость,  ЛЮ- 
^еЗНООТЬ. 

Ґречно,    нар.    Учтиво,   лкнезно:    мило. 

Ґринджоли,  джол,  ж.  мн.  1 )  Малень- 
і.іп  сапи.  Пот.  ІП.  99.  Желех.  2 »■  Прости» 
«ііни,  дронни.  Чуб.   V.   1138. 

Ґринджолята,  лат,  мн.  Маленькім  сан- 
ки-дровнп.  Нои.  ЗЕ  10001.  Впрягла  в 
ґринджолята  павичку.  Кот.і.   Кн.    І.    7. 

Ґрис,  су,  .и.  1)  Отруби.  Пересівався 

митну  муку  через  сито  і  оеталий  .'рис 
всипаєся  до  баривчини.  Гн.  1.  100.  См. 
Висівки.  2)  Молотый  крупно  онесь  сь  ячме- 

нем і.,  посыпанный  солью;  служит"),  для  вы- 
кормки скота.  Нехай  нас  Бог  милує,  щоб 

ми  своїм  дітям  давали  .'риє— ми  зду- 
жаєм і  хлібом  вигодувать.  Канск.  у. 

Ґрівджатя,  джаю,  вш,  гл.  Шипить  (о 
гусяхъ).  Гуски  /рівджат,  як  хочут  вку- 

сити. Вх.  Лем.  406. 

Ґрбня,  нн.  ж.  и  гроно  на,  е.— Гроно. 
Херс. 

Ґрос,  су,  .«.  Стадо  боременньїхі.  овець. 
О.  1862  V.  Кух.  32,  37.  У  Манжуры: 
ґроси— беременный  овцы.  Мнж.   182. 

Ґрувло,  ла,  є.  Комі,,  куча.  Грузли 
снігу.  Вх.  У г.  235. 

Ґрулнна,  нн,  *.^»Ґрулянка.  Вх.  Уг. 
235. 

Ґруливьво,  на,  с.  Місто,  гд-Ь  растетт. 
яли  рось'картофеїь.  Вх.  Лем.  408. 

Ґрульбвняя.  нн,  лс.=Ґрулямка.  Вх. 
Уг.  235. 

Ґруля,  лі,  ж.  Картофель.  Вх.  Лем. 
408. 

Ґруляник,  ва,  л».— Вавдурчаник.  Вх. 
Лем.    108. 

Ґрулянка,  ки,  ж.  Стебли  и  листья 
картофеля.   Вх.  Лем.  408. 

Ґрундаль,  ля,  м.  Грубый  челон1н;і>. 
Вх.  Уг.   235. 

Ґрундзьованяй,  а,  в=Ґрунд8юватий. 
Не  яке  воно  і  /рундзьоване,  щоб  шанов- 

ний читець  не  розборсав  ного  сам,  про- 
читавшії картку-дві  в  книжці.  Ном. 

Од  иидав.   VI. 
Ґрундвювати,  дзгою.  вві.  гл.  Крі.пко 

увязывать,  упаковывать. 
Ґрундзюватий,  а,  є.  її  Узловатый. 

2)  Іісреноспо:  замысловатый. 

Ґрунт  и  грунт,  ту,  м.  1)  НадЬль,  зем- 
ля, участокі»  земли;  усадьба.  Продав  грунт 

вічними  часами.  Ном.  .\»  14064.  Ходім, 
де  твій  ба)пьківський  .'рунт.  Рудч.  Ск. 
II.  154.  Грунта,  великі  маєтки  збуває. 
ДД.  І.  95.  Осіли  на  рангових  або  на  ма- 
/иетратських  та  чернечих  грунтах.  К. 

ЧР.  1 98.  2)  Почва.  Там  добрий  .грунт — 
усе  як  з  води  йде.  3)  Основа,  основаніе. 
■іемля  не  може  рушити  з  грунту  свого. 

Чуб.  І.  69.  Слово — вітер,  а  письмо— грунт. 
Ном.  Лі  10664.  Ум.    Грунтик,  грунтин. 

Ґрунтадя,  лі,  ж-  Роді,  жгута  по  верх- 
нему краю  четена  (см.  четен),  силетеннаїо 

изь  растеній:  или  дерези,  или  Сопши  зап- 
ілііпеа.  О.  1862.  V.  Кух.  37. 

Ґрунтив,  грунтнв,  на,  м.  Ум.  от», 
ґрунт  н   грунт 

Ґрунтївва,  п  грунтівка,  ж.  Усадьба. 
Нона  хоча  й  сирота,  а  грунтівка  і  ха- 

та своя  і  ноля  день  пЫть.  О.  1862. 
УВІ.  7. 

Ґрунтовий,  а.  є.  1)  Почвенный.  2)  Зем- 
левлад'Ьльческій. 

Ґруитовйще  и  груятовйще,  ща,  с  = 
Ґрунтівва.  Жили  вони  (брати)  на  однім 
датьківськім  грунтовищу.  Грип.    І.    287. 

Ґрунтовний,  а,  ё  Основательный,  проч- ный. 

Ґрунтувати,  тун),  вш,  гл.  Основывать. 
Желех.  2)  Грунтовать  (у  художпнковь). 
Желех. 

Ґрунь,  ня,  л/.  Хребеть  горы.  Шух.  І.  1. 
Ґрявчатя  и  ґрянчати,  ну,  чйш,  гл. 

Каркать;  крякать.  По  цілих  ночях  .гряв- 
чит  тот  пташок.  Вх.  Уг.  235.  Качка 

грявчит.  Вх.  Уг.  235. 
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ґуд- 

.    Вх. 

Ґуґля,  лі,  ж.  1)  Годь  верхней  мужской 

її  -женской  одежды  изь  б'Ьлаго  сукна  у 

гуцуловъ.  Форма  ґуґлї.  м*шокъ,  распоро- 
тый но  одной  стороні!,  надетый  на  плечи 

и  связанный  на  шс*  шерстинымт,  шнур- 
комь  пли  ы'Ьдною  ц*ныо;  сшитый  конецъ 

ґуґлі  служить  вм*сто  башлыка.  Тол.  Од. 

г>9.  о)=Ґуля.  Як  ударив,  так  /у/ля  й 
набила  пому.  Иовомоск.  у.  Ум.  Ґуґольиа. 

Ґуґлюватий,  а.  е.  Покрытый  циника- 

ми. Нономоск.  у.  (Залгобовсч).  *~у/лтпта деревина.  Кіев.  у. 

Іуґолька,  ки.  ж.  Ум.  о  п.  ґуґля. 

Ґуджулай,  лая.  ґуджулей.  лея 

ґуджулайка,  ки.  гуджулея,    леї, 

жулейка,  ки,   ж.    Навозим  іі    жукт. 
Зп.  14.  Ум.  Ґуджулька.  Вх.  Зн.   II. 

Ґудз,  два  и  ґудзь,  дзя,  м.  I)  Иуго
- 

ница  Мет  -40;;.  Ціновим  /удзем  застсо- 

нувсп.  Ком.  Кн.  IV.  20.  2)  Шишка  от., 

ушиба,  опухоль.  Будував  ею  хату  низь
- 

кою зросту  чоловік  і  двері  міряв  по  собі, 

то  аби  сьмо  /удза  не  набили.  Си.  Л.  27. 

Да  якийсь  бойчак  загилив  кизяк,  влтич 

кизяком,  аж  /удзь  під  оком.  Грин.  Ш. 

54.  3)  Узелъ  на  веревк*,  ниш*.  Сей  оа- 

тіг  був  і  посмолений,  а  тепер  вже  давно 

обліз,  аж  рудий  та  товстий  такий!  І 

на  кінці  /удз  як  голуб'яче  яйце.  Г,в.  .1. 

74.  Ум.  Ґудзик.  Іде  по  улиці  чоловічок, 

сам  мерзений,  мідяні  /удзики,  на  шапці 

бляшка  з  доброго  сс мигри венного.  Морд. 
Ои.  23. 

Ґудвь-ґудаь!  ґудзюсь-на!  Призивь  для
 

,:іпшей.  Вх.  Уг.  271. 

Ґув,  за,  .«.  Узсль  (на  ниті:*,  веревк*). Іїх.  Лем.  408. 

Ґузва,  ви,  м.=Ґуля.   Вх.    Лем.    408. 

Ґузелець,  льця,  лі.=Ґаднця,  Геїіа.ч Ьегик.  Вх.  Лем.  408. 

Ґузн*,  а,  е=Куций.  Вх.  Лем.  408. 
Ґузулька,  ки,  ж.  Ум.  оть  ґузуля 

Ґувуля,  лі,  ж.  Круглая  шишка.-  (См. 
Ґузва,  ґуля).  Ум  Ґузулька.  Мат  на  челі 

/узульку.  Вх.  Лем.  408. 

Ґулати,  лаю,  вш,  гл.  Быть  вт>  енлахъ, вт.  состояніп.  Пнрлт.  у. 

Ґулнй,  а,  є.  Безрогій  (о  волахъ,  коро- 
вахь).  Запрігшії  /улих  він,— ну  переліг 

орати.  Г.  Арт.  (О.  1861.  Ш.  94).  . :  улий віл.  Мнж.  182. 

Ґулька,  ки,  ж.  Ум.  оть  ґуля. 

Ґуля,  лі,  ж.  Нарості.,  шишка.  Набігла 
.•у ля  за  вухом.  Закр.  Ум.  Ґулька  Харьк. 

Ґуяадяа,  зи,  ж.    1)    Большая   шишка. 
Мнж.    182.    2)    Шарообразный    свертокт.. Мнж.  182. 

Ґуральня,  ні,  ж.  Водочный  заводь. 

Ґурґула,  ли,  да.=Ґорґоля.  Вх.   Лем. 
408. 

Ґурґуля,  лі,  .*■.— Ґуля. 

Ґудзбла,  ли,  ж.=Ґруля.  Вх.  Лем.  408. 

Ґуцьбк,  дька.  м.  То  же,  что  її  ґудзик  3: 

узелокъ  на  веревк*,  нити.  Сидів  сивий 

дід  і  розмотував  великий  клубок  і  в'/'зав 
/уцки.  Гн.  ІІ.  184. 

Ґуш,  (ша,  .». '?)  Шишка  (на  тіл*):  зобъ. 
Желех.  Гуцул-  (В.  Дорошенко). 

Ґушуватий,  а,  е.  Покрытый  шишками 
(на  т*л*).  Желех.  Зобастый.  Гуцул.  (В. 

Дорошенко). 



д. 'Д,  пред.  сокращ.  *>д.  Мене  'д  смерти 
відборонив.  Рудч.  Ск. 

Д,  пред.=До.  Д  мені.  Вояк  хоче,  аби 
ви  д  нему  вийшли.  Федьк. 

Да,  сз,  1)=Та.  2)  Пусть.  Ісуса  Христа 
у  поміч  просимо,  да  визволить  від  грі- 

хів чоловіка.  Чуб.  Ш.  19.  3)  Боти.  Слу- 
жила там  да  зо  штирі  роки.  Вх.  Уг. 

235. 
Да-ба!  ліелс.=Та  ба! 
Дава,  ви,  ж.  Эпидемический  горловая 

содізнь,  преимущественно  дифтерить.  Те- 
пер у  нас  дава  давить  дітей.  Зміевск.  у. 

Давани,  нів,  м.  мн.  Місто,  гді  скла- 
динпюгь  сіно  іг  кормпгь  имь  скоп..  ІІТух. 
І.   172. 

Даванка,  ки,  ж.  іїорм.іеніе  скота  зи- 
мой Вівці  тоді  саме  вийшли  на  даванку. 

Новомоск.  у. 
Давання,  ня,  є.  1)  Данавіе.  Воно  ж  і 

даванню  кінець  є.  Мир.  Пов.  І.  116.  2)= 
Дания  2.  Давання  гірше  трутизни.  Ном. 

Давати,  даю,  даі'іш,  сов.  в.  дати,  дам, 
даси,  дасть,  дамо,  дасте,  дадуть,  гл. 
І)  Давать,  вручать,  доставлять,  ссужать, 
Чи  се  тії  чоботи,  що  зять  дав,  а  за  ті? 

чоботи  дочку  взяв!'  Н п.  Давайте,  то  її 
вам  буде  дано.  £н.  .1.  VI.  38.  Було  б  то- 

бі, моя  мати,  сіх  брів  не  давати,  було  б 
тобі,  моя  мати,  щастя-долю  дати.  Мст. 
108  Не  давши  оброки,  не  бий  по  боку. 
Нон.  Дай  мені  грошей.  Бог  дав  чолові- 

кові душу  і  серце. — вГру.  вГри.  1'ірить. 
Прошу  тебе,  дай  мі  віру,  скажу  тобі 
правду  щиру.  Ни.  —  ганьбу.  Хулить,  на- 

ходить недостаки.  Я  парубку  ганьби  не 
даю  і  заміж  не  пойду.  Марьей.—  гарбу- 

зі. Отказывать  жениху  -  добридень,  на  доб- 
ридень. Желать  дойраго  утра.  По  воду  йде, 

добридень  дає.  Мст.  71.  Раненько  встань, 
свекорку  на  добридень  дай.  Мет. — догану. 
См.  Догана.— драла,  драчки,  дропака,  дьбру. 

Убігать.  До  хлопців  дала  драла.  Ном. 

Лс  8806.  Перелякані  жовніри  несподіва- 
ним нападком....  дали  дропака.  Стор. 

МНр.  122. — дуба,  а)  У  овчинвиковъ:  на- 
мазывать, намазать  овчину  настоемъ  дубо- 

вой коры.  Вас.  153.  б)  Умирать,  умереть. — 
дулі.  Показывать  кукигаъ.— знати.  Увідом: 
лять,  извіщать,  давать  знать.  Як  мене 
не  буде,  то  я  пришлю  свого  товариша 
дати  тобі  знати,  що  мене  нема.  Чуб. 
Сідлай,  хлопче,  сідлай  коня,  сідлай  во- 

роного,— давай  знати  в  третю  роту  аж 
до  кошового;  давай  панам  знати,  давай 
панам  знати,  нехай  дають  порадоньку 
волів  одшукати.  Мет. — кару.  Наказывать. 
Яку  йому  кару  дати?  Ном.  №  8866. — на 
ббже.  Жертвовать  на  церковный  нужды. 
Пішов  до  церкви,  дав  на  боже.  НВолын.  у. — 
на-";:кни,  безл.  Дало  увидіть.  Употребляется 
въ  значеній  предупреждать,  предзнамено- 

вывать какой  нибудь  примітой  что  либо. 
Скоро  з  двора  я  виїхав,  дало  на-віжки, 
ал"  я  все  таки  поїхав.  Черкас,  у. — на  вік. 
Предопреділять  долголітіе.  Як  не  дасть 
Бог  на  вік,  то  воно  (дитя)  і  ростом  ви- 

соке, і  розумом  як  старе.  Лебед.  у. — на 
вблю.  Предоставлять  на  усмотрініе.  Ма- 

чуха пасинку  на  волю  давала:  хоч  льолю 
купи,  хоч  голий  ходи.  Ном.  №  9377. — 
на  дзвбни.  Заплатить,  чтобы  звонили  по 
умершемъ.  Дали  на  дзвони  й  панахиду. 

Мкр.  Г.  12. —  на  пам'нть.  Въ  вираженій: 
Дай,  Боже,  на  пам'ять!  Дай  Богь  памяти. 
Дай,  Боже,  на  пом'ять, — у  вівторок,  чи 
що,  се  діялось.  НВолын.  у.—  на  признаку. 
Оставлять  приміту.  Віти  тернові  рубай- 

те, по  шляху  покидайте,  мені,  брату, 
пішому  піхотинцю  на  признаку  давайте. 
ЗОЮР.  І.  34.— на  рбзум.  Надоумливать, 
наводить  на  мысль.  Коб  йому  Бог  на  ро- 

зум дав,  щоб  ударив  юго.  НВолын.  у. — 
ознаку.  Обнаружить,  проявить.  Квітка  ма- 
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ло  не  скоротав  віку,  поки  почувся  на 
своїх  власних  силах  і  дав  добру  ознаку 
свого  великого  дару.  К.  Гр.  Кв. —  покій. 
Оставлять  въ  покоі.—  помочі.  Помогать. 
Або  мені  помочі  дайте,  або  мене  з  со- 

бою візьміте.  Мет.  380.— пбмочі-порятуину. 
Помогать  и  спасать.  Нам,  гетьмане  Хмель- 

ницький, батю  Зінову  Чигиринський,  по- 
мочі-порятунку  дай.  Мет.  408. — поради, 
ради,  а)  Давать  совіть,  наставленіе.  Час 
приходить  умірати, — нікому  поради  да- 

ти. Макс.  (1849)  77.  б)  Давать  помощь, 
помогать,  способствовать.  Що  все  пити 
та  гуляти,  да  нікому  порадоньки  дати. 
Мет.  221.  Вже  вони  ради  дадуть.  Ном. 
№  7887.  в)  Справляться  съ  чбмъ.  Ой  /валт, 
сама  в  хаті,  не  дам  ради  когиеняті.  Нп. 

г)— давати  порядок.— порядок.  Распоряжать- 
ся, давать  лорядокъ.  Ох  і  рад  же  б  я,  дитя 

мов,  до  тебе  встати,  порядок  дати,  да 

сирая  земля  двері  залегла,  оконечка  за- 
клепила.  Мет.  150.  —  сторчака.  Падать 
внизъ  голового,—  честь-хвалу.  Оказывать  по- 

чести. /  панові  нашому  честь-хвалу  дай- 
мо. Чуб. — чолом.  Кланяться.  У  намет 

уступає,  пану  Филоненку,  Корсунському 
полковнику  чолом  давав.  Мет.  41.  Си. 
Чоло.  2)  Подавать.  Давай  вечеряти!  Да- 

вай коні!  Ой  дайте  ж  мені  холодної  во- 
ди. Мет.  95. — р^иу.  Подавать  руку.  Устав, 

поздоровкавсь  до  їх,— дав  одному  руку, 
другому.  Грив.  II.  13.  І  шапки  не  зняв, 
і  руки  не  дав,  не  прощався  зо  мною. 
Мот.  67,  3)  Давать,  предлагать,  сулйть. 
Даю  йому  за  скриню  два  карбованці,  а 

він  править  пгять.  4)  Допускать,  позво- 
лять. Свої  люде,  не  татари,— не  дадуть 

загибати.  Ном.  Ой  хвортуно,  хвортуни- 
но,  що  ти  учинила?  дала  серцю  спізна- 

тися, далі  розлучила.  Мет.  Не  дай  про- 
пасіпи  на  чужині.  Шевч.  5)  Выдавать 
замужъ.  Не  дайте  мене  за  гіяниченьку. 
Мет.  67.  Синів  женить,  а  дочок  давать, 

родичів  на  весіллє  звать.  Мет.  Тоже  зна- 
чоніе  и— заміж.  Ой  дбай,  мати,  дбай, 
да  дочку  заміж  дай!  Мет.  6)  Задавать, 
давать  почувствовать.  Я  тобі  дам!  Як 
дам  тобі  стиха  лиха, —  повік  не  забудеш. 
Хоч  я  ні  дам,  хоч  я  не  дам,  так  дасть 
моя  мати, — таки  тобі  лихо  йметься  із 
нашої  хати.  7)  Бить,  ударять,  ударить. 
Як  дав  ногами  в  дно  у  бочку, — воно  так 
і  вискочило,  і  горілка  витекла.  Гріш.  І. 
222.  Дав  йому,  що  аж  каганці  засвіти- 

лися. То  же  зпаченіе  сгБдующихъ  вира- 
женій: Дати  духопелу,    духопелків,    духу.-- 

патланий.  Огколотить,  отдуть.  Ном.  №3639. — 
пам'яткбвого.  Наказать  битьемъ  такъ,  чтобы 
помнилъ.— ларла.  Трепку  дать.  О.  186І. 
VI.  45.Х  овечок  у  нас  була  ватага,  то 
й  не  підходь  було  воряга,  бо  вже  дамо 
парла!—  запотйлишнина,  потйлишника.  Дать 
подзатыльникъ,-  -  прочухана.  Поколотить. — 
товкачі.  Дать  тумака.— чбсу,  шваби,  шквар- 

ки. Отколотить.  Як  дам  шкварки,  то 
буде  тобі  жарко.  Ном.  №  3617.  3)  Давай! 
Да  и  ну!  Він  узяв  тую  горілку,  давай 
пити  її  обоє.  Чуб.  Як  ухоплю  чорта 
патера  за  ноги  і  давай  ним,  неначе  не- 

лепом трощити  бісів.  Стор.  МВр.  47. 

9)  Давай!  давййтеї  Будемъ!  Ну!  Нуте!  Да- 
вайте йти!  10)  Даймо.  Положимъ.  Дай- 

мо, шо  він  і  .добрий  кухарь,  але  все  та- 
ки.... Брацл.  у.  Діймо  на  теє.  Допустимі, 

пред  положимъ.  Даймо  на  тес,  що  воно 
було  загць,  а  хто  ,ж  його  курей  поШ 
Мабуть  то  був  вовк,  або  лис.  Бердич.  у. 

Даватися,  даюся,  даєшся,  сов.  в.  да- 
тися, дамся,  дасися ,  гл.  1)  Даться,  от- 

даться. А  довго  покружили,  а  коло  Тра- 
незонда:  не  дався  в  руки.  Морд.  Ох,  не  дай- 

мося, панове  молодці,  ми....  у  неволю. 
ЗОЮР.  Сію  конопелька  дрібні  зелененькі, 
сами  не  беруться,  мені  не  даються.  Чуб. 
V.  3.  2)  Позволить,  допустить.  Було  то- 

бі уродиться,  було  тобі  вдаться,  було. то- бі та  й  не  даться  з  себе  насміяться.  Не 

давайся  кожному  вітрові  повівати.  Ном. 
№  3840.  3)  Быть  данвыыь,  йміться.  Як 
би  то  далися  орлинії  крила,  за  синім  би 
морем  милою  знайшла.  Шевч.  27.  Каб 
далося  хоч  одну  годину,  як  прийшов  оце, 
то  б  вирятував.  НВольш.  у.  4)  Датися 
зніти, — у  знаки.  Дать  себя  звать,  помнить, 
почувствовать. .  Ном.  ̂ е  414.  Чи  ще  ж 
тобі  не  далася  тяжкая  неволя  знати. 

Дума.  Було  тобі  Хмельницького  у  вічні 
часи  не  займати;  бо  дався  мені  гетьман 
Хмельницький  гаразд-добре  знати.  Мет. 
394.  Дамся  ж  я  їм  у  знаки!  Стов»  МПр. 
99.  5)— на  підмбву.  Дать  себя  обмануть. 
//....  такої  (дівчини)  жду,  щоб  ся  не  дала 
парубкові  па  підмову.  Федьк.  Нов.  6) — в 
тямкй.  Дать  себя  помнить.  Мабуть  добре 
Московщина  в  тямкп  їй  далася!  Бо  уночі 
тілько  й  знає,  що  москаля  кличе.  Шевч. 

7)— на  мо"ву,  на  речі.  Быть  разговорчивыми, 
краснор'Ьчивымъ.  Улита  чогось  на  }н^іі 
не  давалась:  якась  смутна  паче  зробилась. 
Г.  Барв.  218.  Друге  па  речі  ие  дається, 
а  т>  неї  слово — як  струмочок  дзюрчнть. 
Г.  Барв.   122.  8)— у   в{чі.    Показаться    на 
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глава.  Привели  Пою  до  матері,  а  сами 
повертались,  не  дались  у  вічі  матері. 

ЗОЮР.  II.  52.  9)— на  явку.  Показаться. 
Цс  вещ  така  невидима  (чорт),  а  то  якось 
то  він  на  явку  дався.  Мирг.  у.  Слов.  Д. 
Эварн. 

Да  ведь,  вця,  .«.  Цодаїцщій,  даватель. 

Вгд  злого  давня  бери  іі  капця.  Ном.  №- 10640. 
Давило,  ла  е.  Проссъ,  нажим  ь.  Лф.  372. 
Давильця,  ців,  с.  ми.  Щипцы  для 

орвховъ. 
Давана,  ни,  ж. — Давнина.  Ум.  Да- 

вйночка.  Я  собі  ізіадаю  давню  давнночку. 
Гол    Ш.  385. 

Давити,  влю,  виш,  одя.  в.  давнути, 

дивну,  давнеш,  гл.  1)  Давить.  2)  Сжи- 
мать, стискивать..  Давить,  як  мороз  бабу. 

Нон.  №  4003.  Ні  не  дави,  туманочку, 

сховай  тілько  в  полі.  Шсвч.  05.  3)  Ви- 
жимать. Сир  гззів,  а  па  масло  давить. 

Нон.  £  12215.  4)  Душить,  давить.  5)  Прн- 
твснять,  угнетать.  Так  судила  Божа  воля, 
щоб  давила  нас  недоля.  К.  Досв.  112. 

в)  Раздавливать,  давить.  Да  як  же  стер- 
піти, коли  притьмом  давлять  кармазини 

людей  по  дорогах.  К.  ЧР.  193. 
Дивитися,  влшЬся,  вншся,  гл.  Давиться. 

Не  дуже  й  жує,  так  цілком  і  ковтає, 
аж  давиться.  Ев.  Трохи  був  па  смерть 
не  подавився.  А  Петро  йому  й  каже:  се 
тобі,  старче,  так  Бої  зробив  за  те,  щоб 
другому  не  бажав  давитись.  Стор.    І.    24. 

Дині,  пар   Сегодня  утроыъ.  Вх.  Зн.  14. 

Дивлючнв,  а,  е..  Трудно  проглатывае- 
мый (о  ішпгБ).  См..  Давучий. 

Давнбвний,  и,  е.  Очень  древній.  Сим 

робом  передано  нам  сю  давнезну  пам'ятку 
писаного  слова  зо  всіма  її  ушкодипами, 
перекрутками.  К.  І0В. 
Давнеколйшнія,  я,  в.  Давно  когда  то 

бившій,  давно  нрошедшій.  Даенеколишній 

та  ясний  присниться  соп  мені.  Осн.  *1 862. 
V.  3. 

Давненевний,  а,  е.  Чрезвычайно  ста- 
рый; очень  древній.  То  давненезний  дід. 

Уманск.  у. 

Д&ввйа-давно,  нар.  Очень  давно. 
Даваний,  ви,  ж.  Старина,  древность. 

Стали  теревені  гнуть,  (Шинну  згадувать; 
потрошки-потрошки  і  розбили  свою  тугу. 

Стор.  Іі.  15.  Давня  давнині.  Давно  про- 
шедшее врем».  Давня  то  давнина,  а  наче 

вчора  оіялось.  МВ.  Що  мені  нагадала 
ця  пісня?  Яку  давню  давнину  пригадала 

вона  мені!  І  мою  молодість,  і  мою  покій- 
иицю,  і  мої  літа  давні.  Левиц.    У   прич- 

тах-приказках  уста  мої  отверзу,  про  дав» 
пю  давнину  тобі  я    возглаголю.    К.    ІІсал. 

Давнйтн,  ню,  нйга,  гл.  Двлать  давннмъ. 
Давнйтися,  внкзя,  яйшея,  гл.  Долаться 

давннмъ,  старимі,. 

Дивній,  я,  е.  1)  Давній.  Се,  може  є 
давній  бідний  невольник  із  неволі  утікає. 

Макс.  (1849)  45.  Пони  не  так  старі,  як 
давні.  Ном.  Лг  3615.  В  давній  дуже  жив 
він  вік.  Котл.  2)  Древній,  старинный.  Дві 

церкви, — одна  мурована  висока,  друга  де- 
рев'яна і  давня  сильно.  МВ.  І.  16.  В  давні 

времена,  як  .годив  по  землі  Бог  з  Петром 
і  Павлом.  Чуб.  І.  56.  Давня  річ,  давня 

давнини.  Дивно  минувшее.  Рудч.  Ск.  1.  59. 

3)  ПрежніЙ.  Давні  пригоди  боронять  від 
шкоди.  Ном.  Л°  1753.  Шапка  сива,  вистуи- 
ка  козацька  иастряща,  ще  давніх  коза- ків. МВ. 

Давнісінько,  нар.  Очень  давно.  Та  вже 
вона  давнісінько  мол.  Кв.  II.  187. 

Давність,  ности,  ж.  1)  Давность.  Дав- 
ність земська.  Л.  Ст.  2)==  Давнина.  Не  за- 

давить тому  серия,  чий  рід  з  давности 
ведеться.  1С.  Досв.  112, 

Давніш,  нар.  1)  Сравнит,  ст.  отъ  давиб. 
2)  Ранве.  На  біса  щук  пускаєш,  пане- 

брате?  (у  ставок).  Усіх  лящів  позводиги — 

їх  щуки  заїдять.... — „Даремна  річ11, — ска- 
зав хазяїн,  „жалкую,  чом  давніш  не  звів" . Гліб.  42. 

Давнішній,  я,  в.  Давнишній.  Тільки 
ое-пс-де  димок  над  кручею  піднімається^ 
та  по  вітру,  як  давнішняя  слава  Синопа, 
розлітається.  Морд.  (Млр.  л.  сб.  92). 

Дивно,  на,  с.  (Употребляется  только 

вь  косвенных^  иадежахъ).  А  тут  бур'ян, 
піски,  тали,  і  хоч  би  па  сміх  де  могила 
о  давнім  давні  говорила.  ПІевч.  378.  І 
батьки  паші  казали,  що  зробив  ти  в  давні 
давна.  К.  ІІсал.  З  давна,  з  давнього  дивна, 
з  давніх  давен.  Издавна,  съ  незапамятныхь 

временъ.  Був  собі  дід  та  баба,  з  давньою 

давна  у  гаї  над  сіцавом  удвох  собі  на  ху- 
торі жили.  Шевч.  98.  Ви,  тітко,  каже- 

те, иіо  се  Музичнії  грунт,  з  давніх  давен. 
Адже  ж  у  давнього  Музики  булог  багато 
степу.  Лешіц.  Нов.  373.  Цс  ще  з  давніх 
давен  у  нас  повелося.  Харьк.  г. 

Давно,  пар.  Давно.  Да  вже  ж  моєї 
дівчиноньки  давно  не  було.  Чуб.  ЛІ.     149. 

Давноминулий,  и,  в.  Давноорошедшій. 

Давнути,  ну,  веш,  гл.  Си.  Дивятя. 
Желех. 
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Давнішній,  я,  в=Давнішній.  ,Дав- 
няшня  лнакома.  Рудч.  Ск.  II.  158. 

Давонути,  ну,  неш,  гл.  Сильно  д
ав- 

вуть.  Так  її  давонув,  мало  що  духу  не 
видавив.  Чуб.  ,     ._        ,8 

Давучвй,  а,  в.  (Огь  давити).  1)  Іерпкін 

(о  вкус*).  2)  Удушливый.  Давучий  чад.
 

Ковст.  у. 

Давучв»,  ви,  ж.  Терпкій  фрукгь.  Стан
с 

давить  отут,  наче  грушу  давучку  їси,  да вдавшися. 

Дадавати,  как»,  вш,  гл.  1)  Болтать. 

2)  Гоготать.  Густі  дадакають.   Вх.    Лем. 

Даданач,  ча,  м.  Болтунъ.  Вх.  Лем.  408. 

Даде,  нар.  Гд*  нибудь.  Вх.  Лем.  408. 

Дйдєкой,  дадеколв,  нар.  Иногда.    Вх. Лем.  408. 

Д'аджёж,»<ц».(Вм.  да  аджвж)=Аджеж. 

Даеден.  Кто  нибудь.  Вх.  Лем.  409. 

Дазь-6і,-Віг,  «су>.=Дасть-6і.  Чи  вже 

не  варитимете  галушки  оце?— Ні,  сер- 

не, бо  борошенця  в  нас  дазь-бі.  У  Гул. 

Арт.  какъ  существ.:. Як  їсти  дазьбна  та 
ще  й  гладкими  буть.  О.  1861.  Ш.  97. 

Дайка,  ви,  ж  Даяніе.    Харьк.    Мавж. 

Дав,  сз.  1)  Такъ,  да,  но.  Рада  б  душа 

в  ран,  дак  гріхи  не  пускають.  Ном.  Ой  у 

полі  да  гсринггченька,  тілько  водиця  сльо- 

зиться,  не  рад  чумак  да  чумакувати,  дак 

не.  мусить  оплатиться.  Мет.  459.  „/>.'/- 

дн  ти,  вовче,  біжиш?"  —„До  вдови  за  по- 

росям."—„У  неї  ж  одно."— „Дак  щоб  не 
було  її  того."  Ном.  №  10718.  2)  То,  такт». 

Єв.  Мр.  XII.  19.  Оттогді  то  Барабані, 

гетьман  молодий,  як  у  кума  свою  Хмель- 
ницького дорогою  напитку  напився,  дак  у 

його  і  спать  повалився.  Мет.  386.  Не  ти 

мені  скажеш,  дак  мати:  було  б  убогої  не 

брати.  Мет.  48.  Дівчино  моя  Переяеловко, 

поцілуй  же  мене,  моя  листовно!— Док  що  ж, 

(>ак  ну  ж,  дак  поцілую,  да  у  тую  губоньку 

да  золотую.  Мет.  5.  „І\олядуП;баранс!" — 

Не  вмію,  пане."— Дак  лізь  у  вікно!" — 

„Дак  рот,  гіане!*  Чуб.  Ш.  428.  3)  Дак 
же  ні.  Да  н-втъ  же.  4}  Як  нема,  дак  нема. 

ІГбгь  какъ  н-бть.  А  в  неділеньку  рано-по- 
раненьку козочки  як  нема,  дак  нема.  Мет. 

229. 

Даводв,  нар.  Иногда.  Вх.  Уг.  235. 

Давотрвй,  а,  е.  Кто  яибудь.  Вх.  Лем. 
40«- 

Дакуй,  нар.  Немного.  Вх.  Лем.  408. 
Ум.  Данусчик.  Вх.  Уг.  235. 

Далда,  дн,  ж.  Далда-балда  въ  загад- ка—свиньи. Ном.,  стр.  294,  №  122. 

Д'але,  о.=А.ле. 

Далебі,    далебіг,    пар.    Кй-ей,    право. 

Далебі,  що  правда.  Макс.  Ой   не    см'йен, дівчинонько,  далебі  не  смійся!   Я   у    тебе. 

молодої  отрути  наївся.  Мет.  90.  Ей,  ша- 

нуйся, колгг  хоч,    бо    далебі    колись   шму- мио-здо-пгло  спишу  гш  спині.  Ном.  №  3600. 

А  мої  (діти)  вже  й  геть  то  живучі.  Та- кого їх,  такого  їх,   гцо    далебіг    не    знаю, 
що  й  діяти.  Левиц.  І.   139. 

Далебо,  ма/>.=Далвбі.  Чуб.  V.  342. 
Д'алеж,  сз.= а.леж. 

Далевний,  а,  е."  Очень  далекій. .  Далвзво,  нар.  Очень  далеко. 
Далева.  Употребляется  какъ  существ., 

но  безъ  имен.  пад.  Не  боїться  ніякою 

далека.  Забачив  Ног  і  з  далека,  та  Ще 
з  далекою  далека. 

Далевий,  а,  е.  1)  Далекій,  дальній.  Да 
любої  небоги  нема  дажкої  порот.  Ном. 

Л:  8759.  Чи  то  граки,  чи  то  галіч,  чи 

хижі  дейнеки  роспуска  юті,  по  Вкраїні 

загони  далекі.  К.  Досв.  242.  Доріжка,  до- 

ріжка та  широка  і  далека.  Мет.  241. 

2)  Отдаленный,  далекій.  Степ  широкий, 
крап  далекий,  милою  не  бачу.  Мет.  61. 

По  далекому  Дупасчку  злая  бури  внхо- 
жає-вистунає.  В  далекому  краю  в  чужу 

землю....  заховають.  Шовч.  73.  Кою  ж  їй 

любити?  Ні  батька',  пі  неньки,  о<>на,  як 
та  пташка  в  далекім  краю.  ІПевч.  27  — 

82.  Ум.  Далеченький.  Тепер  нічка  темнень- 
ка, доріженька  далеченькії:  Чуб.  V.  873. 

Далевість,  вости,  ж.  Даль.  Он  те  міс- щ.1 — промовила  Тодозя,  легенько  кивнувши 

носом  па  сгщ  далекість.  Левиц.  1.  442. 

Вона  все  дивиться  инльно-ппльно  в  сині 
далекости.  МВ.  І. 

Далево,  пар.  і)  Далеко.  На  Чорна 

море....  далеію  поглядав.  ЗОЮР.  І.  28. 

Добре  далеко  чутно,  а  ледаче  ще  далі. 

Ном.  №  4451.  Далеко,  як  оком  сягнеш. 

Ном.  №  7745.  2)  Долго.  08  високо  соко- 
лові до  пеба  літоутп,  ой  далеко  козакові 

до  осени  ждати.  Мет.  7.  Ум.  Далеченько. 

Далеченько  одіигнла  од  свою  села.  Кв.  II. 
226. 

Далевогляд,    ду,    •«•    Телескопь.    Ся 
труба  телескоп  або  далечоїляд.  Ком.  І.  89. 

Далеч,  чі,  ж.  Даль.  Він  любив  у   той 

час  довю,  довго  дивитись  на  чорний    чор- 
ніювсьгсий  бір,  на  ензу  далеч,  неначе  там 

записана  була  його  доля.  Левиц.  Нов.  331. 

Далечёвнвй,  а,  е.  Очень  далекій. 
Далечёньввй,  в,  є.    Ум.   оті,    далекий. 
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Далеченько,,  кор.  Ум.  отъ  далеко. 

Далечині,  ні,  ж.  Даль.  Не    яка    там 
далечиня.  Сожну,  чахну  в    далечині,    вені: 

день  уміраю.  Гол.  Ш.  367. 

Далечінь,  ні,  ж.  Большая  даль.    Куди 
землі  за  один  день  обійти  таку  далечінь, 

що  мае  900  милійонів  верстов.  Лом.  І.  25. 

Далешній,  я,  в.  ПрибыншШ    издалека. 
Чи  ви  далешні?  Лохв.  у.  Слое.  Д.  Эварн. 

Даляня,  ні,  .ж- =Далечвня. 
Далнти,  лю,  лиш,  гл.  Отдалять. 

Дал  йтися,    люся,    лншся,    '■'.    Отда- ляться. 

Далі,  далій,  пар.  Сравн.  ст.  оть  далеко. 

У  дурня  до  Юр'я,  у  розумного  далі.  „Стар- 
че, село  горить!"— „А  я  за  суму  та  далі 

посуну".  Ном.  №  4992.  2)  Нотомъ,  нослЬ. 
Гомоніли  люде  на  селі,  а  далі  н  розій- 

шлися. МИ.  І.  106.  Ой,  хвортуно,  хвор- 

туннпо,  що  ти  учинила?  Дала  серцю 
спинатися,  далі  розлучила.  Мет.  63. 

2)  Вскор-в.  Далі  прийде.  Степан  вже  далі 
прибіжить  за  сокирою.  Вже  далі  вечір.  .. 
Вже  далі  хліба  не  стан*.  Далі-далі.  Око 

ро,  въ  скоромъ  времени.  Ви  вже  далі- далі  онучат  дружитимете,  а  в  мене  ще 

й  діти  мої  сиріточки  на  в'язях  висять 
І)  Подальше.  Ти,  дівчино,  ти,  подобна,  не 
.ідавапсн  на  підмову,  бувай  добра;  бо  дво- 

рянин то  поганий:  як  ізрадив  дівчину,  а 
сам  далій.  Млр.  л.  сб.  5)  Ділі- подалі. 
Спустя  нЬкоторое  время.  Винен  був  гроші 
і  не  віддавав,  а  далі-нодалі  віддав.  Харьк.  у. 

Далічко,  нар.  Далеко.  Пасіка  іей  да- лічко  ві<)  хати.  Федьк : 

Даль,  лі,  ж.— Далечини.  Кв.  (Желех.). 
Дальнива,  нн,    ж\=Далиня.    Як    би 

диномоініи  оку  людському    прозирнути   за 
далеку  дальни  ну.  Дещо. 

Дальній,  я,  в.  Дальній,  отдаленный. 
Та  болить  серце  й  головонька,  бо  чужа, 
дальня  сторононька.  Бал.  ЗУ.  Дальні  пе- 

чери. Левин.  Пои.  348. 

Дьльноврокий,  а,  є.  Дальншоркій.  Гай- 
синск.  у. 

Дальнобкнй.  а,  є.  Дальнозоркій.  Ііо- 
зелецк.  у. 

Дальш,  дальше,  нар.  1 1  Сравнительная 
степень  оть  далёко.  Вони  тікають  від 
.пене,  а  я  мов  помелом  їх  мету  та  все 
дальш,  та  все  дальш  у  пекло  пру  та  пру. 

Стор.  МЦр.  47.  2)-= Далі  2.  3)  Прочь.  Да 
я  н  кілковою  не  хочу;  цур  тобі  поганий, 
дальш!  К  в. 

Дальший,  а,  є.  1)  Сравн.  ст.  оть   да- 

лекий.   2)    Сл-вдующіП.    Мушу    сьогодні-  і 

завтра,  і  дальшого  дня  годиш».  Св.-  Лук. 

ХШ.  з;». 
Дамка,  ки,  ж.  Шашка.  Навл.  33.  Гу- 

ляти в  дамки.  Играть  въ  шашки.  В хлюс- 

та, в  нари,  в  візка  прали  і  дамки  по  сто- 
лу совали.  Котл.  Ен.  Ум.  Дамочка. 

Даинйця,  ці,  ж-  Шашечница.  Ііавл.  33. 
Дамочка,  ви,  ж.  Ум.  оть  дамка. 

Дан,  ву,  м.  Столбъ,  стоянъ.  Чуб.  VII. 
575. 

Данина,  ни,  ж.  Дань.  Єв.  Л.  XX.  22. 
/  нехай  йому  данину  принесуть  царі  фе- 
рвйсг,кі.   К.  Псал.   164. 

Данка,  ви,  ж.  То,  что  дано,  даяніе. 
Обіцянка,  а  не  данка  —  ауриому  радість. 
Ном.  №  4515. 

Данна,  ної,  въ  вид*  суш.  ж.  Данная, 
письменный  акті,  на  владгніе  недвижи- 
мымъ  имуществом!.. 

Дання,  ня,  є.  1)  Ограва  вообще,  въ 
частности  же  яйца  наеккомыхъ,  брошен- 

ный въ  водку,  которую  подносить  тому, 
кого  хотятъ  отравить.  Кіевск.  г.  Як  мені 

було  йти  па  весілля,  коли  Солов'їха  от- роїла  б  мене  з  своїх  рук,  дала  б  данин 
в  чарці  горілки,  ЯК  ба  могла.  Левпц.  ІІОВ. 

342.  2)  Заговорное  питье.  Дання  гірше 

трутизни.  Ном.  Се  вже  так,  і  дання причина.  Чуб. 

Данов,  нву,  м.  Даяніе,  даръ,  ножало- ванье.  Ум.  Даночок. 

Данцівнйк,  ва,  м.  Танцорь.  Шух.  І.  33. 

Данцувати.  цую,  вш,  гл.  Танцовать. 
Шух.  [.    33. 

Дань,  ні,  ж.  Дань.  Колись  був  уКиМ 
якийсь  князь,  лицар,  і  був  коло  Київа  змій, 

І  кожного  году  посилали  йому  даиь]  дава- 
ли або  молодою  парубка,  або  дівчину. 

ЗОЮІ*.  11.  27.  Дізнались  турки,  злі  не- 

довірки,, підписалися  до  Почаїва  що-году ііань  давати.  Чуб.  І.   161. 

Дар,  ру,  ■«.  1)  Даръ,  даяніе.  Шдпр,т 
кі/ііля.  Ном.  .V;  7619.  Що  Ж  нам  за  дар  ве- 

зуть? Срібло  та  золото.  Чуб.  НІ.  39.  Вий- 
мав Опри  та  іс  роздав.  Федьк.  Нов.  Ви 

знаєте  добрі  дари  давати  дітям  вашим. 

Ев.  Лук.  XI.  13.  Божий  дар.  Св.  Ирича- 
стіе.  До  Вожого  Оару  і  чортовими  нога  \пг. 
Ном.  Аг  136.  2)  Даровані*,  талантъ,  даръ. 
Незвичайний  дар  розмови  і  оповідання. 

Левиц.  Нов.  116.  Квітка....  дав  добру  оз- 
наку свою  великою  дару.  К.  Г.  Кв.  1*. 

Ум.  Дароньно.  Мл.  л.  сб.  218. 

Дара,  рн,  ж\=Дар.  Що  сьому  паняті за  дару  дати?  АД.  1.   19. 
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Дара,  рй,  ж.  1)  Антндоръ.  2)  Причас- 
ті©. Не  говівши  дарі)  ковтнув.  Ном.  №  5752. 

Дараба,  би,  ж.  Цдотъ  нзъ  сплавного 
лісу.  Шух.  I  181,  182.  Пливе  Оараба,  а 
керманич  па  бери  поглядає.  Млак.  4. 

Днрабчяк,  ка,  .V.  Кусочекъ.  Загубив  я 
Оарабчик  свічки.  Гол.  IV.  498.  Дарабчик 
хліба.  Вх.  Зн.  14. 

Дарбеввий,  а,  е.  Дарственный.  У  нас 
земля  оарбенна,  ми  живемо  па  дарбенній 
землі,  що  поміщик  наОілив.  Навлогр.  .у. 
(Залюбокск.). 

Дареваий,  а,  є  =  Даремний.  Тому  і 
світ  великий,  кому  хліб  дарєвний.  Ном. 
X  1418. 

Дарение,  даремно,  нар.  1)  Даромь,  без- 
возмездно. Умер  той,  що  даремне  давав. 

Ном.,  стр.  90.  2)  Напрасно,  тщетно.  Да- 
ремне ною  дожидався,— не  прийшов.  3)  Всзъ 

пользы,  даромъ.  Ой  місяцю!  світній,  та 
не  грієш,  тільки  даремне  в  Бога  хліб  геи. 
30Ю1\  I.   118. 

Даремний,  а,  е.  1)  Даровой,  безвозмезд- 
ный. Даремному  коню  в  зуби  не  заіля- 

даюпп,.  Ном  2)  Напрасный)  тщетный. 
Горбатом  лічити — то,  брате,  даремна 
праця.  То  даремна  річ, —  духовній  не  так 
написано.   Левнц.  Нов    82. 

Даремнісінько,  нар.  1)  Совершенно 
даромь.  2)  Совершенно  напрасно.  Дарем- 

нісінько ви,  панночко,  боялися.  КС.  1й83. 
II.  467. 

Даремно    См.  Даремне. 

Дарёмщпна,  ни,  «.—Дарівщина 
Дарйти,  ріо,  риш, «.?. —Дарувати  1  н  2. 
Дарйця,  ці,  ж.  Нодарокъ.  Всім  дівча- 

там запродував,  а  своїй  Паулиці  даром 
давав,  даром,  даром,  дарицею.  Чуб.  Ш.  210. 

Дарївнйк,  ка,  •".  Даритель.  Такь  на- 
зывается її  дарящій  новобрачными  на  свадь- 

б*.  МУЕ.  Ш.   168. 

Дарівщина,  ни,  ж.  Подаренное.  Ми 
па  дарівщині  житимемо.  Харьк.  г. 

Даріжний,  а,  е.  Подаренный,  даровой. 
Лин  і)ав  ішму  десятину  землі  навічне, 
подарував  йому.  Так.  він  на  тій  Оарімнін 
землі  розвів  садок.,..  Той  саі)ок  його,  бо 
земля  Оаріжна.  Иолт.  г. 

Даріння.  іія,  с  Дареиіе. 
Дарма,  нар.  1)  Ни  за  что,  напрасно, 

понапрасну.  Тоді  б  не  сердився  дарма. 
Ком.  II.  2)  Ничего  не  значить,  пускай 
его,  ну  его,  нужды  нЬть,  ничего.  Дарма — 
ярма,  аби  б  воли  були.  Ном.  „Тату!  лізе 

чорт   у    хату!" — „Дарма,    аба    не    мое- 

каль.  Ном.  №  809.  Л/о'  то  й  не  ваше, 
та  дарма,  беріть  уже.  3)  Не  хуже  твмъ, 
не  уступаетъ.  Вітряк  меле  дарма  водя- 

ного млина.  НВолыя.  у.  Тагсе  солодке  зіллі, 
дарма  патоки.  НВолын.  у.  4)  Дарма  ще. 
Не  смотря  на  то,  что;  не  взирая  на  їй, 
что;  хотя.  Одвітував  Оврам  і  каже:  Ой 
зважився  б  я  сказати  щось  добродієві  мо- 
■му,  дарма,  що  пил  і  попіл.  К.  Св.  Ц. 

Дарма,  що  голий,  да  в  під"  яз  к  ах.  Посл. 
Дарма-гарма.  Ни  сь  того,  ни  съ  сего.  При- 

чепився дарма-гарма,  задивився,  що  я 
гарна.  Нн. 

Дармо,  нар.-  Даремне.  Ном.  №  6120. 
Зненавиділи  меле  дармо,  (їв.   І.    XX.    25. 

Дармовий,  а,  є— Даремний  1. 

Дармо  вне  н  дармо  віс,  су,  м.  1)  Бес- 
полезно виснщан  вещь.  2)  Пелерина  въ 

шинели  3)  Брелокь,  нодввска,  иодвісное 
украшеніо.  Шух.  І.  127,  299.  4)  ЛишиіЙ 
участи икъ  въ  дій*,  человвкь,  присутству- 
ющій  безь  надобности.  Чого  тут  виснеш, 
дармовісе?  5)  Рпаїїиз  ітроіенкіз.  6)  .ми.  ч. 
Связь,  перекладина  между  двумя  кольями. 

Дармоїд,  да,  м.  ДармоЬдь,  тунеядоць, 
наразить.  Одчепися,  дармоїде,  бо  до  мене 
кращий  їде.  Нн.  Тут  дай  Вожс  самому 

з  сем'ею  пропитатись,  а  він  гце  й  дар- 
моїдів ішбірас.  Кв.  Пов.  II.  20. 

Дармоїдка,  кн,  ж.  Дармоїдка,  тунеядка. 

Дармоїдний,  а,  є.  Даромь  ьдящій,  ту- неядный., 

Дармоїд ня,  ні,  ж.  Дармоїдство,  туне- 
ядство. 

Дармоїдство,  ва,  с.  1)  Да рмоЬдство,  ту- 
неядство. Пахло  иицостю  та  хижіш  дар- 

моїдством. К.  Дз.  40.  2)  Соб.  Тунеядцы. 
Усюди  повно  в  його  дармоїдства,  лежачим 
хлібом  набивають  пузо.  К.  Псал    82. 

Дармоїжки,  жок,  ж.  ми.  Тувемдство. 
Піні  на  дармоїжки.  Пойти  на  хліба  къ кому. 

Дармоїжкувати,  вую,  куєш,  іл.   Дар- 
моідн її чать,  ту н^ядстиоваТь. 

Дармоїжнвй,  а,  в  =■  Дармоїдний. 

Дармоїжник,  ва,  м  =  Дарлоїд. 

Дармоїжннця.  ці,  ж.  —  Дармоїдка. 
Дармбй,  мбю.  «.  Ріинето  сь  большими 

отверетіїїми.  Гайспн. 
Дарморос,  су,  -к.  Раст.:  лицій,  Ьусіиш 

ЬагЬагиш.  Аин.,  202. 

Дармування,  ня,  є.  1 1  ребыван іо  беиі. 

унотребленія. 
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Дармувати,  жую,  еш,  <л.  Быть  безъ 
употреблен і н.  Чи  а  тебе  ця  сокира  дар- 

мує? позич  її  на  час.  Нема  иікде  канал 
землі,  аби  дармували.  Г-О.т.   III.  41. 

Дарна  неділя.  Оомино  воскресенье. 
Дарнйк,  ка,  м.  Артось.  Іду  я  з  дар- 

нпком  і  з  паскою,  до  мене  паші  з  доброю 
ласкою.  Чуб.  І.  95.  Ум.  Дарничбн. 

Дарбваний,  а,  є.  Подаренный.  Даро- 
ваіюму  один  кінець.  Ном.  .V  4614..  Даро- 

ваному коневі  в  зіібн  не  дивляться.  Ном. 
Де  4616. 

Даровизна,  ни,  ж.  Подаренный  вещи. 
Онс  свити — даровизна.  Черкас,  у. 

Даровизно,  пар.  Даромь,  вь  нодарокь. 
Він  дав  даровизно  мужикам  землі  Верх- 
недніпр.  у. 

Даровий,  а,  ё.  Даровой. 
Д провина,  нй,  ж  Жертва.  /  оберн уисі, 

Господь  до  Лвсля  і  до  Нош  даровнни.  К. 
Св.  П. 

Даровйтнй,  а,  е=Даровкй 
Даровйця,  ці,  ж.  Даровое,  доставшееся 

даронъ. 
Даровйще,  ща,  с.  Годь  дітской  игры, 

вь  которой  попавшій  палкой  по  палкі  про- 
тивника кричить.  „Дарую  коня!  дарі)ю  во- 

ла!» и  т.  Д.  КС.  1887.   VI.  472. 
Даровнйй,  а,  е.  Даровой.  Хиба  ж  у 

нас  дрова  даровій? 

Дірок,  нар.  1)  Даромь,  безвозмездно. 
Всій  дівочкам  роспродае,  Галочці  даром 
дає.  Мет.  302.  Поймайте  мені  перловий 
вінок,  я  вам,  молода,  даром  не  схочу:  перво- 

му рибалочці — перловий  вінок,  другому  ри- 
балочці- щирозлотий  перстень.  Чуб.  Ш. 

305.  Ті  вже  повмірали,  що  даром  давали, 
давно  їх  нема.  Ном.  4626.  2)  Напрасно, 
попусту;  безъ  пользы.  Вже  не  даром  Левко 
каже.  Кв.  II.  249.  Нехай  таки  я  не  да- 
]юм  житиму  на  світі.  Кв.  1.  158.  Се 
щось  не  даром.  Это  что  то  не  скорости. 
3)  Даром  що=Дарма    що.    Ном.    .V-    405 

Дарома,  и«р.=Дарма.  0.  1861.  VI.  62. 
А  ясно,  ясно  —дарома,  Що  ніч.  О.  1862. 
V.  78. 

Даронько,  ка,  м.  Ум.  оті.  дар. 
Дарування,  ня,  с  Дареніе. 
Дарувати,  рук»,  еш,  іл.  1)  Дарить 

Свого  не  даруй,  чужою  не  бери.  Иом. 
X  9671.  Вола  дарують  без  ярма.  Ном. 
Сестриці,  ви  порадниці,  порадьте  ж  ви 
мене,  чим  тестя  дарувати? —  Даруй, 
братко,  дари,  собі  дівочку  бери.  Мет.  186. 
2)  Давать,  награждать,  жаловать.  Не  все  ж 

Би  дарує,  про  що  люд  міркує.  Ном.  .\°  71. 
Царівну  оддав,  щастям  дарував.  Чуб.  НІ. 
272.  Господь  ною  донею  дарує.  3)  Жертво- 

вать чімь.  Та  візьміть  мене  самою,  на 
Чорне  море  пустіте.  Нехай  я  буду  на 
Чорному  морі  своєю  головою  дарувати,  аж 
не  товариства  сердешною,  невинні  душі 
теряши.  КС.  1882.  XII  487.  4)  Про- 

щать, извинять.  Даруй  мені,  я  вже  більше 
не  буду.  Що  твоя  жінка  мене  обідила, — 
я  їй  те  дарую.  МВ.  І.  12.  Хто  буде 
сей  соп  рано  і  вечір  читать,  тою  бу- 

де Господь  на  страшнім  суді,  на  буду- 
щему віку  гріхами  дарувать.  Мил.  15.  5)  Да- 

рувати життям,  душею.  Пощадить  жизнь. 
Став  же  він  у  пана  милости  прохати: 

чи  не  можна,  пане,  життям  дарувати"? 
Лохв.  у.  Бери  гроші,  аби  дарував  душею. 
Черкас,  у. 

Даруватися,  руюся,  руешея,  м.  Да- 
рить кому.  У  пас  така  установка,  що 

родина,  як  їде  в  гості, — дарується.  Федьк. 
Нов. 
Дарунок,  нка,  .".  Подарокь.  0.  1862. 

IV.  35.  ОН  гцо  то  мені  за  такі  дарунки: 
білі  перла  і  коралі  білу  шию   тули.    II и. 

Дасть-бі,  пар.  Т.  є.  Дасть  Біг.  1)  Богь 
дасть  Обыкновенная  форма  отказа  нище- 

му. 2)  Н'Ьтъ,  не  имеется.  Ходити  за  дасть-бі 
з  тбрбою.  Хлопотать    и    получать    отказы. 

Дат,  ту,  .«.  Количество  молочныхь  про- 
дуктові, даваемыхь  собствепникомь  поло- 

нини хозяевам!,  пасущагося  па  ней  скота. 
Шух.  I.  189,  197. 

Дата,  ти,  ж.  Число  иіспцп. 
Датешній,  я,  с,  Платящій  подать.  Ле- бед.  у. 

Дати,  ся.  См.  Давати,  ся. 
Датка,  ки,  ж:  Подачка.  Підлизується 

до  панів;  звик  па  датки,  то  де  вже  йому 
до  роботи. 

Даток,  тку,  м.  1)  Даяніс.  Придаток 
не  стоїть  за  даток  Ном.  Лі  10590.  2)  По- 
даяиіс.  Даток  убогому  вчинити. 

Датувати,  тую,  еш,  гл.  Датировать. 
Дах,  ху,  и.  Кровля,  крыша.  Летів  птах 

через  Божий  дах:  „тут  моє  діло  на  оті 

згоріло*  Ном.  Л»  294.  Тріщало,  неначе 
дах  зривало  з  хати.  Стор.  ММр.  37.  Ум. 

Дашбк. 
І.  Даха,  хи,  ж.  І'одь  короткой  шубы 

шерстью  наружу,  сь  капюшономь  и  широ- 
кими рукавами,  которые  не  надівались. 

Тогд'г  став  князь  у  иолоеяну  даху  одягать- 
ся. ЗОЮІ'.  I.  175.  Обув  ноги  не  в  ремінь, 

не  в  ремінь,    а    а    чоботи    із    сап'яну,    із 
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сап'яну.  Шитий  черес  все  шовками — кру- 
гом стану.  Одяг  плечі  не  в  жупан,  не  в 

жупан,  надів  даху,  став  як  пан,  став  як 
пан.  Вовна  зверху  так  і  мае,  так  і  має, 
ззаду  кобень  так  і  грає,  так  і  грає,  а  ру- 

кава да  широкії,  широкі:  задасть  молод 
всякій,  дівонці  роботи.  ЗОЮР.  І.  175. 

II.  Даха,  хн,  об.=  Дввець.  Поли  даха, 
так  будеш  і  взяха.  Ном.  №  10650. 

Дахарь,  ря,  к.= Давець.  Будеш  дахарь, 
будеш  і  взяхарь.  Ном.  №    10650. 
Даховий,  а,  е.  Кровельный.  Сонечко 

вже  но  .даховому  моху  красним  світом 
ірає.  Осн.  1861.  IV.  155. 

Дахто,  мпсрі.  Кто  нибудь.  Як  дахто 
не  піде,  а  довго  бавнт,  то  му  мовят.... 
МУЕ.  Ш.  57. 

Дача,  чі,  ,*=Данвна.  „Годі  тобі, 
пане  куме,  листи  королівські  держати, 

дай  мені  хоч  прочитати!" — „Нащо  тобі, 
пане  куме,  їх  знати?  ми  дачі  не  даєм, 
в  військо  польське  не  йдем.  АД.  II.  9. 

Дачка,  ви,  ж.  Денежный  сборъ,  подат- 
ной сборъ.  Шух.  I.  51. 

Даша,  ші,  ж.  Большое  рядно  (см.). Борз.  у; 

Дашйти,  шу,  шиш,  гл.  Крыть  кровлю. 
Дашок,  шва,  л*.  1)  Уменьшит,  отъ  дах. 

2)  Знлкъ  (  *)  надъ  долгой  или  переменной 
гласной:  б,  ё.  3)  Козырекъ  фуражки. 

Дащо,  міьст.  Что  нибудь,  сколько  на- 
будь. МУЕ    Ш.  55. 

Дал  к,  пар.  Какъ  нибудь.  Вх.  .Тем.  ̂ ОУ. 

Даяти,  даю,  даёш,  /^.=Давати. 
Дбайливий,    а,    е=Дбалнй.   Борз.    у. 
Дбалий,  а,  е.  Рачительный,  старатель- 

ный, заботливый.  А  тим  часом  у  дбалої 
госнодині-паніматки  вже  й  обід  пост  и  і. 
Левиц.  I.  174. 

Дбалість,  лости,  ж-  Рачительность, 
старательность,  заботливость. 

Дбало,  нар.  Рачительно,  старательно, 
заботливо. 

Дбання,  ня,  с.  Радіше,  старая  іе,  за- 
ботливость. 

Дбати,  дбаю,  дбаєш,  гл.  1)  Радіть,  ста- 
раться, заботиться.  Ев.  Л.  XII.  11.  Ой 

дбай,  мати,  дбай,  та  мене  замуж  дай. 
Лавр.  45.  Ой,  козаки,  ви,  бідні  невольники, 
казку  я  вам:  добре  дбайте,  в  городи  хри- 

стиянські утікайте.  ЗОЮР.  І.  213.  Доб- 

рий пан:  пі  б'є,  .ні  лає,  та  нічим  і  не  дбає. 
Ном.  Пайове  молооці!  Добре  дбайте:  со- 

бі гетьмана  наставляйте,  бо  я  стар,  бо- 
лію, більше    гетьманом  не  здолію.    Макс. 

(1849).  78.  У  пеклі  все  тепло,  а  піди  в 
рай,  то  й  дровами  дбай.  Ном.  К  200. 
2)  Обращать  вниманіс.  Знаємо,  що  не 
дбаєш  ні  про  кого,  бо  не  дивишся  на  лице 
людей,  вв.  Мр.  XII.  14.  3)  Пріобрітать. 
У  їх  доля  дбає,  а  сироті  треба  самому 
придбать.  Шевч.  133.  Коли  місяць  май, 
кождий  собі  дбай.  Ном  Лі  448.  4)  Думну 

дбати.  Держать  на  умі,  на  мысли,  измыш- 
лять. Сидить  Сава,  листи  пите,  Сова 

думку  дбає,  ой  вже  Сава,  та  пан  Сава 
гадку  замишляє.  Чуб.  V.  965 

Дбатися,  дбаюся,  дбавшся,  М.  Забо- 
титься о  свої,  обращать  на  себя  вниманіе. 

А  п'яниця  та  не  дбається,  йде  до  церк- 
ви, не  вмивається.  Чуб.  V.  591. 

Дбаха,  хи,  об.  Рачитель,  рачительница; 
нріобрітатель,  пріобрітательница. 

Дбач,  ча,  м.    Пріобрітатель,   рачитель. 
Дбачва,  ви,  ж,  Пріобрітательница, 

рачительница. 
Два,  дві,  два,  двох,  чис  Два,  дві,  два. 

Палиця  два  іпнці  має.  Ном.  В  той  час 
безбожнії  бусурмани  побігали  і  тих  двох 
братів  порубали.  Макс.  (1849).  24.  Усе 
довоОиться  робити  їм  двом.  Горох  сію 
два  стручки,  -  роди,  Боте,  чотнрі,  щоб 
його  дівчата  зносили.  Чуо.  Ш.  41.  Вин- 

ного двома  батогами  не  б'ють.  Ном. 
Л;  7474.  Ой  плавало  дві  утінки  да  під 
млинком.  Чуб.  Не  годиться  дві  шапки 
надівать  па  голову.  Чуб.  См.  Дві. 

Двадньбвий,  а,  є  Двухдневный.  НВо- лынск.  у. 

Двадцятеро,  чиє.  Двадцать  душь,  штукг 
и  пр.  Чуб.  II.  36.  Двадцятеро  обізвалось, 
що  бачили  все  теє  і  як  з  грішми  злапали 
Левка.  Кв.  Нов.  Ум.  Деадцятирко 

Двадцятий,  а,  в,  час.  Двадцатый.  Уже 
Павлусеві  минув  і  двадцятий,  вже  б  він 
і  на  вечорниці .  и>  шов  так  маши  не  пуска. 
Отор.  І.  61. 

Двадцятірво,  ниє.  Ум.  оті.  двадцятеро. 
Нема  і  двадцятірка     нндичат.    Борз.    у. 

Двадцятка,  ви,  ж.  ї)  Двадцать,  два 
десятка  чего  либо.  Вас.  150  2)  Гривен- 
никь  (=20  грошей).  Подольск,  и  Волынск, 

губ.  3)  Полотно  въ  двадцать  насмъ.  4)  Ры- 
боловная сіть,  въ  '/4  арш.  которой  иомі- 

щается  20  ячей  и  въ  длину,  и  въ  шири- 
ну. Вас.   187.  . 

Двадцятими,  ва,  •«.  Двадцать    пасыъ. 
Двадцяток,  тву,  я.  Двадцать.  До  літ 

двадцятка  сяк-так  було,  а  н  сім  часі 
і  того  ие  стало.  Млр.  л.  сб. 

Двадцять,  ти,  чиє.  Двадцать   Двадцять 
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десять.  Тридцать,  Макс.  Двадцять  з   бком, 
Двадцать  одивъ. 
Двайцять,  п  іір.= Двадцять  и  пр. 
Дванадцятеро,  чиє.  Двенадцать  душь, 

штукь:  дюжцйа.  Пула  така  жиоїш,  мала 
і Мя чад пятеро  дітей,  тії  діти  мали  всі н<> 
ііванаднатеро  дітей, —  скільки  всіх  булоі 
Чуб.  І.  139. 
Дванадцятнголовний,  а,  є.  Диінадца- 

гигланыя,  с  12  головам..  Дваиадцптию- 
ловіш'н  змій.  Мнж.  16. 

Дванадцятий,  а.  є.  ДнЪнадцагив.  Було 
«ас  (бсших)  одинадцять,  а  бех  дванадця- 

тий. Чуб.  І.  116. 

Дванадцятикрйлка,  ки,  Ж:  С  ь  двенад- 
цатью крыльями  відьма.  Вона — дванадця- 

тикрйлка, а  я  тільки  шсспінкрилка:  во- 
на всім  нам  (відьнам)  юлова.  О.  1862. 

IX.  33. 
Дванадцятка,  ки,  ж.  І)  Полотно  ні, 

1 2  насыъ.  2)  Рыболовная  сіть,  въ  которой 
на  площади  ві.  '/«  арш.,  помещается  во. 
неї  стороны  12  ячоВ. 
Двавадцять,ть6х,  чиє.  Двенадцать.  Доб- 
ра жінка  дванадцять  рал  на  день  оду- 

рпть,  а  як  яка.  то  й  без  числа.  Ном. 
Лі  9078.  У  мене  єсть  кінь  з  дванадцять- 

ма головами.  3<'ЮІ\  II.  70.  І  настано- 
вив дванадцятьох,  щоб  були  з  ним  і  щоб 

посилати  Ух  нронов'оі/вашн.  Кв.  Мр. Ш.  11. 

Двавайцять  її  ир.  =  Дванадцять  її  нр. 
Дверечкн,  чбк,  ж-,  ми.  Ум.  огь  двері. 
Двері,  рей,  ж  ми.  1)  Дверь.  Золотий 

обіриок  скрізь  двері  в'нічине.  Нон.  .V  1390. 
//к  у  Нош  за  дверима.  Ном.  2)  Деревян- 

ная покрышка,  которою  сверху  закрыта 
ловушка  для  лінішхі.  :>н1>реп  —  западни  ця. 
Шух.  1.  235.  Ум.  Двёречии. 

Дверник,  ки,  м.  Прнднерннкь.  Же.і. 

Двёрвнця,  ЦІ,  •*-.  Нрндверннца.  Петр 
же  стояв  иерео  Овермн  знадвору....  Другий 
ученик....  сказав  Овгрниці,  і  ввела  Истра. 
Св.  1.  XVIII.  16 

Дверці,  рьць,  ж.  мн.  Миленькая  дверь, 
дверки.  Пристав  нові  дверці  Оо  старо? 

лазенькн.  Ним.  Л"?  13295.  Треба  дощі  к  до- 
бувати, хоромину  будувати  без  віконець, 

без  дверсць,—  там  спишь  козак  молодець. 
Чуб.  V.  881.  Ото  всі  посідали  па  кон\ 
останній  вийшов  із  Оверснь  і  сказав:  Т Двер- 

ні. замкніться]11  ]  двері  замки і/лнсь.  14  і" (к.   II     141. 

Дверчатн,  чат,  с.  мн.  Маленькая  іверь. 
V лі.  Дверчатка. 
Дверчатяй,  а.  е.  Дверной. 

Дверчатка,  ток.  с.  Ум.    оті.    дверчата 
Двиг!  меж.  для  вираженій  движенія. 

Мамо!  чого  се  в  тебе  брови  тільки  двпг- 
дпиг'Ґ — Судорга.  синку. 

Двигати,  гаю,  гаєш,  одн.  в.  двигнути, 

гну,  гнеш,  .м.  1 )  Дннгать.  Не  злііг  двиг- 
нути ні  рукою,  ні  ногою.  2)  Носить. 

Нащо  тобі,  пане  брате,  торбину  дви- 
гати? Ліпше  тобі,  пане  брате,  людей 

розбивати.  Гол.  1.   165 
Двигатися,  гаюся,  гаєшся,  одн.  її. 

двигнутися,  гнуся,  гнешся,  гл  1)  Дви- 
гаться, трогаться,  двинуться.  £В-  іу]  р.  XI. 

23.  Та  ну,  покинь,  не  двигайся,  аже  сам 
не  донесеш.  Кіевск.  2)  Сотрясаться,  со- 

трястись. Як  ударили  з  гармати,  так 
аж  церква  двигнулись.  Кух. 

Двигіт,  готу,  м.  Сотрясеніе,  дрожаніе. 
Як  пустив  батько  млин,  та  як  нахо- 

пився вихор,  та  як  загуркотить,  зато- 
рохтить усе:  а  двигіт  такий,  що  на- 

силу на  ногах  устоїш.  Левиц. 
Двигнути,  ся.  Си.  Двигати,  ся 

Двягонйти,  ніб,  нйш,  гл.=Двнгатися. 
/  втворив  Бог  великі  кити  і  всяке  жи- 

ве твориво,  всяке  повзюче,  що  двигтить 
у  водах.  Оиат. 

Двиготіти,  точу,  тйш,  гл.—  Двигті- ти. Так  весь  склеп  і  задвиготів.  Драг. 

Двигтіння,  ня,  с  Сотрясеніе.  дрожаніе 

Двигтіти,  гчу,  тнш,  гл.  Сотрясаться, 
ірожать.  Кахикаючи,  вони  аж  двигтіли, 
а  їх  товсті  щоки  дріжали,  неначе  по 
їх  ходила  дрібна  хвиля.  Леїшц.  Нов.  326. 
Змій  той  летить. — аж  земля  двигтить. 

ГріїВ.   І.   192 
Движати,  жу,  жнш,  г  .<  -Двигтіти 

Просуну  я  да  кватирочку,  аж  кладочка 
іївижить,  а  вже  моя  милсія  дівчина  по 

воду  біжить.  Млр.  л.  сб.  320.  Як  загра- 
ли в  стані,  станя  движала.  Чуб.  ПІ. 

377.  Аж  земля  движить.  О.  1861  XI. 
Св.  ЗУ. 

Двйжкатн,  ся  -Двигати,  ся. 
Движкйй,  а,  ё.  Удобоподвижный. 

Движок,  жкі,  лі.  Жесть,  ДВИЖЄНІ*'. 
Черннг.  г. 
Двинути,  ну,  неш,  гл.  1)— Двигнути. 

Ой  чи  вийду  на  шанець,  від — стараго  бу- 
ханець в  потилицю,  або  в  спину,  що  Я 

ногами  вже  не  двину.  Осн.  1861  XI. 
2)  Отправиться,  двинуться.  Сам  не  знаю. 
чи  полицю  тесати,  чи  до  дівчини  на  всю 
ніч  махати,  закину    я   вражу    бардпну. 
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сам  до  дівчини  на  всю  нічку  двину.  Чуб. 
V.  172.  І  двинув  він  (Оврам)  звідтіля  в 
гори.  К.  Св.  П.  3)  Выстр-влнть.  От  ми 
поставили  перед  ними  артилерію,  та 
як  двинули  з  гармаш,  так  бісова  чер- 
кесня  вростіч,  та  тіка,  аж  не  потов- 

питься. Черном.  1)  Ударить  сильно.  Я 
як  двину  гг  (собаку)  зо  всього  маху  на- 
відлі  бичем  по  морді,  так  вона  на  місці 

й  перекрутилась.  ХС.  VII.  151.  5)  Вы- 
строить. На  хуторі  (Максим)  зараз  же 

на  перше  літо  двинув  будинок,  мов  пан- 
ські хороми.  Мир.  ХРВ.  168. 

Двйхватн,  кпю,  ка&ш,  гл.  Колебаться, 
трястись. , 

Двяхтітн,  хчу,  тіш,  гл.  1)  Колебать- 
ся. 2)  Трястись.  Така  гладка:  як  іде,  так 

аж  двихтить.  Харьк. 
Дві,  ДВОХ,  чиє.  Имен.  цад.  ж.  р.  отъ 

два.  Дві.  Дві  хаті.  Дві  нозі. 
ДвіЙб,  двійл,  с  =Двійло. 

Двійка,  кн,  ж.  Двойка  въ  картахъ. 
Двійко,  чиє.  Уы,  отъ  двое.  І  їх   лиш 

тільки  двійко  було.  Федьк.  Гран.  І.    203. 

Двійло,  ла,  с.  1)  Бревно,  употребляе- 
мое прн  запряжкі  двухъ  или  грехъ  ларъ 

воловъ  вдоль;  имъ  соединяются  яриа  со- 
сідидхь  парт,.  ЗОЮР.  I.  76.  2)  Желізо  у 
сохи  съ  двойнымъ  остріемг. 

Дві&ловий,  а,  е.  Относящейся  къ  двійлу. 
Двійдячяй,  а,  е= Двійл  оввй. 
Двійнесенькяй,  а,  е.  Ум.  отъ  двійний. 

Як  проїхав  козаченько  да  повз  ворота, 
ворітечка  двійнесенькі,  роздвойтеся.  Чтб. 
V.  776. 

Двій  вйй,  а,  е.  1)  Двойной.  Двійка 
китайка.  2)  Двухстворчатый.  Ум.  Двійне- 
сеиький. 

ДвІйняк,  ка,  м.  У  сусалыциковъ  и  зо- 
лотилыдикаиъ  но  дереву:  листки  нозоло- 
ченваго-  сэребра. 
Двійняк  ка,  м.  Сортъ  миски  около 

семи  вершковъ  въ  діаметре.  Вас.  181. 

Двійнята,  яят,  с.  мн.  Двойни,  близ- 
нецы. 

Двійця,  ці  в,  с— Двійнята. 
Двійчастий,  а,  е.  Раздвоенный.  Тобі 

любіща  моя  псальма,  ніж  віл  на  жертву 
круторогий,  ніж  тук  його  серед  багат- 

тя, і  в  ратицях  двійчастих  ноги.  К. 
Псал.  157. 

Двійчатяй,  а,  е= Двійчастий 

Двіачн,  нар.=  Двічн. 

ДвілІток,  ткв,  м.  Двухлітній  быкъ. 
Вх.  Зн.  14. 

Двір,  двору,  м.  1)  Дворъ,  МІСТО  ІІ0ДЛЇ» 
дома,  обнесенное  заборомъ.  І  в  хаті  не 
чуть,  і  на  дворі  не  видко.  МВ.  И.  8.  Ой 
не  по  правді,  мій  миленький,  ти  зо  мною 
живет:  мимо  мій  двір,  нові  ворітечка 
до  иншої  йдеш.  Мет.  67.  На  дворі.  ВаІ5 
дома.  Приходять  тоді  брати  і  Мати 
Його  і,  стоячи  на  дворі,  послали  до  Його, 
кличучи  Його.  Єв.  Мр.  III.  ЗІ.  2)  Домъ, 
усадьба.  Не  плач,  небого,  що  йдеш  за 
нього:  нехай  плаче  він,  що  бере  лихо  в 
двір.  Ном.  Хоч  не  сильна,  аби  двір  за- 

красила. Ном.  На  конику  заїжджає,  до 

двору  женчиків  займає.  Чуб.  Стоять  но- 
ві двори,  а  в  тих  дворках  новії  ворота. 

Чуб.  3)  Дворъ,  Высочайшш  особы  и  прид- 
ворные. Ось  ті,  що  панують  у  царських 

дворах.  Єв.  Л.  VII.  25.  4)  Дворня,  дворо- 
вая прислуга.  Іде  з  своїм  двором.  Ном. 

Двірець,  двірбн,  двірбчок,  дворик,  дворбк. 
Там  я  ходив  через  річку  до  своєї  дівчини; 
в  неї  двірок  біленький,  наоколо  тополі. 

Чуб.  V.  238. Двірець,  рця,  м.  1)  Ум.  отъ  двір. 
Стань,  матіЮ'О,  край  двірня;  іде  твоя 
дочка  до  вінця.  Мет.  17^.  2)  Дворець. 

3)  Двірець  залізничний.  Вокзалъ  железно- 
дорожный. 

Двірка,  кн,  ж.  Женщина  служащая  у 
поміщика,  дворовая  женщина. 

Двірня,  аі,  ж.  Дворня  Гріш.  І.  124. 

Деруть  Рябка  мов  пір'я,  на  галас  збіг- 
лась двірня.  Г.  Арт.  (0.     1861.    Ш.    82). 

Двірняк,  ка,  м.  Дворовый  челов'вкь. Мнж.  60. 

Двірнячка,  кн,  де —Двірка. 
Двірок,  рка,  м.  Ум.  отъ  двір. 
Двірбчок,  чва,  м.  Ум.  отъ  двір. 
Двірський,  а,  в.  1)  Дворовый.  Сільська 

собака  най  ся  міме  двірськії  не  мішає. 

Ном.  №  1314.  2)  Придворный.  І  хили- 
лась уся  шляхта  під  панськую  руку, 

оддавала  дітей  своїх  у  двірську  науку. 
К.  Досв.  171. 

Двіота,  '<мс.— Двісті.  Мали  ми  тоді 
більше  як  двіста  бжі'л.  Федьк.  Ііов. 

Двісті,  двохоот,  чис.  Двести.  Єв.  Мр. 
VI.  37.  Покидаю  тобі,  молода  дівчино, 
козаченьків  двісті.  Мет.  Вона  мене  добре 
знала,  на  сто  рублів  повіряла,  а,  на 
двісті  прищитала,  сірі  воли  грабі/вала. 

Чуб.  V.  1093. 
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Двіцалівка.  ви,  ж.  Доска  кг  дна  дюй- 
ма, толщиной.  МУК.  III.  29. 

Двічи,  двічі,  чиє.  Дважды.  З  одні'/  ли- 
ни двічи  лико  не  деруть.  Пом. 

Двое,  двох,  чиє,  Двое.  Як  двоє  у  бать- 
ка дітей,  то  як  єдно;  а  як  єдно,  то  як 

пі  едкого.  Ном.  У  його  двое  діл.  Лсбед.  у. 
Почав  їх  (ученнків)  посилати  по  двое. 
Єн.  Мр.  VI.  7. 

Двоён,  нар.  13 двоє.  Ще  двоем  стільки 
їхати.  НВолын.  у. 

Двбечко,  чис.  Ум.  оть  двойкб.  Промов, 
серце,  словечко,  як  ми  любилися  двоєчко. 
Мог.  53.  Ой  ми  любилися,  нас  двоєчко  в 
парці,  тепер  розійшлися  як  сонечко  в 
хмарці.  Лет.  63. 
Двожильний,  я.  е.  Двужильный.  Ко- 

била двожильна.  О.  1 802.  IV.  83. 

Двоїстий,  а,  е.  Двойной. 

Двоїти,  двою,  двоїш,  ?л.  1)  Двоить. 
2)  Ділять  или  говорить  одпнь  разі,  такі., 
іі  другой — иначе.  Він  раз  каже  так,  а 
раз  «как:  він  сам  двоїть.  Екатериносл  у. 

Двоїтися,  юоя,  Ішся,  гл.  Раздваивать- 
ся. Зміевск.  у. 

Двояко,  чис.  Двое,  пара.  Родилося  у 
їх  скоро  двойке  діток — близнята:  син  і 
дичка.  Рудч  Ск.  1.  131.  Пас  тілько  двой- 
ко  в  світі.  МИ.  Худібчину  завів  і  діток 
сплодив  двойка:  карапуза  хлопчика  та 
скверуху  дівчинку. 

Двойлёвннй,  а,  е.  Съ  двумя  лезвіями. 
Мери II г.  г. 

Двойннтн,  нить,  гл.  безл.  Двоиться. 
Двойнить  мені  у  очіх,  та  й  годі.  На- 

віщо не  подивлюся  я,  то  все  двойнить 
мені.  Харьк. 

Двойчатий,  а,  е=Двійчастнй.  ЗОЮІ\ 
І.  263. 

Двбкроть,  нор.  Двукратно.  Двокроть 
до  тебе  промовляю. 

Двоногий,  а,  є.  Двувогій.  К.  Дз.    138. 
Дворак,  ні,  м.  Дворовый  человікь.  А 

чоловік  ваш,  небіжчик  звідки  був  родом? — 
З  того  села,  де....  дворак  був.  МВ.  II.  35. 
А  хто  любить  сільські  хлопці,  а  я 
люблю  двораки.  Грин.  1Л.  173.  Ум.  Дво- 
раченько.  КС.   1883.  IV.  006. 

Дворянство  и  пр. ̂ Дворянство  и    пр. 
Дворачінько,  ка,  м   Ум.    оть  дворак. 
Дворець.  рця,  ».=Двірець.  Ой  на 

горі  дворець  карбований,  а  в  тім  дворці 
хлопець  мальований.  Гол.  І.  205. 

Двбрвк,  ка,  м.  Ум.  оть  двір. 

Дворйченько,  ка,    і'. = Дворйченько. 
Ум.  отъ  дворян.  Ой  поїхав  дворйченько 
на  полювання,  пустив  кониченька  на  по- 
посання....  Став  дворйченько,  та  став 
на  поміст,  приїжджає  до  дворика,  від 
милої  вість.  Чуб.   V.  771. 

Дворище,  ща,  с  Дворище,  м-Ьсто,  гд* 
быль  дворі.,  усадьба.  Із  льохів,  будинків, 
стаєнь,  іі  хлопського  трупа  на  дворищі 
в  Рарожинських  стала  чорна  купа.  К. 
Досв.  183.  О,  панське  дворище!  бодай  ні- 

чого доброго  в  тебе  не  вступило.  МВ.  І.  53. 
Дворічник,  ка,  м.  Двухлетняя  лошадь. 

Вх.  Лем.   109. 

.  Дворка,  ки,  ае—Двірка.  Гол.  IV.  467. 
їден  чобіт  на  обцасі,  а  другий  на  корку; 
а  хто  хоче  біду  знати,  най  ся  візьме 
дворку.  Ой  чи  дворка,  чи  не  дворка,  аби 
в  дворі  була,  уже  ж  вона,  пане  брате, 
робити  забула.  Чуб.   V.   1067. 

Дворняга,  ги,  ж.  Дворовая  собака. 
Дворбвий,  а,  е.  Дворовый.  Стор.  МПр. 

67.  Ой  у  саду  вигиня,  у  саду  черешня — 
не  любіте,  дівчаточка,  дворового  лежня. 
.Тавр.  58. 

Дворбк,  рка,  м    Ум   оть  двір. 
Дворбчок,  чка,  .«.  Ум.  огь  двір.  Мил. 

141. 

Дворсьвий,  а.  е.  Дворовый  (человікь). 
Дворський  чоловік  Кіндрат,— усією  як 
раз  сем'ею  робить  він  на  пана.  О.  1862. 
VI.  62. 

Дворучкн,  чок,  ас.  мн.  —  пресвятої. 
Раст.  Оге1іІ8  шасиїаіа.  Лв.  100. 

Дворядний,  дворядбвия,  а,  е.  Въ  два 
ряда,  двурядний.  Вх.  Уг.    235.    0.    1861. 
VII.  2. 

Дворик,  ка,  м.=  Дворак.  Уи.  Дворя- 
ченько.  Став  дворяченько  да  став  на  по- 

міст, прилітає  до  дворяка  вість. — Здо- 
ров, здоров,  пане  зятю,  чужий  та  не 

наш,  бо  вже  твоїй  миленької  на  світі 
не  мат.  Чуб.  V.  366. 

Дворян,  на,  х— Дворянин.  Люблю, 
мамо,  дворянина....  казав  дворян-  любить 
буду.  Грип.  Ш.  656. 

Дворянин,  на,  м.  1)  Дворовый  чело- 
В'Ькь.  Дізналися  дворяне  та  панськії  ко- 

заки. Гол.  І.  122.  Ой  мати  криминчна, 
чорні  очі  в  дворянина.  Мет.  114.  2)  Дво- 
рянинь.  На  безлюдді  й  Хома  дворянин. 
Нон. 

Дворянка,  кн,  ж.  Дворянка. 
Дворянство,  вв,  с  Дворянство.  Тим 

дворянством  пишаючись,  училася  шлях- 



406 дворянський— дввелкнь. 

та,  як  достатком  та  гонором  перева- 
жить брата.  К.  Досв.  171. 

Дворянській,  а,  є.  Дворянскій.  Я  дво- 
рянського роду,  не  ходила  боса  зроду. 

Чуб.  V.  1074. 
Дворлченько,  ка,   н.  Ум.    отъ   дворян. 

Двохліток,  *ва,  м.  Днухлітній  ребе- 
нокъ.  Г.  Барв.  440. 

Двояк,  ка,  м.  Два  гроша.  Кіев.  и  Во- 
лыв.  г. 

Двояв,  на,  м.  Большіе  сосновые  брусья, 
отправляемые  изъ  Но.твсья  водою,  преиму- 

щественно въ  Пруссію. 
Двужбн,  на,  и.  ■  Двоеженецъ.  Мир. 

ХРВ.  11. 

Двулйчний,  а,  е.  1)  Двуличный.  Язик 
такий,  як  двуличная  китайка.  Ном. 
$)  Двуличный,  лицемерный.  Було  говорю 
ЫЫо,  а  роблю  друге.  За  се  називали  мене 
двуличним.  Шевч.  285. 

'Ддатж=-ОдДіііи.  Ходить  Марусенька 
нерозчесаная,  хоче  Ті  мати  за  Івана 
'ддати.  Мет.  115. 

Де,  нар.  1)  Гд*.  Де  гріх,  там  і  по- 
кута. Ном.  Лг  124.  Сова  знає,  де  кури 

ночують.  Ном.  №  5739.  Де  ви  ся  повер- 
таєте, як  ви  ся  маєте?  Мет.  444.  Горе 

дворові,  де  корова  росказ  волові.  Ном.  За 
городом  левада,  де  зібралась  громада.  Ном. 
Та  не  де  дінеться.  Нигдв  не  денется,  не 

пронядеть.  МИ.  (О.  1862.  Ш.  54).  2)  Ку- 
да. Сама  ж  я  не  знаю,  де  мій  милий 

дівся,  а  чи  його  звіри  ззіли,  а  чи  він 
утопився.  Мет.  Три  царі,  де  ви  йдете? 
Чуб.  Ш.  342.  Не  було  дё.  Некуда  было. 
Було  втікать,  чорнигі  баране.- — пНе  бу- 
.10  де,  вельможний  пане".  Гол.  IV.  529. 
3)  Откуда.  Де  ся  взяв  татарин  стид- 

кий, бридкий,  поганий:  хоче  вдову  зару- 
бати, собі  дитину  забрати.  Макс.  (1849) 

97.  4)  Когда.  Де  Христос  родився,  той 
день  празнуємо.  Чуб.  Ш.  377.  5)  Въ  сое- 
диненіи  съ  прилагательными:  какой;  тотъ, 
который.  Не  бере  малого,  а  вибірає,  де 
більший.  Де  кращого  шукає.  Де  менші 
між  їми,  як  ті  поросята,  валялись  та 
грались  собі  на  піску;  де  набільші — в 
ясвинкии  поодалі  гралися.  Сніп.  155. 
І  де  більшого,  з  де-бїльша.  Большею  частью. 
6)  Какъ.  Де  йому  й  жити  було!  Воно 
й  росло  так,  аби  слава,  а  тії  виправки 
та  походи  силу  з  його  всю  вибрали.  МВ. 

7)  Де-б.  а)  Ід*  бы;  куда  бы;  откуда  бы. 
П'ять  слів  сказать,  і  де  б  взялася  поміч. 
Сніп,  б)  Вместо  того,  чтобы.  Де  б   піти 

до  церкви,  а  вона  потягла  у  ліс  по  го- 
ріхи. Харьк.  г.  Де  б  молитися  та  о 

гріхах  каятись,  а  вона  ще  пику  малює 
та  до  судських  примиляється.  Харьк. 

в)  Де  б  то.  Гд'Ь  бы  то,  куда  бы  то.  (Ко- 
зак) не  питається,  де  б  то  стати,  ко- 
ня попасти,  а  питається,  де  корчма 

новая.  Черниг.  г.  8)  Де  вже!  Ну  гдв  таки. 
Де  вже  було  мені  служити!  Хата.  164. 

9>  Де  в  б(;а,  де  в  ката!  Гд'Ь  тамъ!  Куда 
там'ьі  Кой  чорті)!  А  що,  куме,  багато  за- 
робив  грошенят  на  заробітках? — „Де  в 
біса!  тепер  не  те  стало,  що  колись  у 

старовину.  Харьк.  Де  в  біса,  які  звичай- 
ні!... А  кажуть  люде,  добрих  батьків 

діти.  Пригляділись  старі  очі  на  турка 

й  на  брата;  на  чужу  кров  і  на  рідну — 
та  де  його  в  ката!  не  спочину  на  роди- 

ні, отут  десь  загину.  Морд.  ̂ Млр.  л.  сб. 
78).  10)  Де  то.  Где  же;  куда  же.  Де  то 
твоя  слава  подівалася—  чубатим  козакам 
досталася.  Морд.  (Млр.  л.  сб.  91).  Де  то 

моя  Катерина?  Шевч'.  79.  1 1)  Де  ж. 
а)  Где  же.  Ой  де  ж  мені,  моя  мила,  ко- 

ників набрати — по  за  гаєм  зелененьким 
до  тебе  об'ізжати.  Мет.  60.  б)  Куда  же. 
Ох,  погибель  же  моя!  де  ж  мені  тепер 
діться?  К.  ЧР.  44.  фОй  де  ж  ти  їдеш, 
о,  мій  синочку? — Іду  в  гороньки,  аж  до 
дівоньки.  Чуб.  Ш.  290.  в)  Разв*.  Ні  жу- 

вати, ні  ковтати  не  можна,  не  йде  в 
горло.  Се  бо  був  хрін.  Де  ж  його  можна 
їсти.  Кв.  г)  Де  ж  пак!  Какъ  же!  еще  бы! 
Може  вона  за  пана  хоче?  Де  ж  пак! 
вона  мабуть  за  царя  думає.  Пнеться, 
наче  справді  зелика  цяця.  Де  ж  пак!  но- 

ві іитани  справив.  Ном.  Злякаються  во- 
ни! де  ж  пак!  І  в  горобину  ніч  приїдуть 

для  такої  панночки,  як  наша.  Шевч. 

12)  Де  тобі.  Куда  тамъ!  Вийшов  з  хати 
карбівничий,  щоб  ліс  оглядіти,  та  де 
тобі!  таке  лихо,  що  не  видно  й  світа! 
Шевч.  84.  ІЗ)  Де  хотя.  Гдв  угодно.  Уста- 
ровину  такого  землі  було,  що  кожний 
де  хотя  селивсь  і  кілько  хотів,  стілько 

й  займав.  Харьк.  г.  14)  Де  далі.  Ч"вмъ 
даліе.  Де  далі,  усе  стихає,  ні  травка 
не  колишеться,  усе  жде  чогось  великого, 
страшного.  Кв.  Нов.  Примъч.  Остальныя 
слова  сложный  съ  де  см.  отдельно  въ  со- 
отвътствующихъ  м'Бстахъ  алфавита. 

Дебеластий,  а,  е- Дебелий. 
Дебеленний,  а,  е.  Огромный,  массив- 

ный, громадный. 
Дёбелень,  вя,  м.  Кріякаго  сложенія 

здоровякъ. 
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Дебеленькуватий,  а,  є.  Толстенькій, 
илотненькій. 

Дебелий,  а,  є.  1)  Дебелый,  плотный, 
толстый.  Я  вже  був  (тоді)  дебелим  па- 

рубком. (О  1862.  II.  2-І».  Важко  рушила 

з  місця  Ьсбелі  воли.  О.  1862,  IV".  8а  На 
княжому  дебелім  тілі  глибокії  на  ладо 
рани.  Шевч.  (І47.  Дебеле  сукно  Чернпг.  г. 
2)  У  Шевченка:  тяжелый  (о  горі).  (Бог) 
поможе  лихо  донести  і  поховать  лихе, 
дебеле  в  хатині  тихій  і  веселій.  Шевч. 

Ум.  Дебеленьний.  дебеле  енький,  дебель- 
ненький. 

Дебел ина,  нй,  ж.  Толщина,  плотность. 
Вона  дебеліти  оттака  буде.  Черниг.    у. 

Дебелнтн,  лю,  лиш,  тл.  Ділять  дебе- 
лымъ.  Харьк. 

Дебелість,  лости,  ж.  Дебелость,  плот- 
ность, толе  і  ота. 

Дебеліти,  лію,  лівш,  гл.  Долаться  де- 
белы мъ,  толстіть. 

Дебёло,  нпр.  Дебело,  толсто,  плотно. 

Дебелу вастнй,  дебелуватий,  а,  є  — 
Дебелькуватий. 

Дебелькуватий,  а,  е.  Довольно  дебе- 
лый, толстый,  плотный. 

Дебел  ьнёнький,  а,  е.  Ум.  оті.  дебелий. 
Дебёлыпати,  шаю,   вш,   гл.    Толстіть. 
Дчбеляка,  ки,  об.  Дебелый,  плотный, 

толсты  й. 

Дебринець.  вця,  м.  І'аст.  Гіегапіііш 
ааіі£іііпсііт.  .їв.  98. 

Дебрнця,  ці,  ж.  У  Де  ся  калинойка 
росла?  Там  в  лісі  при  дебрнці,  при  сту- 
дельнііі  водиці.  Ни. 

Дебрь,  рі,  ж.  Добрії.  /  дебрь-пустиня 
неполита,  сцілющою  водою  вмита  про- . 
кинеться.  Шевч. 

Дев'ясйл,  лу,  дев  ятьсил.  лу, .«.  Раст. Ішіїа  Неіепіиш.  Девесиль. 

Дев'ятдёник,  ка,  .«.  У  жителей  гал  и  ці; . 
покутья:  бранное  прозваніе  мазуровъ,  ко- 

торые будто  бы  0  дней  послі  рожденіи 
бываюгь  сліпи.  КоІЬ.  1.  21. 

Дев'ятдесят.  тьох.  чис.  Девяносто. 0.  1861.  XI.  26.  КС.  1885.  XI.  537.  Ов. 
Л.  XV    4. 

Дев'ятеро,  чис.  Девять  душъ,  штукъ. 
Дев'ячіеро  скоту  з  кошари  на  вибір  зай- 

мала. Мет.  416.  Ой  не  сам  запорожець 

іде:  дев'ятеро  коней  веде.  Ніг.  Ум.  Девя- 
тфио. 

Дев'ятий,  а,  е.  Девятый.  Темрява  ста- 
лася до  години  дев'ятої.  Яв.  Л.  ХХШ.  44. 

Девяти  літник,  ку,  м.  Раст.  Авігада- 
іиз  #1усурпу1оа  Ь.  ЗОЮР.  І.  ЦЯ. 

Дев'ятини,  тни,  ж.  мн.  Поминки  по 
умершемт,  вт.  0-й  день  послі  его  смерти 
Ми  і.   171. 

Дев'ятнранськнй,  я,  е.  Сь  девятью  ра- 
нами, отноенщійсн  кь  9  ранамъ.  Встрі- 

чено  в  І.  пар.  молитві.  На  горі  на  оси- 
лнііькій,  на  дев'ятираніїькім  зілю  там 
Божа  Мати  спала....  прнснив  ми  ся  сон 

дев'яіпиранцьний,  же  Суса  Христа  на 
муки  брали.  МУК.  Ш.  36. 

Дев'ятірко.  Ум.  огь  дев'ятеро. 
Дев'ятка,  ки,  ж.  1)  Полотно  въ  де- вять наемь.  2 1  Девятка  нъ  картахъ.  КС. 

1887. УУ*1.  463.  Л)  Рыболовная  сіть,  въ 
которой  на  площади  въ  ' ,4  арін.  помі- 
щается  во  всі  стороны  девять  ячей.  Вас. 
1й7. 

Дев'ятнадцятеро,  чиє.  Девятнадцать 
душъ,  штукъ.  Ум.  Дев'ятнадцятГрко. 

Дев'ятнадцятий,  а,  е,  чис.  Дспятнад-. цаты п.  1 

Дсв'ятнадцятірко,  чис.  Ум.  отъ  дев'ят- надцятеро. 

Дев'ятнадцять,  тьбх,  чис.  Девятнад- 

цать. Дев'ятнадцять  и  пр.= Дев  ятвадцять 
и  пр. 

Дев'ятини,  ка,  м.  Девятый  четвергъ 
послі  Світ.іаго    Праздника.    Радоыыс.    у. 

Девяторэгив,  а,  в.  Девятиропй.  Див- 
ное звіря  дев'ятороге.  АД.  I.  33. 

Дев'ятосйл,  лу,    1'.=ДвВЯСНЛ. 
Дев'ятесёльвик,  ка,  м.  Раст.  Сагііпяе. 

Лв.  97.  См.  Дев'ятотисина. 
Дев'ятотисина,  ви,  <м?.~Дов'ятоседь- ник.  Лв.  Ы. 

Дев'ятуха,  хи,  ж.  Гречиха,  носіянвая 
па  9  й  неділі  послі  Пасхи.  Ьіл.-Нос. 

Девять,  тьбх,  чис.  Девять.  Дев'ять 
пар  волів.  М13.  I.  61. 

Дев'ятьдесятнй,  а,  е.  Девяностый. 
Дев'ятьдёсять,  тьбх,  чис.  Девяносто. 

Ли  бп  Сара  вродила,  що  вже  їй  дев'ять- 
десят  років?  К.  Сн.  II.  Перша  кн.  Мус. 

XVII.  17.  І  жив  Енос  дев'ятьдёсять  ро- ків і  появіїп  Каінана.  ГЬі(і.  V.  9. 

Девятьсот,  чис.  Депятьсоть.  А  всього 
віку  Сцхвового  було  девятьсот  і  дванай- 

цпть  років,  і  вмер  він.  К.  (.'в.  П.  Перша 
кн.  Мус.  V.  8. 

Дёготь,  гтю,  лт.=-Діготь.  В  смолі  по- 
топає, в  -дегтю   виринає.    Чуб.    Ш.    31. 

Дегтярь,  ря,   «,=Дігтярь. 
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Де-далі,  пар.  Чім*  даліс.  Де-далі,  де- 
далі усе  стихає,  ні  травка  не  колишеть- 

ся, усе  чогось  жде  великого,  .страшного. 
Кв.  Вона  (турецька  цариця)  не  молодіє, 
не  старіє,  а  де-далі  зліє.  Шевч. 

Де-де,  пар.  Кой-гді;  то  тамъ,  то  сямъ. 
/  блідний  місяць  на  ту  пору  із  хмари 
де-дс  виглядав.  Шевч.  26.  Утомилась  за- 

вірюха, де-де  позіхає.  Шевч.  82. 
Дёжаа,  ни,  ж.  Извістная  доля  урожая, 

улова  и  Пр.,  отдаваемая  работающими  хо- 
зяину ноля,  воды  и  пр.  (отъ  молд.  „дежма"  — 

десягина).  Нрауи.  46. 
Де-йнде,  нар.  1)  Кой-гді.  Зімою  були 

великі  сніги,  так  де-инде  закидало,  що 
аршинів  у  три  було.  Кв.  II.  38.  2)  Ку- 

да нибудь  въ  другое  місто;  гді  нибудь. 
Іди,  ринде,  де-инде:  там  тебе  не  знати- 

муть і  риндею  не  зватимуть.  Ном. 
№  10360.  Іди  ти,  мати,  де-гінде  пробу- 

вати, хліба-солп  спокійно  вживати. 
ЗОЮІ\  1.  20.  Давно  се  діялось....  і  не  де- 
инде,  а  у  нашій  таки  землі.  Грив.  1.  287. 

Дв-йвше,  нар.  Гді  нибудь  в*  другомі, 
місті.  Тепер  і  у  Харьков!  не  найдеш 
сього,  і  де-инше  не  згадаєш.  Сніп.  205. 

Двй,  .»еле.=Дій.  Гай,  гаг'і!  ой  дей  же 
його  кату!  Еол,  насупившись,  сказав. 
Котл    Кн.  І.  8. 

Дёйкати,  каю,  кавш.  гл.  Поговаривать. 
Дейкали  люди,  що  подушне  скасують 
НВолмв.  у.  Дейкали,  що  в  нас  не  буде 
сього  мирового.  НВолын.  у.  Щось  люде 
дейкають,  що  війна  буде.  Сквир.  у.  Укра- 

дено коні;  на  селі  знають  хто,  дейкають 

язиком,  а  старості  не  об'являють.  Чер- 
ниг.  у. 

Дейкатвся,  каюся,  каєшся,  гл.  Изво- 
диться, пропадать.  Оце  у  нас  падіж  був — 

спот  усе  деіікався,  поки  увесь  пере- 
дейкався.  Кіевск.  у. 

Дёйко,  меж:.  Ну-ка,  дай-ка.  Г.  Арт. 
(0.  1861.  III .  94 ).  Знай  неборак  ганя  то 
в  той,  то  в  сей  куток,  то  зазирне  в  кур- 

ник, то  дейко  до  свинок!  Гул.-Арт.  (О. 
1861.  III.  94).  Ну,  дейко  до  його  швидень- 

ко! Гул.-Арт.  (0.  1861.  Ш.   1 11). 
Дейнека,  кв,  м.  Словоыъ  дейнеки  впер- 

вые пазванъ  ніхотньїй  полісь,  составлен- 
ный ні,  1657  г.  полтавским*  полковни- 

ком'!. М.  Пупікяррм*  изъ  всякаго  сброда, 
плохо  вооружен  наго.  „Пушкарь  ...  собрал* 
собі  зъ  винниковг,  броварниковъ,  пасту- 
ховъ  и  наймитовъ  людскихъ  лолкъ  піхот- 

ній, напуснованши  его  Дейнеками;  кото 

рій  то  нолкъ  мало  въ   себі  иміл*    това- 

риства зъ  добримъ  христианским*  сумле- 
шемъ,  и  оружіемь  до  войни  приличнымъ; 
во  тилко  зъ  рогатинами,  косами  і  кіями, 

и  изъ  сердцами  до  убійства  и  раэграбле- 
нія  нміній  людскихъ  готовими". (Величко. 
Літ.  I.  328).  Клобуковскал,  жалуясь  на 
Подлеснаго,  напавшаго  на  ея  домъ  съ  тол- 

пой вооруженныхъ  слугь,  представила  как  ь 
согрпз  сіеіісії,  оружіе  отнятое  у  убнтаго 

П  ,  она  „ презентовала"  въ  суді  „агеига 
аіЬиіп  аііаз  інк  Ьіаіо^пхігкі  за^іііаз  ̂ иа- 

Іиог  аЦие  сіеіпекат  аііаз  м-е#іеге.И;  го- 

ворила, что  II.  стрілял*  „рег  і'епезігапі, 
Ьаспіо.  аііаз  \\'е,дїега,,  ехігизага".  Сопо- 

ставляя тексты  находи мъ,  что  слова:  „Дей- 

нека, \уе§іегаиЬаси1іш"— синонимы:  слід. 
ае)'пека=дубина,  палка,  а  потому,  въ  прн- міненіи  кь  козацкимъ  отрядамъ,  слово 

дейнеки  должно  было  означать  толпу,  во- 
оруженную дубинами.  КС.  1889.  І.  222. 

(Замітка  В.  А.).  Кулишъ,  беря  ато  слово 
в  і»  томъ  же  значеній  полуразбойничьяго 

воевнаго  сброда,  у  потребляет*  его  въ  по- 
змі  „Великі  проводи",  относящейся  ко 
временам!»  Богдана  Хмсльнпцкаго,  т.  о.  до 
составленія  помянутаго  полка.  Чи  то  гра- 

чі, чи  то  галіч,  чи  хижі  дейнеки  рос- 
пускають  по  Вкраїні  загони  далекі?  К. 
Досв.  242.  Величалися  дейнеки  будинко- 

вим лупом.  ІЬісІ.  207. 

Дейнецтво,  ва,  є.  соб.  отъ  дейнека. 
Шкода  хижому  дейнецтву  невод  роски- 
дати.  К.  Досв.  250. 

Дейаецьввй,  а,  є.  Относлщійся  кь 
дейнек'і.  Зашуміли  в  лузі  дуби  кучеряві 
загукали  гадячанс  на  дейнсцькі  лави.  К. 

Доси.  202. 
Декілька,  нар.  Нисколько. 
Декларація,  ЦІЇ,  ж.  Обіявленіс. 
Декламування,  ня,  с  Декламированіе. 

Декламувати,  мую,  мувш,  гл.  Декла- 
мировать. 

Деколи,  нар.  Иногда,  кой-когда.  І  слі- 
па курка  деколи  найде  зерня.  Ном.  №  4909. 

Не  що-дня  бридня,  деколи  й  правда. 
Ном.  №  6904.  Деколи  озеро  заблищить, 
чи  річка  розливається.  МВ.  І.  23. 
ДеволйшнІй,  я,  е.  Иногда,  кой-когда бьінающій. 

Дёкоторвй,  дёкотрвй,  а,  є,  НікоторьіЙ. 
К.  ЧР.  296.  Людей  гонили  силою  на  при- 

сягу; то  й  батько  присягав  на  Унію,  а 

дскоториї  не  хтіли  та  ховались.  ЗОЮ!'. 
І.  137.  Не  всі  сплять,  що  хроплять, 

лиш  декотрі.   Каменец,    у.    Инші   гомо- 
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пять,  а  декотрі  понурі  сидять  і  голів 
не  зводять.  МВ.  І.  39. 

Декрет,  ту,  м.  Прнговорь,  рішевіе. 
ІІрод,  /Ірод  теє  ч>/с,  дає  декрет  і  под- 
пип/є:  „нехай  ея  дитина  згине".  Чуб. 
ІП.  37^ 

Декуди,  нар.  Кой-куда,  ьой-гді.  Так 
усі  декуди  й  розійшлись.  Холера  декуди 
викидається.  Екат.  г. 

Делебі.  нар. = Далебі. 

Делі,  кпр.==-Далі. 
ДелІввька,  делійкв,  кн,  ж.  Ум.  оті. 

делія. 
Делікатний,  я,  є.  Ніжний.  Делікат- 

ний як  панський  хорт.  Ном.  №  8506. 
Делікатність,  ности,  ж.  Ніжності,. 
Делікатно,  нар.  Ніжно. 

Делія,  дії,  ж,  Длинная  медвіжьл  ні н 
волчья  шуба  у  галицкаго  мішанина.  Гол. 
Од.  17.  Ум.  ДелГеиьна,  делГєчка.  Гол.  І.  339. 

Декенний,  а,  е.  Рулевой. 
Денено,  на,  е.  Руль.  КС.  1883.  І  16. 

АД.  І.  244.  О.  1861.  \'Ш.  99.  Новійте, 
вітри  низовії,  да  на  деменн  мальовані. 
Ой  сидить  козак  на  домені,  і  він  доме- 

ном повертає.  Л  у  каш.  72.  Отаман  оді- 
пхнув  човна  в  морс  і  повернув  домени. 
Лсннц. 

Дененути,  ну,  нёш,  ?л.  Толкнуть. 
Демкн.   КОК,  Ж.    МН.     ПоКОВЬШ     СТІНКИ 

динева. 
Демнатн,  нею,  еш,  гл.  Приглашать  і.ь 

угощенію.  Брат  та  ватажки  нарубки 
гостеньків  усе  оемнаюшь.  Фсді.к.  Нов. 

Демократ,  та,  м.  Демократі».  Не  впо- 
добав демократ  русин  свого  давнього  пан- 

пива.   Г.   Нари.    120. 
Денократній,  я,  є.  Демократически*. 

Література  ся  сталась  демократ ньою. 
К.  ХН.   12І. 

Демон,  на,  .і/.  Демоні.  К.  ЧР.  93.  По- 
ікть  (Спаситель!  від  пекла  демона.  Чуй. 
III.  20. 

Демонський,  а,  є.  Демонскіо. 

Дёвде,  «и;>.=Де-не-де.  Та  там  д<нх)с 
кислиць  вцдно.  Еісатер.  г. 

Дендера,  ри,  ж.  Раст.  Оаіша  «(ганю- 
пінт.   Іі.  Дурмані.. 

Де-небудь,  нар.  ГдінпОу.п.;  куда-ни- 
будь. На  Подолі,  на  Діяніпх  парубки 

розводять  огнище  де  побудь  нещ.геко  од 
церкви.  Ном.  М;  362.  Коли  ж  ми  тії 
бусурманщини  лякалися? коли  ж  таки  ми 
о)  сї  де-небудь  ховалися?  Макс.  (1849».  29. 

Де-не-де,  нар.  КоГмді.  Удосвіта  встав 

я ...  темно  ще  на  дворі,  де-не-де  по  ха- 
тах ясне  світло  сяє.  К.  Досз.  Тілько  де- 

не-де  димок  над  кучею  золи  піднімається 
та  по  вітру  як  давнішняя  слава  Синопа 
розлітається.  Морд.  (Млр.  л.  сб.  92) 

Денежка,  кя,  ж.  Деньга,  '/4  кой.  Хоч 
денежка  в  кармані  та  на  сто  рублів 
чвані.  Ном.  №  2534. 

Дёнечко,  ка,  с.  Ум.  огь  дно. 

Денній,  а,  в.  Дневной.  Нічна  зозуля 
денну  перекує.  Ном.  №  9088.  Як  осві- 

тить денним  світом  тії  темні  ходи, 

тоді  тілько  буде  користь  із  Жовтої  во- 
ди. К.  Досв.  202.  1  зачули  вони  (Адам 

та  Ева)  голос  Господа  Бога,  що  ходив  по 
саду  денною  прохолодою.  К.  Сн.  П.  І.  кн. 
Мус.  Ш.  8. 

Денник,  ка,  м.  Дневникь. 
Деяанця,  ці,  ж  1)  Раст.  ТогшепМНа 

егесіа.  Шух.  І.  22.  2)  мн.  Родъ  дітской 
болізни.  КС.  1883.  VII.  588. 

Денно,  нар.  Днемь.  Били  турка  денно, 
нічно.  Мет.  429. 

Денце,  ця,  е.  Донышко.  Ум.    огь   дно. 

Денцівка,  ки,  лс.=Сояілка  Іїх.  Зн.  14. 
День,  дня,  м.  1)  День.  Бодай  ти  не 

тав,  що  сьогодня  за  день.  Ном.  Ввесь  день 

весело  прогуляли  і  п'яні  спати  полягали. 
Котл.  Ен.  І.  20.  Дасть  Бог  день,  дасть 
і  пожиток.  Ном.  Лг  79.  Велґін-день.  Світ- 
.юс  Воскресенье.  День  від  дня,  день  крізь 
день,  день  при  дневі  (дні)  Изо  дня  вь 
день.  Мнж.  178.  День  від  дня  робили 
на  пана.  Каменец,  у.  Сидить  даремне 
день  при  дневі.  Ном.  Аг  10885.  День  при 
дні  сварки.  НПо.імн.  у.  День  при  дні,  день 
при  дні  робимо.  МВ.  І.  98.  Сими  днями, 
тими  днями.  Ві>  йти  дни.  вь  ті  дни.  Ста- 

лося тими  днями.  (!в.  М.  І.  9.  День-го- 
дина,  із  деиь-годйни.  Съ  нікотораго  вре- 
меин?  Як  із  день  години  спинилися  вели- 

кі войни  на  Україні.  Мет.  385.  День  за 
день,  день  поза  день.  День  за  днемъ.  День 
по  за  день,  та  й  провелося  ,аж  до  осени. 
Каменец,  у.  День  у  день,  по  всяк  день. 
Ежедневно.  Дб  дня.  До  разевіта,  предь 
разевітомь.  До  дня  приходив  до  мене, 
щоб  їхати.  Каменец,  у.  На  день  добрий, 
на  добридень  давати.  Желать  доброго  дня. 

На  добридень,  сердокько.  Мет.  Боже  по- 
магагї  і  день  вам  добрий.  МН.  І.  111. 
Одногб  дня.  Разі;  пі.  одпнъ  нгь  дней. 
Одного  теплого  дня  в  неділю  Синько  та 
Яків  сиділи  собі  на  призьбі.  Ком.  II.  44. 
По  всяк  день.  Постоянно,  всегда.    Свекру- 
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тини  й  плахти,  і  очіпки,  і  намиста 
одвічають  по  всяк  день.'  Кв.  Щодня.  Каж- 

дый день,  ежедневно.  Буде  ж  твоя,  мо- 
лода дівчино,  що-дня  спина  бита.  Чуб. 

Ш.  111.  Через  цілісінький  день.  Вцродол- 
женіе  цълаго  дни.  Окроме  сухого  хліба 
через  цілісінький  день  нічого  не  побачить. 
Кв.  II  324.  День-дёнички.  Каждый  день, 
решительно  каждый  день  Я  сама  день- 
денички  як  голубка  гуду.  Г.  Г>;ірв.  276. 
Що  в  Ббга  день  Ежедневно.  Що  в  Бога 
день  усе  голову  їсть.  Ном.  стр.  55.  2)  Сут- 

ки. Три  дні  заходу,  а  день  празнику. 

Нои.  №  191.  Блудили  хлоп'ята,  блудили. 
сім  день  да  по  запічку,  а  чотирі  да  по 
припічку.  Чуб.  Ш.  163.  3)  Дни,  время 
жнзнн.  Мої  дні  /списуйте,  мої  страсті 
дочиті/йте.  Чуб.  4)  МЬра  поверхности, 
содержить  около  1600  кв.  спж.,  подраз- 

деляется на  упруги  (см.)  Мир.  ХРН.  77. 
О.  1862.  IX.  5.  VIII.  1.  Вона  хоча  й  си- 

рота, а  грунтівка  і  хата  своя,  і  поля 

день  п'ять.  Оси.  1862.  VIII.  7.  Ум.  Денібн. 
Еней  наш  плив  хоч  дуже  прудко,  та 
вже  ж  він  плавав  не  деньок.  Котл.  Ен. 
Ой  прибав,  Боже,  ночі  на  мої  карі  очі. 
Укороїчь,  Боже,  денька,  щоб  очі  одпочили. 
Ланр.  26.  Наденьки.  Поденно.  Шух.  І.  173. 

Депутат,  та,  м.  ])  Депутаті..  Од  ца- 
риці  знов  приказ:  прислати  до  столиці 
депутатів.  0.  1862.  V.  102.  2)  Собствсн- 
ннкь  полонини.  Шух    І.   184. 

Дер!  меж.  1)  Для  вираженій  звука, 
происходящего  вовремя  разрывай  її  ткани. 

•  Дер-р  р!  поли  у  тляфрока  як  не  було. 
Стор.  І.  236.  Также  дія  вьіражекія  звука 
отт.  цара манія  по  твердому  твлу.  Дер-дер 
до  ді*а  в  двері.  Баба  прокинулась:  діпу, 
діду,  щось  до  нас  у  двері  шкряботить. 
Дід  вийшов,  коли  то  ведмідь.  1'удч.  Ск. 
II.  15.  2)  Крикь  коростеля.  Деркач  кри- 

чить: дер-дер!  Гріш.   II.    313. 
Дерба,  би,  ж.  Дернъ. 
Дёрбання,  на,  с    Сниманіе  дерна. 
Дёрбяти,  баю,  вш,  гл.  Снимать  дернь. 
Дербйна,  ни,  ж.  Кусокь  дерна. 
Дербовий,  а,  е.  Дерновый. 

Дербувати,  бую,  буепі,   .л— Дербатн 
Дёрво,  ва,  є. = Дерево.  Вітер  дерво 

хитає.  Чуб.  V.  916. 
Дерга,  ги,  ж.  і)  Дерюга.  Толстая  и 

грубая  ткань.  Він  лежав  дергою  вкритий. 
Ккатер.  г.  (Залюбовск.).  2)  Нойона.  Чер- 

кас, у.  Прикрили  (коня)  г\арсы;ого  дергою. 
3)  Женская  шерстяная  одежда,  носимая 
старыми  женщинами    кміісто    плахти,    оті. 

которой  отличается  чернымь  цв&томъ.  КС. 
1889.  V.  Сумц.  X»  21  —  22.  (Еней)  к  Си- 
виллі  прихилився,  хватав  за  дергу  і  ту- 

лився, мов  от  кота  в  коморі  миги.  Котл. 
Ен.  Ш.  30. 

Дёргавка,  ки,  ж—  Дергал ьна  щітка. КоІЬ.  І.  69. 

Дёргальна  щітка,  ки,  ж.  Щетка  круг- 
лой формы  съ  железными  зубьями  для 

предварительна™  раечесьжанін  пеньки. НВолын.  у. 

Дёргания,  ня,  с.  1)  Выдергиванье. 2)  Расчесьіваніе  пеньки.  КоІЬ.  I.  69. 

Дергар,  ра,  м.  Канатчикъ,  занимаю- іційся  илетеніемь  канатовь,  шлей  изь 

пеньки.  Дергарі  купля'  прядіво  на  мо- тузи. Каменец,  у. 

Дёргати,  гаю,  вш,  гл.  Дергать 

Двргівка,  ки,  ж.=гДергавва.  Шух.  I. 
147. 

Дергонути,  ну,  нёш,  гл.  Сильно  дер- 
нуть, рвануть.  Черном. 

Дер-дёр,  ру,  м.,  звуьоподр.  Назнаніе дітской  игры  сь  трещоткой.    Марков.    76. 

Деревач,  ча,  м.  1»  НасЬк.:  а)  Дрово- 
сЬкъ,  скрпиунь,  СегашЬух.  Вх.  Зн.  I.  5. 

б)  Нуіоігирев  Ьа,)и1пз.  Вх.  11ч.  I.  6.  2)  Дя- гель. Вх.  Пч.  II    13. 

Деревеніти,    нію,    вш,    гл  =Дврев'я- НІТИ. 

Деревенька,  ки,  ж.  Ум.   оть  деревня. 

Деревина,  ни,  ж.  I)  Отдельное  дерево. 

Щоб  було  другою  вірьовкою  прив'язати 
ще  кобилу  до  дерева.'...  Вже  б  таки  де- 
рсіини  з  корінням  не  вирвало.  К.  Ои.  81. 

Неродюча  деревина.  О.  1861.  XI.  Св.  66. 

Ум.  Деревинка,  деревйночка.  Поїдь  та  й 

поїдь,  діду,  в  ліс,  вирубай  мені  деревин- 
ку та  зроби  колисочку.  Рудч.  Ск.  II.  38. 

2)  соб.  Деревья.  Чи  не  треба  б  і  та.» 
потроху  деревину  садити?  О.  1 862.  ПІ.  35. 

Деревйченько,  ка,  с.  Ум.  огь  дерево. 

Деревище,  ща,  г.  ?=■  Дубовина.  Вх. 
Зн.    14. 

Деревій,  вію,  м.  І'аст.:  а)  АспіІІа  Міі- ІеГоІіиш,  деревей.  Мил.  35.  б)  Нурегіснш 
регїогаїїіт.  Лв.  99.  Сл.  Бождеревок. 

Деревійний,  а,  є.  Относяшійся  къ  де- 
ревію      , 

Дереві  нь,  ні,  ж.  Деревянный  частії  ні. 
нлугв.  Каменец,  у.  См.  Деревня  4. 

Дерёвля,  лі,  ас.»  Деревня  2. 

Деревляний,  а,  є— Деревяннй. 
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Деревлянка,  кя,  ж. = Дерев'янка.  У». 
Деревляночка. 

Деревнйк,  ку,  м.  Раст.  Ьопісега.  Шух. 
І.  20.  АсЬіІІеа.  Шух,  І.  20.— білий. -Де- 

ревій. Шух.  І.  21. 
Деревня,    ні,    ас.    1)    Лісь,    деревья. 

2)  Срубленный  деревья,  лісь  для  построекь. 
Чуб.  VII.  377.  Отто  ліс, — щоб  же  ви 
мені  вирубали  його.'... — А  ті  як  ухоп- 

ляться: той  руба,  той  двревню  виво- 
зить.... Рудч.  Ск.  Недавно  прислав  мені 

деревні    на    повітку.    Левиц.    Пов.    150. 
3)  Деревянный  домь.  Гол.  І.  191.  Оддай 
.тне,  брате,  та  за  міщанина,  бо  у  мі- 

щанина новая  деревня,  новая  деревня, 

великая  сем'я.  Мет.  281.  4)  Сь  удар,  на 
носл'вднемъ  слогЬ:  деревня,  нГ=Дере8Інь. 
Я  купив  плуг,  лишень  саму  деревню.  Ка- 

менец, у.  Ум.  Деревенька.  Чії  бджоли  на 
долині,  мої  в  деревеньці.  Мет.  16. 

Дерево,  ва,  с  Дерево.  На  похиле  де- 
рево і  кози  скачуть.  Ном.  №  4076.  На 

один  раз  не  зітнеш  дерева.  Ном.  .V  5585. 
Дерево  загнати.  Занозить  занозу.  Харьк.  г. 
Ббже  дерево.— Біждерево.  Вх.  Пч.  І.  8.  Сер- 

дешне дерево. =Сердешник  1.  Шух.  І.  76. 
Ум.  Деревце,  деревиченьно,  дерёвонько. 
Грин.  Ш.  185.  АД.  І.  38.  Грин.    Ш.    10. 

Деревоклюй,  клюя,.и.  Дятелъ.  Зміев.  у. 
Деревце  ця,  с.  1)  Ум.  оть  дерево  Чер- 

воная калинонька,  білеє  деревце.  Мет.  64. 
2)  Часть  плуга.  3)  Свадебное  деревцо.  См. 
Гільце. 

Деревіка,  кя,  ж.  1)  Отдельное  дере- 
во. Уночі  щось  переносило  луччі  дерев'я 

у  Антонів  сад,  уже  одна  тілько  дере- 

в'яка  осталась.  Чуб.  II.  424.  2)  Кусокь 
дерева,  поліно    Ум.  Дерев'янка. 

Дерев'яний,  а,  є.  1)  Деревянный.  К.  ЧР. 
81.  Дерев'яна  стіна.  Ком.  II.  52.  2)  Без- 
чувственныВ.  Ой  п'яна  я,  дерев'яна  я.  Чуб. V.  1135. 

Дерев  я  ник,  ка,  м.  Раст.  Ьопісега  ху- 
І08іеиш.  Вх.  Уг.  236. 

Дерев'яннця,  ці,  ж.  Деревяшка.  Ото 
з  тієї  пори  він  став  ходить  на  дерев'я- 
ниці.  Чуб. 

Дерев'яніти,  нію,  еш,  гл.  1)  Деревн- 
иіть.  2)  Твердіть,  двлаться  нечувствитель- 
ныыъ,  коченьть.  Вона  почула,  що  дерев'я- 

ніє, холоне,  що  мороз  розливається  по 
всьому  тілі.  Левиц.  І.  496.         4 

Дерев'янка,  кя,  ж.  1)  Деревяшка.  Си- 
канки  мчуть,  дерев'нки  везуть,  Марп^ин 
обертає,  ніхто  не  угадає.  Ном.,  стр.  302, 
.V  411.  2)  Дерсвяжка,  искусственная  дере- 

вянная нога.  Я  й  покотивсь....  ще  як  не 
вбивсь,  не  знаю:  Теперечки  хоч  плач  -  не 
плач,  (гттак,  як  бач,  на  дерев'янці  шкан- 

дибаю. Гліб.  28.  Я  колись  переганяв  і 
вітра  в  полі,  поки  не  зсадили  з  коня  на 
дерев'янку.  Хата  121. 

Дерев'янка,  кн,  ж.  Ум.  огь  дерев'яна. 
Дерев'яччя,  чя,  с.  соб.   Деревья,  Жел. 
Дереґуватий*,  а,  е.  Зубчатый?  Як  от- 
то мережку  роблять,  так  роблять  зуб- 
ці, так  отто  воно  дере/увате.  Луб.  у. 

Слов.  Д.  Эварн 

Дерева,  ей.  ж.  1)  Раст.  а)  Сага§апа 
Гпі1е8сеіі8.  б)  Ьусіит  ЬагЬагит.  в)  Ьусо- 

ройіит  сіауатдіт.  ЗЮЗО.  I.  115,  127."  А піди  лишень  наріж  дерези  на  мітли. 
Черном.  2)  Назойливый  человвкь.  Липне 
як  дереза.  Росплакалось  ■  дитя  як  дере- 

за. 3)  Ссора.  Дереза  в  хату  вкинулась. 
НВолынск.  у.  Ум.  Дерёзка,  дерёзонька. 

Деревина,  нн,  ж.  Одинь  зкзешілярь 

дерези. Деревка,  кн,  ж.  Ум.  огь  дереза. 
Дерезбвий, а,  є.  Изь  дерезы,  свойствен- 

ный дерез'-Ь. Дерёзонька,  кн,  ж.   Ум.    оть    дереза. 

Дерен,  рну,  м.  Дернь.  Черк.  у.  Зрів- 
няв землю,  покрив  дерном,  щоб  ніхто 

не  бачив,  де  полягли  Ґонти  діти,  голо- 
ви козачі.  Шевч.  204. 

Дерён,  рёну,  м.  Раст.  Кизиль,  Согпик 
іиазспіа.  (Могилев.  у. 

Деренівка,  кя,  ж.  Кизилевая  настойка. 
Нили  сикизку,  деренівку.  Котл.  Ен.  IV.  32. 

Дерёнка,  и,  ж.  =  Дерен  (дерево  и 
плодь).   Угор. 

Деренчання,  ня,  с.  Дребезжаніе. 
Деренчати,  чу,  чйш,  гл.  1)  Дребезжать 

Г.  Барв.  26.  2)  Жужжать.  Увійшов  у 
омшівник,  бжола  тільки  що  чути  дерен- 

чить, ну,  ще  жива.  Черниг.  у. 
Деренчливий,  а,  є.  ДребезжащШ. 
Деренькотати,  кочу,  чеш,  гл.=Де- 

ренчатн.  Як  розбитий  горнець,  то  зав- 
ше деренькоче.  Каменец,  у.  ( 

Дереняк,  ку,.к.= Деренівка.  Мопі  ієн.  у. 
Дерес,  су,  м.  Раст.  Горець,  Ро1у£опит. 
Дересень,  сня,  м.  Раст.  РоІу£огшпі 

н?іішя.  Вх.  Нч.  І.  12. 

Дересовий,  а,  є.  Изь  растенія    горець. 

Дереснна,  ни,  ж.  Отдельный  экзем- 
пляра, растенія  горець.  Ум.  Дересйнка,  да- 

ресйнонька. 
Дерёча,  чі,  ж.  Порода  кислыхъ  вишень. 

Деречі  по  конотопській,  а  по  нашому  дов- 
жикові ягоди.  Ном.  №  1 403о. 
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Дереш,  ша,  м.  Чалая  лошадь,  чалий 
волъ. 

Дерешуватий,  а,  в.  1)  Чалый.  НВо- 
лынск.  у.  2)  Двоешузатий  шлях.  Дорога, 
покрытая  шероховатыыъ  съ  дырами  льдомъ. 
Черкас,  у. 

Держава,  ви,  ж.  1)  Прочвость,  кре- 
пость. Нащо  продовбав  таку  велику  дір- 

ку? Мало  держави  буде,  т  є.  вслідствіе 
большихъ  раза  Ьровъ  дыры,  окружающее  ее 
дерево  будетъ  слишкомъ  тонко  и  потому 
не  прочно,  не  будетъ  держать.  То  же  го- 

ворится о  плангсі,  напр.,  если  ее  слиш- 
комъ вытесать  въ  какомъ-либо  місті:  тог- 

да тамъ  „буде  мало  держави".  Кремен- 
чуг, у.  2)  Номістье;  владінія.  Батько 

вмер,  так  лін  і  зостався  хазяїном  на 
всій  державі.  ЗОЮР.  II.  61.  3)  Чаще  съ 

удареиемъ  на  второмъ  слоті.  Государ- 
ство. 4)  Власть.  Хлоп  у  нас  розумів 

панську  волю  і  силу  не  так,  як  тут,  на 
сьому  безлюдді.  То  була  держава,  справ- 

ді держава.  Хата  139.  За  твоєї  держави 
як  буде — побачимо.  НВолынск.  у. 

Державець,  вця,  м.  Поміщикь;  вла- 
детель. Хата,  135.  Городова  ж  козацька 

старшгіна  за  коронного  гетьмана,  за  ста- 
рост, за  державців  і  їх  на.иісників  і 

орандаріе  руку  тягла.  К.  ЧР.  10. 
Державник,  ка,  м.  Государственный 

челоБ-Бкъ.  К.  Да.  172. 

Державо,  ва,  ср.  То  же,  что  и  держа- 
ва 1,  а  также  вообще  то,  что  помогаетъ 

держаться,  удерживаться  вмісті.  Нема 
солдмі  держава  доброго,  тим  і  сунеться 
з  кригиі:  треба    притужити.    Волч.    у. 

Дёржавськнй,  а,  є.  Поміщичій,  вла- 
дільческій.  А  ворота  у  Череваня  не  прос- 

тиг, а  державськиг.  К.  ЧР.  5. 

Держав,  ка,  м.  1)  Рукоять,  ручка; 
эфесъ;  древко  у  метлы,  вилъ  и  пр.  Мнж. 
179.  Шух.  224,  228.  МУЕ.  Ш.  30.  Подай 
держак  од  лопати  свата  привітати. 
Лукаш.  133.  2)  Нижняя  часть  кужівнина. 
Шух.  I.  307.  Ум.  Держачок.  Коло  скрині 
лежав  замок  та  держачок  від  простих 
ножиць,  що  овець  стрижуть.  Екатер.  у. 

Держално,  на,  с.  Рукоятка,  ручка.  Ном. 
стр.  287.  Мир-  ХРВ.  9.  У  топора— то- 

порище. Сим.  24. . 

Держало,  ла,  л=Держаляо.  Ум.  Дер- 
жальце. 

Держання,  ня,  сі)  Держан іе  2)  06- 
ладаніе,  владініе. 

Державце,  ця,  с  Ручка  у  ложки  п  т.  п. 

Уже  Катруся  ізломила  у  своїй  ложечці 
держанце. 

Держати,  жу,  жиш,  гл.  і)  Держать. 
2)  Йміть  у  себя,  держать.  Нащо,  мати, 
нащо,  мати,. собаки  держати,  коли  на- 

ші сусідоньки  уміють  брехати.  Млр.  л. 
сб.  68.  3)  Содержать,  держать  въ  извіет- 
номъ  состояніи.  Держи  відерце  що-день 
біленьке,  да  й  водицею  повненьке.  Мет. 
224.  4)  Удерживать,  держать.  Язиком  Що 
хоч  кажи,  а  руки  при  собі  держи.  Ноя, 
№  3819.  5)  Соблюдать,  охранять,  испол- 

нять. І  рече  Бог  до  Оврама:  оце  ж  му- 
сиш ти  мій  завіт  держати.  К.  Сз.  П. 

І.  кн.  Мус.  XVII.  9.  Князя  Вишневецькі 
держали  православну  віру.  Стор.  М.  11р. 
62.  6)  Терпіть,  выносить.  Великі  гріхи 
Бог  держав.  7)  Останавливать  бігущаго. 
Держи  злодія!  8)  Содержать  въ  аренде. 

Він  держить  цю  землю  вже  п'ятий  рік. 
9)  Содержать,  держать.  Дівка  Ориночка 
перевіз  держала,  святий  вечір!  Перевози- 

ла царів  та  панів,  та  отецьких  синів. 
Мет.  333.  10)  Выть  женатымъ  на.  Іван 
держить  Степанову  сестру.  Ворзенск.  у. 
11)  Держати  грбші.  Иміть  чьи  деньги  на 
проценті.  Він  держить  грогиі  отії  пані, 
та  думка  була  затахлувати,  так  ні, 
віддав.  Лебед.  у.  12)  Держати  одказ.  Отве- 

чать. Я  сам  буду  одказ  держати.  МВ. 

І.  133.  13)  Держати  страж.  Быть  на  ча- 
сахъ.  Як  стояли  ми  в  Кийові,  то  я  з 

другими  страж  держав.  30Ю1*.  І.  77. 
14)  Держати  у  голові  розум  дббрий.  Быть 
благорозумнымь,  разсудительнымъ.  Не  по- 

турай, дівчинонько,  моїй  розмовонці,  дер- 
жи сама  розум  добрий  в  своїй  головонці. — 

Держала  б  я  розум  добрий  да  впустила 
в  воду,  не  вповала  на  худобу,  а  на  його 
вроду.  Мет.  83. 

Держатися,  жуся,  жйтяся,  гл.  ̂ Дер- 
жаться. 2)  Придерживаться,  держаться. 

Держись  берега!  Ном.  Лг  3359.  Держися 
війська  все  середнього.  Чуб.  Ш.  271.  На- 

перед не  виривайся,  лзади  не  зоставайся, 
середини  держись.  Ном.  Л»  5862.  Держись 
за  землю!  Ном.  6643.— хати.  Бывать,  быть 
дома.  Я  для  тебе  недобрим  був  чоловіком: 
як  не  лежав,  то  ходив,  або  й  хати  не 

держався.  Св.  Д.  97г -98.  Дітвора  йхати 
не  держалась — розбрелись,  хто  куди  по- 

пав. Св.  .7.  175.— голови.  Удерживаться 
въ  голові.  Лнтосьо  слухав  сю  мову,  а 
вона  йому  й  голови  не  держалась.  Св.  Л. 

191.  3)  Не  отступать,  не  сдаваться,  дер- 
жаться. Держись,  козаче,  отаманом  будеш. 
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Ном.  4)  Поддерживаться,  йміть  опору.  Па- 
ни мужиками  тільки  й  держуться. 

5)  Находиться,  пребывать.  Зімою  риба  дер- 
житься на  дні.  Держатися  купи.  Быть 

вміст*.  Тане,  що  й  купи  не  держиться.  Не- 
сообразность. Вигадаєте  таке,  що  й  купи 

не  держиться.  Левиц.  Пов.   186. 
Держачка,  ее,  ж.  Неряла.  Угор. 
Держачок,  чка,  м.  Ум.  огь  держак. 
Державо,  ва,  с  Ижднвеніе,  содержаніе. 

Мати  живе  на  його  держиві. 
Держівно,  на,  с.  1)= Держалко.  Шух. 

І.  164,  214,  166.  2)  Часть  мотовила.  Шух. 
І.  150.  3)  Часть  ботелева.  Шух.  І.  215. 

4)— Держак  2.  Шух.  1.  148. 
Держкйй,  а,  в.  1>  Ціпкій,  липкій.  Гли- 
на держка,  добра  для  муру.  Міус,  окр. 

2)  Стойкій,  устойчивый;  о  судні  также: 
поднимающей  много  грузу.  Це  держкий 
човен:  хоч  би  ми  й  усі  посідали,  то  здер- 

жить. Харьк.  г. 

Дерзкий,  а,  6.  Упругій,  жесткій.  Тра- 
ва держи,  трудно  тепер  її  косити. 

Сквир.  у. 
Дерйлюд,  да,  м.  Обдиратель,  грабитель. 

Рк.  Левиц 
Дерйнннк,  ка,  м.  Раст.  ВиЬиз  саезіиз. 

Лв.  101. 

Дервхвіст,  хвоста,  м.  Хвастунъ,  за- 
дира, фатъ.  Сквир.  у. 

Дерізнжй,  а,  е.  Задеристый. 

Дерій,  рія,  м.  1)=Дерун.  Бога  ради! 
1  в  Харькові  в  палаті  добрі  дерії.  Харьк. 
2)  Напильникъ.  Черном.  3)  Тотъ,  который 
деретъ  овечью  шерсть. 

Дерінвя,  ня,  с.  Рваніе.  НВолын.  у. 
Деркач,  ча,  м.  і)  Коростель  (птица). 

Ііаііиз  сгех.  А  в  очереті  та  деркач  дере, 
пусти,  мати,  на  юлицю,  бо  аж  плач 
бере.  Лавр.  32.  :>)  Віникь  безъ  листьевъ, 
голикъ.  Баба  вловила,  в  міх  положила, 
деркачем  била.  Ном.  >е  9627.  3)  Названіе 
вола  тонкаго  я  высокаго,  съ  подтянутымъ 
животомъ.  КС.  1898.  VII.  46.  4)  Тре- 
іцетка  вітряная  или  ручная  для  спугива- 
нія  птицъ  въ  огороді  или  саду.  Части 
ручн.  деркача:  пальни,  карбований  валок, 
фіст.  Шух.  I.  112,  166,  167.  5)Родъигры 
съ  трещеткой.  Ип.  43.  Ум.  Деркачик. 

Деркача,  чатв,  с.  Птенецъ  виростеш, 
Ун.  Деркачатно,  дериачаточио. 

Деркачик,  ка,  м.  Ум.  отъ  дврчач. 
Деркачеві,  вата,  с.==Деркача. 
Деркачитвся,  чуса,  чвшеа,  гл.  Исти- 

раться (о  віникі).  Уже  віник  дцияччтьс* 

Деркйй,  а,  ё.  Шероховатый.  Вх.  Зн.  14. 

Деркотіти,  кочу,  чеш,  гл.  Издавать 
звукъ  дер-дер.  Деркач  деркоче.  Колесо  о 
возі  деркоче.  Деркотіли  деркачі.  Стор. 
МПр.  2. 

Дерввна,  вв,  ж,  Кусокъ  дерна.  Стор. 
МПр.  111.  Неси  оці  дві  дернині.  Кіев. 
Дервявва,  вя,  сі)  Місто,  поросшее 

дерномъ.  2)  Торфъ.  Черкас,  у. 
Дернйця,  ці,  ж.  1)  Четвероугольвнгь 

кьірізанеаго  .для  корма  маленькихъ  гусей 

дерна.  2)  Доска.  Ой  і  казав  пан  Каньов- 
еький  дерниць  накупити,  молодої  Бон- 

дарівні домовину  збити.  Чуб.  V.  428. 
Дервбввй,  а,  е.   Выложенный  дерномъ. 
Дернувата,  нун>,  еш,  гл.  Обшивать 

дерномъ,  выкладывать  дерномъ.  Рк.  Левиц. 

Дернута,  ну,  вёш,  гл.  оде.  в.  отъ 
дерти.  1)  Рвануть.  2)  Взять  лишнее.  Му- 

сили вдаватись  до  сусідських  попів.  А 
чужий  панотець,  як  чужий  пан,  як  дер- 

не, то  аж  пальці  знати.  Св.  Л.  126. 
3)  Сильно  побіжать.  Насилу  живий  вир- 

вався! Як  дерне!...  Рудч.  Ск.  І.  3. 

Дернюка,  кя,  ж.— Дервнна.  НВо- лын.  у. 

Дерни,  ні,  ж.~ Дернина. 
Деронутв,  ну,  веш,  гл— Дернути.  Як 

.схоплю  борону,  та  за  ним  дерону.  Харьк.  г. 

Деррнва,  вв,  ж.  Въ  Херсонской  и  Ека- 
терпнославской  губ.  вьіраженіе  для  озна- 

ченій кустарниковъ,  состоящихъ  изъ  тер- 
новника, боярышника,  шиповника  и  еже- 

вики. Закр. 

Дёртв,  деру,  рёш,  гл.  1)  Разрывать  на 
части,  драть.  Так  дере  одежу  що  страх. 
Харыс.  у.  2)  Сдирать,  срывать.  3  одного 
вола  двох  шкур  не  деруть.  Ном.  №  7472. 

3)  Грабить.  Гайдамаки  дерли  народ  ро- 
ків, може,  з  десять,  аж  мандебургя  ста- 
ла. ЗОЮР.  135.  4)  Требовать  лишнее; 

брать  взятки.  У  поліції  деруть  і  тепер 
так,  як  дерли  і  перше.  5)  Драть,  .цара- 

пать. Проханий  кусок  горло  дере.  Нон. 

6)  Дерти  горобців,  ластовенят  и  пр.  Разо- 
рять гнізда  воробьевъ,  ласточекъ  и  пр. 

А  ти  б  хотів,  щоб  інститутки  гороб- 
ців дерли  та  учились  мужичих  казок? 

Левиц.  Пов.  151.  7)  Дерти  гирло.  Сильно 
кричать.  8)  Дерти  крупи,  а)  Превращать 

*іно  въ  крупу  посредством-!,  жернововъ. 
6:  Рождественская  игра.  О.  1862.  IV.  87. 
9)  Деркач  дере. Коростелькричитъ.  10)  Дер- 

ти 4їі.  Лізть  въ  глаза.  Як  сниться  хто 

з  по. перших,  то  треба  на  часточку  да- 
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ти,  щоб   очей    не    дерло.    Ном.   №    287. 
11)  Дерти  пір  я.  Обрывать  бородки  перьенъ. 

Усю  зіму  пір'я  дерла — так  надокучило, 
за  те  псдушки  м'які  будуть.  Васильк.  у. 
12)  Обдирать  кору  деревьевъ.  Лика  дер- 

ти. Ой  як  підемо  у  щирі  бори  да  бере- 
еіпоньку  дерти.  Мет.  466.  13)  Дерти  гб- 
лову.  Задирать,  поднимать  голову.  (Кінь) 
дере  вгору  головоньку.  Нп.  14) — вбвну. 
Чесать  шерсть  щеткой  съ  проволочными 
крючками.  Вас.  152.  15) — мур.  Приходить 
въ  отчаяніе.  Мати  мур  дере,  в  землю 
вбивається:  „Утопила  я  й  твою,  й  свою 

головоньку".  Г.  Барв.  264.  16)  Біжать 
сильно.  Я  берегом  деру.  Г.  Барв.  314. 

Дертися,  деруся,  рёшся,  гл.  1)  Раз- 
рываться на  части,  рваться,  драться.  У 

матері  пазуха  дереться  дітям  ховаючи, 
а  в  дітей  пазуха  дереться  од  матері 
ховаючи.  Ном.  №  9225.  2)  Карабкаться. 
Дереться  на  стіну.  Васильк.  у.  Драти- 

ся на  гору.  Мет.  167.  3)  О  коткі:  ца- 
рапаться. Кішка  на  мішок  дереться — на 

вітер.  Грин.  І.  11. 

Дертнця,  ці,  ж.  1)= Драниця.  2)  — 
Тёртиця. 
Дертйчння.  а,  і».  1)  Изъ  драницы. 

2)  Дощаной.' Дерть,  ти,  ж.  Крупно  смолотая  мука 
для  корма  скота.  Мнж.  166.  Сіль  дають 
у  нас  вівцям  весною  раннею,  мішають  з 
борошном,  або  дертю  з  ярого  жита,  а 
як  нема,  то  й  озиме  жито  годиться. 
О.   1862.  V.  Кух.  35. 

Дертяний,  и,  е.  Изъ  дерт'и. 
Дерун,  на,  м.  1)  Грабитель.  Піп-дерун 

дере  і  з  живого,  і  з  мертвого.  Чуб.  То 
такий  дерун,  що  г  Христа  зняв  би.  Ном. 
А«  7409.  2)  Вяяточникъ.  3)  Чесалыцикъ 
шерсти.  Вас.  152.  Ум.  Дерунёць.  Чуб.  V. 
1164. 

Деручвйй,  а,  є.  Уміющій  ловко  вска- 
рабкиваться. Константиногр.  у. 

Дерчак,  ка,  м.  Насікомое  изъ  породы 
ьузнечиковъ. 

Дерчання,  ня,  с.  Дребезжаніе.   Харьк. 
Дерчати,  чу,  чиш,  гл.  Дребезжать, 

трещать.  Харьк. 
Дерюга,  ги,  »е.=Дерга.  Пропила  де- 

рюгу на  Мусійову  наругу,  а  Мусій  кучеряв 
та  дерюгу  викупляв.  Ном.  №  12553. 

Деряба,  бя,  м.  Пт.  Соя,  Сопгиз  £Іап- 
гіагіив.  Ум.  Дерябонька. 

Дернова,  вя,  м.  Раст.  Подмаренникъ, 
Ояііиш  арагіпе. 

Дерябонька,  кя,  ж.  Ум.   оть   деряба. 

Десбіч,  нар.  По  правую  сторону.  Закр. 

ДесбІчннй,  а,  є.  Направо  лежащія.  Же- лех. 

Десна,  ня,  ж.  Десница,  правая  рука. 
Не  дарма  звав  її  своею  десною.  Стор. 
МПр.  97. 

Деснйй,  а,  в.  Правый. 
Деспот,  та,  м.  Деспоті.  Вони  брати 

і  христіяне,  а  ти  собака,  людоїд,  деспот 
скажений.  Шевч.  606. 

Деспотией,  му,  м,  Деспотизмъ.  Левиц. 
Пов.  12,  67. 

Деспотичний,  а,  є.  Деспотическій.  На- 
тура.... груба,  дика  й  дуже  деспотична. 

Левиц.  Пов.  7. 
Дёспоцтво,  ва,  с.  Деспотизмъ.  К.  Кр. 

17,  31.  -К.  ХП.  10.  Біда,  як  дика  сила 
деспоцтва  та  викличе  з  пекла  дику  силу 
рабства.  К.  ХП.  39. 

Десь,  нар.  1)  Гді-то;  куда-то;  откуда-то. 
Десь  моя  дитина  на  чужій  стороні,  та 
нема  од  неї  вісти.  Нп.  Смерть  з  моро- 

зом танцювала,  танцювала  і  співала,  і 
за  море  десь  почвалала.  Чуб.  Ш.  180. 
Ой  берегом  плавала  лебедочка  з  лебедем. 
Десь  ся  взяла  чорнявая  воду  брати,  взя- 

ла тії  лебедята  заганяти.  Чуб.  V.  7. 
2)  Вероятно,  должно  быть.  Десь  ти  мене, 
моя  мати,  в  церкву  не  носила,  що  ти 
мені,  моя  мати,  долі  не  впросила.  Млр. 
л.  сб.  313.  Йому  десь  кислиці  сняться. 
Ном.  №  8795.  Що  то  десь  розумний! 
Кв.  Батьку  козацький!  десь  ти  сам  боїшся 
і  нас  козаків  страшишся.  Макс.  (1849) 
45.  Ой,  татоньку,  мій  голубчику,  десь  я 
тобі  да  докучила.  Мет.  155,  3)  Десь-то. 
Віроятно.  Ангели  десь-то,  не  люде,  засві- 

тили так  всюди.  Чуб.  Ш.  329. 

Десь  нн де,  нар.  Гді-то  въ  другомі. 
місті  Десьинде  живе,  і  не  побачиш  її. 

Сим. 
Десь-не-десь,  нар.  \)  —  Де-не-де.  Чис- 
те місце,  тільки  десь-не-десь  порости- 

цюванг  вишеньки  та  квітки.  Сим.  202. 

2)  Гді-то.  Десь-не-десь  є  на  чистому  по- 
лі, на  роздоллі  криниця  води.  ЗОЮР.  II.  53. 

Дёся,  нар.  Гді  ни,  откуда  ни.  Деся 
взялася  да  із  моря  синя  хвиля.  Мет.  101. 

Десятеро,  чис.  Десять  душъ,  штукъ. 
К.  Св.  П.  I.  кн.  М.  XVIII.  32.  У-дёсятеро. 
Десятерицею,  въ  десять  разъ.  У  десятеро 
їм  відплатимо  за  наші  біди.  Сніп.  48. 
Може  в-десятеро  більш,  ніж  вони  були 
винуваті.  ЗОЮР.  І.  285. 
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Десятий,  а,  в,  чиє.  Десятый.  Через  де- 
сяте-п'яте.  Сь  пропусками.  Ном.   .V:    7536. 

Десятина,  ни,  ж.  1)  Десятая  часть. 

Тоді  Оврам'  дав  йому  (Мельхиседекові) 
десятину  з  уеього.  К.  Св.  II.  Би  даєте 

десятину  з'м'яти.  Пв.  Л.  XI.  12.  2)  Де- 
сятина, міра  земли — 2400  кв.  саж.  Стор. 

1.  20.  Ком.  І.  1.  Ум.  Десятинка. 

Десятянець,  нця,  м.  Крестьянин  ь,  об- 
рабатывают.^ чужую  землю  по  договору 

оть  десятины.  Херс. 
Десятинка,  ви,  ж.  Ум.    оть    десятина. 
Десятинний,  а,  є.  Относящійся  їм,  де- 

сятин*. Десятинний  мед.  Десятая  часть  сь 
иродаваемаго  меда.  Закр. 
Десятйнськнй,  а,  є.  Принадлежаїцій 

десятйнцю. 
Десятка,  ки,  ж.  1)  Десятка  ви  кар- 

тахъ.  КС.  1887.  П.  463.  2)  Полотно  въ 
десяти  насмъ.  Чуб.  VII.  408.  3)  Талька 
пряжи  для  сітей  въ  10  насмъ.  Вас.    187. 
4)  При  ечеті  денегъ:  а)  10  копією.  О. 
1862.  II.  12.  б)  10  рублей  (преимущ.  въ 
одной  ассигнаціи  или  монеті».  Пійди  да 
зароби  десятку,  дак  і  будемо  держати, 
буде  защо    й    поховати     V:    Барв.    508.. 
5)  Кучка  .въ  десять  снопові,.    Рк.    Левиц. 

Десятковий,  а,  е.  Десятичный. 
Десятник,  ка.  м.  1)  Десятникъ.  2)  Де- 

сятекіО,  помощннкъ  старосты  въ  дерев- 
няхь.  Стор.  І.  92.  А  десятник  до  мене 
ці  разу  не  заходив  і  не  загадував  об  по- 

душному. Кв.  3)  Десятка  трефъ  при  игр* 
иь  цигана.  КС.  1»87.  VI.  Ум  Десятничок. 
160. 

Десятниківна,  ни,  ж.  Дочь  десятника. 
Десятникувати,  кую.  вш,  гл.  Быть 

десятаикояъ. 
Десятннцький.  а.  є:  Принадлежаїцій 

десятнику. 
Десятнички,  ки,  ж.  Жена    десятника. 
Десятничок,  чка,  м.  1)  Ум.  оть  де- 

сятими. 2)  Монета  въ  10  кон.  А  сіртук 
у  бідолахи.... — кожний  /удзик  иначиіі.... 
той  як  десятничок  завбільшки,  а  другий 

більш  гривні.  Сн.  .1.   168.    І'удан.    І.    81. 
Десяток,  тку,  м.  І)  Десятокъ,  десять 

штукь.  Скільки  б  їх  у  неї  не  було,  чи  де- 
сятком Бог  благословив,  чи  упілько  одним- 

одно,  для  неї  рівні.  Кв.  І.  155.  2)  Де- 
сять человікт,,  состоящихъ  нодъ  надзоромъ 

одного  выборного  десятника,  десятокъ.  Мо- 
гущего чоловіка  з  десятку  не  викинеш. 

Ном.  №  13467.  Ум.  Десяточон. 

Десятоліта,  літ,   с.  мн.    Десятилітній 

возрастъ.  Встречено  у  МВ.  На  десятол'г- тях  взяли  мене  в  двір.  МН.  (0.  1862. III.  34). 

Десятолітній,  я,  е.  Десятилітній,  Зба- 
гатилось (козацтво)  за  десятолітню  вій- 

ну з  ляхами.  К.  41'.  4. 
Десятоліття,  тя,  с  Десятилітіе.  Желех, 
Десятострунний,  а,  є,  Десятиструнный. 

«V  псалтирь  десятострунний  та  у  гуслі 
вигрівати.  К.  Псал.  214. 

Десяточок,  чка.  Ум.  оть  десяток. 
Десятчаний.  а,  е.  Изъ  хо.іста  въ  Ю 

пасмь.  Аф.  375. 
Десятчяна,  ни,  лг.=Десятина  1.  Ум. 

Десятчйнна. Десять,  ти  и  тьох.  чис.  Десять.  Один 
дурень  камінь  у  воду  кине,  а  десять  ро- 

зумних не  витягне.  Ном.'Л:  6178.  Лі'ур- 
бані  ввечері  оголошувались  десятьма  ву- 

лицями.. Левиц.  Иов.  171.  Десятома  руб- 
лями не  одбудеш  весілля.  НВолын.  у. 

Дё-хто,  мтст.  Кой-кто;  некоторые.  Не 
стало  й  Богдана!  Як  віл  під  ярмом  схи- 

лилась громада  од  Божої  кари,  і  плака- 
ли дехто.  Млр.  л.  сб.  51.  От  трошки 

згодом  вернулись  до  Бруса  де-хто  і  по- 
сідали край  його.  Кв.  Так  він  не  стер- 

пів, позбірав  дс-кого  та  й  учинив  проти 
ляхів  трівогу.  Сніп. 

Де  чий.  чия,  чиє,  міьст.  Кой-чей. 
Дешевий,  а,  е.  Дешевый.  Дешева  риб- 

ка, погана  юшка.  Ном.  .V  10535.  Дешева. 

Простая  водка.  Піти  на  дешёау.  Отпра- 
виться вт,  кабакъ.  Лакей  раз  пішов  на 

дешеву  та  й  каже:  „От  я  буду  танцю- 
шти*.  І'удч.  Ск.  1.  215.  Ум  Дешевенький 
И  дешеве!  і)сеньиий.  а,  є.  Було  й  пиво  ка- 

бацьке, таке  дешевеньке  для  всякого  рос- 
ходу..  Кв. 

Дешевина,  ни,  ж.=Дешевня. 
Дешевити,  влю.  виш,  гл.  Дешевить 

кого,  что. 

Дешевінь,  ні,  ̂ -.=Дешевня.  Херс.   у. 
Дешевість,  вости,  »е.=Дешевня. 
Дешевіти,  вію,  вш,  гл.  Дешевіть, 

становиться  дешевымъ. 

Дешевий,  ні,  ж.  Дешевизна.  Іоді  була 
дешевня,  а  тепер  дорожнета.  Харьк. 

Дёшево,  нар.  Дешево.  Ум.  Дешевенько. 

Дешевшати,  шаю,  вш,  гл.  Становить- 
ся дешевле.  Харьк.  Коні  дешевшають, 

не  поведу  евого  на   ярмарок.    Черниг.    у. 
Дешевше,  нар.  Сравн.  ст.  огь  дешево. 

Дешевле. 
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Дешевший,  а,  е.  Сравн.  ст.  отъ  деше- 
вий. Боліє  дешевый.  Та  холи  б  же  то 

шукати,  де  хліб  дешевший,  Кв.    II.    22. 

Дешперувати,  рую,  вш,  гл.  Отчаивать- 
ся. Закр. 

Дешпіт,  поту,  м.  Дебошъ,  скандаль. 
Удався  моторний  на  всякий  дешпіт. 
Полт.  Аби  йому  погуляти  та  поспівати, 
наробити  дешпоту.  Мир.  ХРВ.  348. 

Дещиця,  ці,  ж.  Кой-что,  нічто.  0.  1861. 
XI.  Кух.  23.  От  ми  хочемо  росказати 
дещицю  про  місяць.  Дещо.  59.  Не  вважай- 

те собі  на  те,  що  ми  невидющі  люде, 
письма  не  читаємо,  а  й  ми  собі  дещицю 
знаємо.  Екатеривосл.  г. 

Дещо,  мгьст.  Кой-что,  нічто.  Я  маю 
дещо  братові  переслати.  МВ.  І.  28.  В 
селі  довго  говорили  дечого  багато.  Шевч. 

74.  Погомоніли  де  про  що  і  роз'їхались. Хата. 

Деяк,  нар.  Кои-какь.  Торік  ще  деяк 
жили,  а  тепера  й  овсі  без  хліба  зоста- 

немось. Екаторин.  г. 
Деякий,  а,  е.  Кой-какой,  некоторый. 

Инший  легко  робить  та  хороше  ходить; 
а  деякий  робить,  то  й  піт  крівавий  його 

'бливає,  нічого  не  має.  Ном.  №  1691.  За- 
бравши деяких  троянців,  осмалених  як 

гиря  ланців,  п'ятами  з  Трої  накивав. 
Котл.  Ен.  І.  Сонечко  позлизує  сніг  де  з 
яких  горбиків  на  піску.  Кв. 

Де,  меж.  Восклицаніе,  которымъ  оста: 
навливають  бодающагося  вола.  Мнрг.  у. 
Слов.  Д.  Эварн. 

Двдик,  ка,  м.  Ум.  оть  дєдьо. 
Двдйна,  нн,  ж.  Село.  Піде  Марта,  пі- 
де на  другу  дедину.  Гол.  IV. 
Дедьо,  дя,  м.  Отець.  Ум.  Дєдик.  Ой 

прийшла  я  до  дєдика,  дай  но,  дедю,  воли. 
Гол.  Ш.  378. 

Джі  меж.  выражающее  зву  кь  оть  взма- 
хаванія  розгой,  хлыстомъ. 

Джа!  меж.  1)  Цыцъ!  Смирно!  їжте, 
гості,  а  ви,  діти,  джа!  2)  Нодражаніе 

звуку  розги  при  ударь,  а  потому  употреб- 
ляется бъ  разговор1»  съ  дътьми  зъ  значе- 

ній удара  розгой   Аф.  376. 

Джаворок,  рва,  джаворонок,  ива,  м.= 
Жайворонок.  Вх.  Лем.  409. 

Джавур,  ра,  м.  Гяуръ.  К.  МБ.  X.  10. 
К.  Бай.  149. 

Джарка,  ки,  ле.=Чарка.  А  я  йому 
джарку  вина,  меду  дві.  Гол.  II.  579. 

Джбан,  ну,  м.  Жбанъ.  Червоної  міді 
джбан....  зостав  на  варенуху.   Г.    Барв. 

179.  Хоч  на  мені  жупан  дран,  есть    у 
мене  грошей  джбан.  Млр.  д.  сб.  254. 

Джвякати,  каю,  вш,  одн.  в.  даквяк- 
яутн,  ну,  неш,  гл.  1)  Чавкать.  2)  Уда- 

рить сильно.  Я  його  як  джвякнув!...  Мнрг.  у. 
Слов.  Д.  Эварн. 

Джвякнутиея,  нуся,  нешся,  гл.  Упасть 
сильно,  хлопнуться,  удариться  при  паденіи. 
Оце  так  джвякнулась,  трохи  кісток  усіх 
не  поламала.  Мирг.  у.    Слов.    Д.    Эварн. 

Джгут,  та,  м.  1 )  Плато  кь  или  что  ни- 
будь другое  свернутое  на  подобіе  веревки, 

жгутъ.  Макс.  (1849  60.  2)  Родь  игры  въ 
карты.  ГС.  1887.  VI.  471.  Гуляти  у 
джгута.  Ум.  Джгутбн. 

Джгутовий,  а,  е.  Жгутовый. 
Джгутбк,  тка,  м.  Ум.  отъ  джгут. 
'Дже,  нар.  сокращ.  изъ  адже.  Въдь. 

Употр.  преимущественно  посль  а:  Та 
'дже  ж  у  старого  Лемішки  е  брат.  Де- 

виц. Пов.  329. 

Джегерь,  ря,  м.  Хватъ,  щеголь.  Харьк. 
(А.  Навловъ). 

Джегерелі,  ль,  ж.  «н.=Джереґелі. 
Джегерелі  і  дрібушки  ще  не  поросп.гі- 
пхались,  тільки  довга  коса...  позлипалась 

запеклою  кров'ю.  Стор.  МПр.  9. 
Джеджелуха,  хи,  ж.  =  Дженджеруха. 

Е,  у  неї  в  хаті  там  так  тісто  та 
славно.  Вона  така  джеджелуха,  то  на 
все  село.  Мнрг.  у.  Слов.  Д.  Эварн. 

Джеджбра,  ри,  ж.  Соя,  сойка,  Сопти 
£ІапсІагіиз.  Вх.  Зн.   14. 
Джеджулитися,  люся,  лишся,  іл.  Ко- 

кетничать, хорошиться. 
Дженгалитн,  лю,  лиш,  гл.  Кусать  (о 

комарахь).  Об  спасівці  не  можна  черс.і 
мухи  заснуть,  бо  дуже  кусаються,  а  тем- 

пер через  бісової  віри  комарі:  так  джен. 
голять — аж-аж-аж!  Конотоп,  у. 

Дженджерувати,  рую.  вш,  гл.  ?  А  то, 
поїзд  скоро  піде? — Е,  ні,  не  скоро. — А 
то  ж  якийсь  біга. — Та  то  він  дженджс- 

рує.  (Говорилось  о  маневрировавшемь  по- 
ізді).  Харьк.  г.  Слов.  Д.  Эварн. 

Дженджеруха,  хи,  ж.  Чисту  та  щего- 
лиха, франтиха.  Ой  за  гаєм,  гаєм,  гаєм 

зелененьким,  там  орала  дженджеруха  воли- 
ком чорненьким.  Чуб.  V.  1112. 

Дженджик,  ка,  лі.  Франтикъ,  щеголь. 
Чортів  дженджик.  Нои.  №  3556. 

Дженджуристий,  а,  е.  Щеголеватый, 
кокетливый.  Цур  тобі,  пек  тобі,  яка 
дженджуриста:  я  купив  їй  лтман,  ще 
хоче  й  намиста.  Чуб.  V.  105. 
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Джёнчяк,  кя,  V.  Насвк.=Дрік.  Мнж. 
1?8 

Дхер,  ру,  м.  Пойло.  Закр. 

'  Джерга,  гн,  ж.  То  же,  что  и    запаска, но   изъ   неокрашенной    шерстяной    ткани 
натуральная  цвіта.  Вас.  171.  См.   Дерга. 

Джерґа,  ґн,  ж.  Родъ  подуїики.  Ослін 
«к  ліжко  застелені  постелею:  сіном,  ліж- 

никами, а  в  головах  є  джер/а  (мідклад 
і  ліжника  або  сіна).  Шух.  І.  98. 
Джерґатя,  ґаю,  вш,  іл.  Болтать,  по- 

говаривать. Почили  вже  люде  джер/ати, 

що  то  в'чі  сам  підпалив  хату.    Волч.    у. 
Джерґіт,  ґоту,  м.  1)  Сильное  щебетаніе 

птиць.  2)  Быстрый  и  крикливый  разговоръ 
на  ненонмтномь  язык*  (о  евреяхъ,  напр.). 

Джерґотатя,  ґочу.  чеш,  джерґотітя, 
ґочу,  тйш,  іл.  1)  Сильно  щебетать,  чи- 

рикать. Щебечуть  і  дтер/отяшь  пташки, 
та  шурхають  ящірки  и  трапі.  МВ.  I.  156. 
Также  о  крик*  гусей.  См.  Дмернотати. 
2)  Говорить  на  нсионятномъ  для  слушате- 

ля язык*. 

Джерґотня,  ні,  ж.=Джврґіт.  Жидів- 
гімі  джер/ошня.  К.   Псал.   15. 
Джереґеля,  лі,  ж.  1)  Коса  на  голові, 

сложенная  в*нкомъ.  Котл.  Ен.  Словарь  8. 
Сплетенная  изъ  трехъ  полосъ  коса.  Вас. 
201  Встречается  иреимущ.  во  ми.  ч.  Туш 
>«нлішалч  о.исере/слі,  дробу  течки  на  го- 

ловах. Котл.  р]Я. 

Джереластяй,  а,  е  =Джерелатяй.  Кип- 
лять меди  но  кубках  джереласшнх.  К. 

МБ.  II.  123. 

Джерелатня,  а,  в  С'Ь  большимъ  от- 
верспемъ,  съ  большимъ  жерломъ.  К.  ЦН. 
246.  /  заревли  тоОІ  гармати  джерелаші. 
К.  Ді.  70.  См.  Жерелатий. 
Джерело,  ля,  г.  і)  Псточннкъ,  родникь. 

ключъ.  У  сси  день  розіїзявились  усі  дже- 
рела в  безодні  і  повідчинялись  небесні  х.ія- 

бі.  К.  Св.  II.  !.  кн.  М.  VII.  11.  2)  Кипя- 

щая к.іючель  вода,  кипень.  .V'  юрщику 
ншрц  джерело  вискакує,  я  і;  наче"  вода  у 
криниці.  Волч.  у.  Ь)  Жерло.  Джерело  гар- 

мати, і)  Кратер ь  вулкана.  Ум.  Джерельце. 
Джереловнй,  а,  є.  Огносящійся  кь 

джерелу. 
Джярёльняй,  а,  е.  Ключевой.  Е!  у  ній 

криниці  була  .слоена  днеерельна  вода,  та 
серед  літку  така  холодна,  що  ії  іубамн 

не  доторкнешся.  Хар'ьк.  г.  .Іебед.  у.  • 
Джерельце,  ця.  г.    Ум.    оті.    джерело. 

Дівереляняй,  а,  є  —  Джерельний.,/*'- 
ін'лнна  вода  здоровиш,  ніж  річна.  Харьк.  у. 

Джерел  ястнй,  а,  е.  Богатый    источни- 

ками,   родниками.    Джерелнстий,    кринн- 
частиіі  ставок.  Г.  Барв.   136. 

Джеркотання,  ня,  <  =Джерґіт.  Пта- 
ства джеркотання.  К.  Дз.  214. 

Джеркотати,  кочу,  чеш,  джеркотітя, 

кочу,  тйш,  и.=  Джерґотатя.  Яка  мальо- 
вана та  штучна  птиця!  вертиться, 

джеркотить,  по  дереву  скака.  Греб.  391. 
Грин.  II.  340.  Все  ніямлють,  джеркотять, 

як  гуси  'но  німецька.  Греб.  388.  Жиди 
джеркочуть  тілько  ти  дурять  людей  хре- 

щених. Стор.  МІІр.  170.  Греб.  367.  К. 

Дз.   147. 
Джерлб,  ла,  с.=Джерело.  А  в  сій  юр- 

ласі,  ілянь,  гршюки  ущерть  джерло  спов- 
нила. Черномор. 

Джермала,  мал,  ж.  мн.  Щипчики,  ко- 
торыми чабаны  вычищаютъ  червей  у  овецъ. 

О.  1862.  А'.  Кух.  37.  Чабани  мусять  за 
сим  пильнувати:  черву  витягають  джер- 
мцлами,  засинають  ранку  синім  каменем 
і  мажуть  дьогтем,  щоб  муха  не  сідала. 
Кух.  (О.   18§2.  V.  33). 

Джермари,  рів,  с  м.  и«.=Джермала. 
Джериелйти,  лю,  лиш,  гл.  Очищать 

рану  животныхъ  оть  червей  поередствомь 

джермел. 
Джермелйтнся,  люся,  лйшея,  гл.  Очи- 

щаться оть  червей  въ  ранахъ  джермелами. 

Джеряёло.  ла,  г.— Джермала.  Иногда 
только  во  ян.  ч.  джермёла.  Ум.  Джермёльце. 

Джермелувати.  лую,  вш,  /.«.  Очищать 
рану  животныхъ  отъ  червей  посредствомъ 

джермел. 
Джермёльце,  ця,  с.  Ум.  отъ  джермело. 

Джёря,  рі,  .ж-.=Джер. 
Дж£мори,  мн.  Густой  кустарникъ.  Во- 
ли пасуться  низом....  джеморами,-  гуща- 

винами  з  корчів.  Шух.  I.  211. 

Джягало,  ла,    г.— Джоґан.    Черк.    у. 
Джйгатн,  гаю,  вш,  одн.  в.  джнгнути, 

ну,  нёш,  «л.  1)  Хлестать,  хлестнуть,  уда- 
рять, ударить  розгами.  2)  Кусать,  киснуть 

(о  насЬкомыхь). 

Д  жигатися,  гаюся,  вшея,  «л.  1)  Бить- 
ся розгой.  2)    Кусаться    (о    наевкомыхь). 
Джигвути.  См.  Джягати. 

Джнгонутн,  ну,  нёш,  гл.  1)  Сильно 
х.іестцуть,  ударить.  2)  Сильно  ужалить. 
Дрік  як  джнюне  ту  кобилу.  Мнж.  56. 
Джнюнула  здорово  гадюка.  Харьк.  у. 

Джиґ!  меж.  выражающее  звукъ,  про- 
неходящій  при  взмах*  розгами  или  хлы- 
стомъ.  Джн/.  Марушка,  з  перцем  юшка. 
Ном.  .V  6380. 

14 
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Джйґавва,  вв,  ж.  'Родъ  мухи,   сильно 
жалящей.  Джи/авка  або  спасівська  муха. 

Джвґелв,  ґел,  ж.  ми.  Ляжки. 

Джвґйря,  рі,  ж.  Горло  съ   легкими    и 

печенью  у  овцы.  О.  1862    V..  Кух.  37. 

Джйґра,  рв,  ж.  Ржавчина. 

Джиґни,  на,   ".  1)   Пов*са;    довелась. 

Ой  джи/иш\  джи/уне,.якнй   ти   ледащо. 

Лавр.  61.  Ой  джи/уп,  джи/ун,  джи/унець, 
який    гарний    молодець.    Чуб.    А      1125. 

2)  Родь  кушанья  изъ    сирівцю.    О.    1862. 

VI.  43.  Зварила  мечі  мати  джи/уна,  на- 
ївсі<    та  все.  типи  хочеться.  О.   1862.  VI. 

43.  'з)=Джоґан.  Св.  .1.  40.  Ум.  Джиґунець. Чуб.  V.  1 125. 

Джиґуха,  хв,  ж.  1)  Все  хлещущее 
или  жалящее:  розга,  кнугь,  насекомое. 

2)  РасТ.  Крапива,  Стііса  сііоіса.  Черниг.  г. 

Ум.  Джигушка.  Пужка-джи/ушка,— «Ста- 
вай, дівка  Марушка.  Ном,  Л:  11 34  К    , 

Джвджулвтв,  лв),  лип,  и.=Чвпурн- 
ти.  Джмджулннш  хату.  Сим,.   185. 

Джиджулйтися,  ЛЮСЯ,  лвшея,  м.=р 

ДжвДзкурнтвся.  Ном.  Лі  11177. 

Джвджулуха,  хи, .^.=Джиджуруха. Сим.  182. 

Джвджурвтвся,  рюея,  ряшея,  и.  Ири- 
наряживаться,  кокетничать. 

Джвджуруха,  хи,  ж.  Кокетка,  фран 
тиха.  См.  Чепуруха. 

Джвжчата,  чу,  чвш,  и.  Жужжать. 
Летять  яничари  на  коиях  гкажених.  Як 

бджоли  джижчаніь  їх  кулі.  Морд.  (Млр. 
.і.  об.  89». 

Джвлв!  меж.  Крикъ  на  собакъ  въ  Чер- номоріи. 

Джввджвгвляетвй,  а,  е.  Кокетливый, 

вертлявый,  франтоватый. 

Дживджор,  ру,  >'.  и  джннджора,  рв,  ж. 
Раст.  Оепііапае.  Лв.  99. 

Дженджуристий,  а,  е.  Кокетливый, 

франтовской. 

Джирчатн,  чу,  чйш,  гл.  Дребезжать. 
Л  юлос  такий  у  нош  був,  як  з  бочки,  аж 
вікна  джипчать.  Стор.  1.   131. 

Джіворонов,  ива,  м.  И  т.  Согамяв  <?аі- шіа.  Шух.  І.  23. 

Джівджура,  рв,  ж-.— Джвнджоо.  Их. Зн    14. 

Джміль,  меля,  л».  Насік,  Шмель.  Вош- 

Ьпя  арій  ІЄ1ТЄ8ІГІ8.  Джмел(в  слухати.  Ле- 
жать отъ  удара  кулакомъ  и  нр.  Дав  йому 

липня  добре— <)овю  буде  джмелів  слухати 
ІІом.  Х=  3980.  См.  Чміль. 

Джбболда,  дв,  ж-  ?  Ач,  як  сторчака 

дивиться!  Хоч  би  він  коли  небудь  по  люд- 

ськи  подивився  на  тебе,  або  посидів  з  то- 

бою, чи  погомонів  би  то  там, — тільки  й 

та,  куди  б  повіяться,  куди  б  швидчс  по- 
брести. Ні,  не  в  батька  покійного  він 

удавсь,- це  якась  *тоболда.  Екатериносл. 

Джоґан,  на,  м.  Палка  съ  желъзнынт» 

наконечником.!.,  употребляющаяся  при  б%- 

ганія'ра  нартах  (роД'ь  кон'ьковъК  Св.  Л.  40. 
Джойка,  вв,  ав.  Ум.  отъ  джоя. 

ДжоЛґевутв,  ну.  нош,  іл.=Джвгову- 
тв.  От  одна  (оса)  як  джол/оне  його. Мнж.  113. 

Джодо,  ла,  е.  Жало.  Борз.  у. 

ДжоловІя,  вії,  ж.  Свиріль.  См.  Жмо- 
мійма.  Грає  в  джоломію.  ЗЮЗО.  І.  Вере- сай    35. 

Джолояка,  вв,  ж.  Дятелъ.  Чуб.  VII. 

">75. 

Джбввн,  вв,  ж.  Дятелъ.  Вх,  Зн.  14. 
См.  Ніонва,  І  Жовиа. 

Джорелнствй,  а,  е.  Богатый  источн
и- 

ками. 

Джорелйтвся,  лйся,  ляшея.  гл.  Ьить ключемь,  струиться. 

Джорело,  да,  е.  и  пр.=Джерело,  и  пр. 

Джоя,    джбї,    ж.  =  Джеджор».    Ум. 

Джойна.  Вх.  Звг-14. 

Джуґаи,  на,  .«—Джоґан. 
Джуґля,  лі,  ж.    Зимняя    шапка.    Вх. 

Зн.  14 

Джувлитв,    влк>,    лвш,    іл.    Жадно 

пить.  'Оце  риби  наївся,  а  потій  джуклив, джуклнв.  воду.  Кіевск.  у.  ... 

Джулий,  а,  в.    Безухій.    Джулг    чини. О.  1862.  V    Кух.  37. 

Джумав,  ва,  и.^Чував.  Чуо.  І
.  178. 

Джуяачвха,  хв,  ж.  Жена  чумака.  Р
удч. Чи.  122.  . 

Джуивга,  гв,  ж.  Осадокъ  на  д
н-в  со 

суда  съ  водой,  на  днъ  самовара.  Вж
е  не- 

ч*  води  в  самовар),  на  дні  сама  джумиг
а. 

Джувйха,  хв,  ж.=  Джуиачиха. 
 Шиш 

джпмак  топитися,  а  джумиха  дивити
ся. 

Чуб.  I.  178. 

Джунджоввй,  а,  е.  V  Божая  М
ати  в 

полозі  лежит,  в  полозі  лежит,  сина 
 по- 

вивані: ей  повивачойкн  з  самого  злота,  л 

пеленочки  та  джунджовиг.  Гол.  II.  39. 

Джупэльце,  ця,  е.  Ум.  отъ  джу
лло. 

Джуплб,  ла,  с,  Дырочка  въ 
 чемъ  ни- 

будь мягкомъ.  Ум.  Джупельце.  Аф.  376. 

Джур,  ру,  .н.  Кушанье:  непр
осеянную 

овсяную  муку  разводить  водой  и  ста
вить 

на  ночь,  что-бы  вскисло,  загвмъ  варять  и 

•вдятъ  съ  коноилянымъ  масдомъ.  НВолын.  у. 
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КС.  1865.  VII.  419,  1889.  VII.  43.  КоІЬ. 
І.  52.  Каламутно  вода  як  кисіль,  як  джур. 
Ном.  Я  12420. 

Джура,  рн, .».  позацкій  с.іуга-товарнщт,. 
оруженогець,  ходившій  вміст*  съ  козакомь 
въ  походи  и  битвы.  Тоді  ж  то  не  могли 
тати  ні  сотники,  ні  полковники,  ні  джу- 

ра козацькі/,  що  наш  пан  іетьман  Хмель- 
ницький  гадумав.  Мет.  391.  Ой   сідлай, 

джуро,  ой  сідлай,  малий,  мені  буланою. 
собі  ж  сідлай  другого — гнідою  старого. 
Мет.  401.  Ом  як  оглянеться  та  Перебий- 
ніс  на  джуру  малою,  й  аж  кладе  (=рьеть 
врагові.)  джура,  кладе  малий  ще  .іуччг 
від  його.  Мет.  См.    Чура.    Ум.    Джуроиька. 

Джурґа,  ґк,  ж.  Множество  Глюдей.  ско- 
пі на  дорог*).  Шух.  I.  84. 
Джурджя,  жі,  ж.  Муть,  густая  мутная 

жидкость.  Мнж.  179. 
Джуровька,  ви,  .V.  Ум.  отъ  джура. 
Джурчати,  чу,  чйш,  <.*.=Дзшрчатм 

А  між  горами  тими  узеиька  річка  про- 
іо/иі  Н  глибока  джурчить.  МП.  ТІ.  74. 
Джусь!  меж.  Прочь! 
Джут   та,  і/.— Джгут.  Котл.  Кн.  І.  23. 

Джуфо*.  фа,  .«.  Ііарень,  хорошо  играк>- 
щій  на  губахъ.  Шух.  I  33. 
Джяворойок.  нва,  .і'.— Жайворонок 

Их.  11ч.  II.  8. 

Дзбан,  ну,  і'.=Дж6ан.  У  мене  гротів 
о.гбан.  Чуб.    V.  920. 

Дзбанок,  вку,  м.  Банкъ.  Вши  велики 
>:  тім.  що  немає  дзбанків  для  позички, 
ос  б  можна  було  у  всяку  пору  без  вели- 

кого клопоту  і  на  малий  процент  пози- 
чать гроші.  Осн.   1861.  VIII.  89. 

Дзвеніння.     НЯ,     V.     ЗвуК'Ь     (зВЄИНІЦІЙІ. 
Мелодії  лилися  як  сльозгі,  то  тихо,  ти- 

хо, то  разом  заливали  всю  залу  й  сповня- 
ли її  Озвенінням  гарного  роя.гп.  .ірвпц. 

ЛОВ.  264. 

Дзвеніти,  ню,  ннш,  '.(.  1)  Звенъчь, 
явучать.  Тілько  озвеніло  шкло  у  вікнах. 
МВ.  І.  132.  Голос  дзвенить.  МВ.  І.  110. 
Чи  буде  лио,  чи  не  буОе:  в  якому  у  мене 
усі  дзвенить?  Ном.  .V  13397.  2)  Жужжать. 
Дзвенять  трутні.  Черкас,  у 

Дввенкач,  ча,  м.  11т.'  Зеленушка,  Ргіп- еіііа  сЬІоііз.  Вх.  Пч.  11.   10. 
Дзвенячий,  а.  в.  Звеняшіп.  шоньіп. 

Ччтно  її   юлоеоі.   апатчай.   МВ.    І.   97. 

Дзвнзвути,  ну,  непі,  іл,  1 1  Взвизгнуть. 
Він  улучив  камінцем  у  собаку,  (і  та  аж 
'Шнзнула.  2)  Ударить.  Як  дзвпзну  тебе 
так  Перекопі  игися  не  раз 

Дзвізчати,  чу,  чйш,  іл.  Жужжать  і  о 
нчелахъ,  стръ\яахъ,  волчкахъ  и  нрЛ. 

Дзвін,  девону,  М.  1)  Колоколъ.  Бубонів. 
нк  міський  дзвін.  МВ.  І.  105.  .V  неділю 

рано  задзвонили  в  дзвони.  Мет.  95.  2)  Звон'ь. 
Дати  на  дзвони.  См.  Давати.  3)  Родъ  діт- 
екоіі  игры.  О.  1861.  XI.  Св.  37.  4)  Родъ 
писанки.  КС.  1891.  VI.  37.  Ум.  Дзвінбв, 

дзвбнии. 
Дзвінець,  нця,  м.  і'аст  Шііпапіиз  ші- 

мог  н  В.  шаііог.  Вх.  Пч.  І.  12.  Шух.  1.  20. 
Дзвіниця,  ці,  то.  1)  Колокольня.  Як  н 

Кийові  па  дзвіниці  черні  в  дзвони  дзвонять, 
так  в  Полтаві  перекупки  на  місті  гуто- 
рять.  Ном.  Де  134  15  2)-=Вежа  3.  Гол.  1. 
Объясн.  къ  рис.  21.  О.  1861.  XI.  Св.  36. 
Ум.  Дзвінмчка. 
Дзвінйчннй,  а,  е.  ОтноснщШся  къ  ко- 

локольне. Дзвіничннп  хрест.   Васильк.    у. 

Дзвінка,  кя,  ж.  Вубпован  масть  въ  кар- 
тахъ.  КС.  1887.  VI.  463.  йоиу  дзвінка  свГ 
тить.  Ему  везетъ. 

Дзвінкий,  а,  ё.  Звонкій,  звучный.  Гор- 
щик дзвінкий.  Черкас,  у.  Голос  дзвінкий. 

Черкас,  у.  Дзвінкий  регіт  такий  чгрпн, 
що  тик  і  роскочуешьсн.  МВ.  II.   182. 

Дзвінковий,  а,  е.  Бубновый. 
Дзвінкоголосий,  а,  е.  Звучный.  К. 

МХ.   10.    • 

Дзвїнннй,  а,  «.  Колокольный. 
Давінннк,  ка,  .и.  Колокольный  масторъ. 

НВолын.  у. 

Дзвінок,  нва,  м.  і)  Колокольчнкь,  зво- 
нокъ.  Греб.  361.  Сама  як  схопить  дзві- 

нок— по  всіх  покоях  дзінь-дзінь.  МВ  І.  14. 
2)  мн.  Дзвонкй.  Раст.  Согпогуніив  веріпго. 
ЗЮЗО.  1.  119.  3)  Назвиніе  рослаго  кра- 
сиваго  веселаго  вола.  КС.  1898.  VII.  46. 

1)=Дзвенкач.  Вх.  Пч.  11.  10.  Ум.  Дзві- 
ночок. 

Дзвіночок,  чка,  м.  1)  Ум.  от  ь  дзвінок. 
О.  1861.  XI.  10.  2)  мн.  Дзвінбчнм.  Раст. 
Ьіпягіа  §епІ8іаеГо1іа  МіН.  ЗЮЗО.  І.    126. 

Дзвонарйхя,  хи,  ж.  Жена  звонаря. 

Дзвонарів,  рева,  ве.  Звонаревь. 
Дзвонирівна,  ни,  ж.  Дочь  звонаря. 
Дзвонарськнй.  а,  є.  Относящійся  кь звонарю. 

Дзвонарь,  ря,  с  Звонарь.  Чуб.  V.  1154. 
Ум.  Дзвонарчик. 

Дзнонець,  вцй,  м.  ])— Дввінов  1.  2)=-- 
Дввенкач.  Вх.  Цч.  II.  10. 

Дзвоник,  ка, >.  і)  Дзвінок  въ  1  знач. 

Ь'оні    помчали,    дзвоники    задзвениш.    Кв. 

14» 
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2)  ми.  Дзвбииии.  Раст.  Колокольчики,
  Саш- 

рапиіа  реТаісШіа,  Сагарапиіа  Ігаспе
їши, 

СопУоЬ'иІиз  8вріит  Ь.,  Ьтагіа  £епІ8Ье
1о- 

Ііа  Мііі.  См.  Дзвінок,  дзвіночок.  Ум  Дзво
- 

ничок.  Ком.  II.  81. 

Дввонвгв,  ню.  виш,  а.  і)  Звонит
ь. 

Ще  не  дзвонено  до  церкви.  Г.  Барв.  156. 

Вуркочуть-говорять,  мов  у  дзвони  дзв
онять. 

К.  Досв.  127.  2)  Звенвть,  бряцать.  Іще 

таки  і  послі  Хмельницького  ж  раз  дзво- 

нив старий  Шрам  шаблею.  К.  ЧР.  14. 

Ой  ключи  мої,  срібні  злоті,  ой  не  дзвоні-
 

те, не  голосіте.  Чуб.  3)  Разглашать.  А 

жіночки  лихо  дзвонять,  матері  глузують, 

що  москалі  вертаються  тав  неї  ночують. 

Шевч.  67.  4)  Дзвонити  по  нону,  -по  душі. 

Звонить  по  усопшему.  Ном.  №  Б322.  По 

дівчинонці  дзвони  дзвонили.  Мет.  96. 

Дзвовйця,  ці.  ж.  и    пр.    См.   Дявімиця 

и  пр.  К.  ЧР.  84.  Чуб.  Ш.  22. 

Дввоввчок,  чка,  -м.  Ум.   оть   даними. 

Девяти,  гя,  ж.=9»ят%. 

І.  Дзвяк,  ку,  м.  МеталличеекіИ  звукъ. 

Ц.  Дев»!  меж.  для  вьіраженія  метал- 

личсскаго  звука.  Було  тільки  сонця  крає- 

чок засвітить,  уже  й  бряк  і  дзвяк  по  се- 

лі/. МВ.  І.  44. 

'  Дввякало,  ла,  є.  Чавкающій  человвкь. 

Дввявятя',  каиі,  навш,  одн.-в.  дввяк- 
ну*и  ву  в»Ш,  гл.  1)  Звякать,  звякнуть. 

Дзвякнув  дзвонок.  МВ.  І.  52.  2)  Чавкать. 

їж  бо  вже  та  не  дзвякай.  3)  Произно- 

сить звукъ  дз.  Кортить  литвина,  паки 
не  дзвякне.  Ном.  №  5012. 

Дввякнутися,  вуоя,  нешея.  гл.  Упз
'їть 

на  землю,  шлепнуться,  брякнуться. 

ДввякотІтя,  «очі,  тнш,  іл.—Дявявя- тв.  МВ.  (О    18С2.  III.  41). 

Двелевець,  нця,  м.  Зеленый  (о  в*вк*). 

Віншуємо  ті  (дівчину)  вінцем-дзеленцем. 
КоІЬ.  І.  106. 

Даелений,«а,  е=8елеввй.  Подольск,  г. 

Двелявка,  кв,  ж.  Насік —Зямиии.  Вх. Пч.  І.  5 

Давлівь!  меж.  для  виражені*  звона. 

1,'оли  трохи  згодом  дзвонок  дзелень,  дзелень! 

Рудч.  Ск.  1.  76. 

Двеленькатж,  вяя>,  •■,  ♦•*.  Звеввть. 

У  гор.  Як  ірюкне  грім,  то  аж  вікна  дзе- ленькають. Каменец,  у. 

Дввлеиькотіти,  чу,  «вин,  ІЛ.  Зявиіш-. 

Двеленьчатя,  чу,  чявл,  «л—Дяялнн
ь- 

яатн,  Зміев.  у.  Новомоск.  у. 

Дявагял»,  ля»,  -*•  Раст.  Агеьявяеііеа
 

огПеіпаІів  Ноіга.  ЗЙвО.  І.  112. 

Дзендвелнк,  ва,  ».  Вь  загадкі:  пламя 

фитиля.  Червоний  дзендзелик,  чорна  «*• 
точка  (каганець).  Чуб.  І.  309. 

Двендввлія,  лії,  ж.  Раст.  Золототы- 
сячникъ.  Егуіпгаеа  Сетіїаигіпт.  ЗЮЗО.  І. 

122. 

Дввнь!  меж.  для  выраж.  звона.  О.  1861- 

УШ.  8.  Тун,  туп  ніженьками!  Дзень,  дзень 

підківками!  Нп.  Червінці  дзеленыдзеленъ.... 
так  і  посипались.  Грнн.  II.   184. 

Двеньватя,  кан>,  вві,  одн.  в.  давиь- 

кнутв,  ну,  нвш,  гл.  Звонить, звен'Ьть,  пре- 
имуществевнопрерыввсто,  звякать.  Отож, 

мабуть,  тоді  ключик  упав,  як  я  казала 
що  щось  дзенькнуло.  Новомоск   у. 

Давня,  ні,  ж.  Все,  что  зввнитъ,  пре- 
имущественно деньги,  (д*тск.  слово).  О. 

1862.  XII.  П9. 

Дмр,ру,  м.  Сыворотка  (молочная).  Шух. І.  213. 

Даера,  ря,  яс -Дввр.  Вх.  Зн.  24. 

Двврвичяя,  чу,  чім,  м.  «Деренчати. 
Мир.  ХРВ.  68. 

Дчерівннй,  а,  в  Относящійся  кі
.  мо- 

лочной сыворотки.  Шух.  І.  213. 

Двярквло,  ля,  с  Зеркало.  Кв.  Н
ом. 

№  5227.  Ум.  Дзеркальце.  Ком.  II.  41. МВ.  I.  25.  і 

Дзеркальний,  а,  е.  Зеркальный.  Дзе
р- кальні вікна.  Мир.  ХРВ    68. 

Дверкальня,  ні,  ж.  Зеркало.  Здохл
а  в 

його  кобила:  буде  з  іикури  спідниця,  а  з 

ребер  карета  возить  дівок  до  пекла,  а 
 з 

голови  лихтарня,  а  із....  дзеркальия.  Чуб.
 

V-  1163. 

Дзеркальце,  ця,  с  Ум.  оть    дзе
ркало. 

Дверно,  яя.  е.  п  пр.  См.   Зерне  и    пр. 

Двекало,  ли,  с.  Названіе  б*лорусса, 
 по 

причин*  употребленія  пмъ  вт>  своей 
 р*чи звуковъ  Д3€.  .        ., 

Давання,  ня,  є,  Употреблен
іе  дзе  вм-в- сто  де. 

Двекяп,  каю,  «не,  одн.  н  дзв
кну- 

п  ву,  не*,  гл.  Говорить  дзе 
 вм-всто  де 

(о  '&влороссаіь>.  Ну,  а  литвинок,  хиба 
лихо  ііою  нападе,  гцоб  не  дзекнув.  Г.  Барв

. 
329. 

Дввкя,  нв,  ж:  Кушанье:  отвар
ь  карто- 

феля, фасоли  и  бобові.,  »ъ  который 
 кла- 

дуть кусочки  обыкновеннаго  или  кукуруз
- 

ваго  хл*ба.  Шух.  I.  142. 

Іван!  меж.  кыражаюшес  жужжаню.
 

Двйеиугя,  ну,  нені,  >л.  Удар
ить,  хва- 

тить. Шн  як  дзыбнув  мене  по  руці,  то  я 
П  не  стямивсь.  Полт.  Г. 
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Двнг,  меж.  Правильнее:  д&Иґ  (см.).  Вы- 
ражаегь  быстрое  движеніе;  у  МВ.  употреб- лено какь  существ.  Я  за  нею....  а  вона  „ 
мене  попід  рукою  дзиг  мов  у  хату,  та 
на  Ознгу  иіторх  мене  у  плечі  МИ  '  (КГ 
1902.  X.   148).  1 
Двиготім,  чу,  тіш,  м.  Стрекотать, жужжать.  Гудуть  бжілті,  дзнючіїть  ко- питі. 0.   1862.   VI.  90. 
Двіґ!  меж.  Звукоподражаніе  свисту  кну- та, волка,  тикапью  часовъ. 
Дзнґа,  ґи,  ж.  і)  Волчекъ,  юла.  Кри- 

шиться  як  дзи/а.  Но.ч.  №  5756  Біт  як 
дзи/а,  ЗОЮР.  І.  147.  2)  Вертлявый,  раз- 

ный челов-вк-ь,  непоседа.  Ум.  Дзйжна. 
Двиґар,  ра,  -«.^Годинник.  Чаще  въ 

уноньшит.  форм*:  дзиґарок  (см.). 
Дзиґарі,  рів,  л.  ми.  Часы  сгьнные  или 

оашвнные    Черк,    у,   Котл.    Ен.    (Слов." 

Но"     4   1 350=ГОРЛЦ°  СТУП"'П'  °7"Ь  "СПуГі
и 

ДчнґариаЙствр,  дзиґариістер,  стра, .« Часовой  мастсрь.  Котл.  Ен.  (Слов ) 
Двжґірннй  а,  е.  Часовой.  Дт/арш, пнрика.  Ьп.-Нос.  * 
Двиґарок,  рва,  дзиґар,  ра,  «^Годин- 

ник. Чинк  во  мм.  ч:  дзиґараи.  Знає  т„ високу  з  д.т/аркамн  дзвіницю.  К   Ч1>  81 
в™,л-*ҐаТИі^ҐвЮ'  вш*  Д»*ґ»™ся,  ґаюся! вшся,  и.    Юлить,    вертіться.    Годі    тобі 
<>зп.  сипи.  Староб.  у    Що  ти  тт 
гмся-тіепіь  відсіли.  Староб.  у.   ' Дзиґлик,  ка,  м.  Огулъ,  тябуретъ,  тре- 

ножник*. ООншу  ж*,  „бую,  иоеаж,,  як '<««.</  на  .ш.^к,,,  „к  итьматиу  та  і, чшшниеь  С,,,,,,,,  шеи.  ,44.  Царяиа*»,Л .'„киисаонл,,.  Котл.  Ен.    Ун.    Дзвґлнчон. ДзнґлннбвнЙ,  а,  є.  .Относящійси  ы. сіулу,  табурету. 

Дзнґльованнй,  а,  е.  Кокетливый,  бой-, 
мп    Л-т.-.шваннії  нарубок,  дівка.  Черкас Дзнґлятко,  ка,  і.  Сгу.тьчикъ.  Уч  ДЗИґ- 

Дзнґвути,  ну,  нёш,    л*.    Прожужжать. Дзидзнкати,  каю,  вш,  м.  Говорить «н.ь  выговариваю  гь  евреи.  Г,о  і,  правда Щ*  ген  /Шуп  ,Іш,,знка„  МПІІ  справжній *ч<>.   Кв.  II.    172. 

Дзижчання,  движчатн.  Ся.  Двивчан- 
ня,  двизчатя.  

«•■»чан 
Дзиз,  їв,  ..,.  Оводь.  Січеться  в  вічі  озн- 

•«'•».  Він  дивиться  на  иене  дзйзои.  Он*  вол- конь  на  меня  емотрить,  ненріязненно  смот- рнгь.    Чи  не  нарооив  н  часом    якою    бет- 

юм  уа  дшлютьсн  на  мене.  Гоїш  1 1   і 70 Двнякучвй,  а,  є.  Жужжащій. 
Дзйвнутн,  ну,  неш,  ,л.  0  нолеті  пули камня:  издать  звукь,  свиснуть.  Камінь  по,  з голову  дзизнув.  МВ.  (О.    1862.  1    86 

^  Двнвчання,  дзижчання,  ня, с  Жужжа- 
Дзнвчатн,  дзижчати,  чу,  чйш  «« Жужжать.  Бжолн,  метелики,  оси  бабки Умелі  гудуть,  дзижчать.  Осн.  1862  VI]!  1Ь 
Двйнґель,  ЛЯ,  V.  1)  ттТ-  щегленок-!.' РппвШа  спгЧиёЙ..  Вх.  Пч.  11.  Ш  2)  Рас? Ап£еІіса  мЬедІпз.  Вх.  Пч.  І  я  Г« 

Дзенґель.  '  °-    Ь!"- Дзйндвик,  ка,  м.  писящая  и  качаю- щаяся кисточка  или  что  либо  подобное Д8инД8нваТ11)  чу  м.=Д8ижча- 

ти.  Желех.  л»"«ча Дзнндвобкий,  а,  е.  Блізорукій  Та  в час  дівка  була  дзиндзоока,  Почт   у 

ти.  2;=ВрявЧатя.  Пшено  дзннчалн    ча- рочки. Мир.  Пов.   II,  61. 
Двирчати,  чу,  чйш,  м.=Дврвнчам 

і  камт  гу*>  „ікни  Ознруали,*,,  ™ все  ходором  заходив.  Стор.  МЦр    37 Дзнчати,  чу,  чйш,  и  =Д8И8Чйм  А« 

"арь  дзичюпь.  Харь,,-,  у.       А8Щ8,а*"-  
Л«" 

Двіґерай,раю,.«.=гНежнть.  Вх.Зн.  15. 

»иапа.  ЗЮЗО.  1.  128.    2).  Дзіндз(ввр-зух. 

гам  дзіядз.вер-зух!  Коли,  ни    нс-не    про- 
><>ше,  коли   чи  ,7У_,„„  ,,же  вл  * людей  давить -як  м„х.  Котл    Кн 

:{нДвінд8бРа,  р.,    ̂ ,-=Дж1нджурв.    Вх. 
Дзніїв,  на,  ве^Зніїв. 

змЙха*'  "ІЛ"  "   ДЗ"ІТХв'  ХЫ  •*  ̂8міЙ' 

нааї^'тГ''  *'"  Кі,к",е';ь.  УДоржнвающіЙ 
навій  на  тьацкоіп,  стам*.  В;іс.  165 

»..?8у58уриха'    хя'    '"— Джнджунута 

МВ.  (КС.  1902.  X.  1(7).  "Я^УРУ*»- ігЛ9^'  ?8Ускн!  мсж-  ■  1)  Прочь!  Пошслъ! нользя!  А  дзуски,  тшмиШ  Кв.    Ц.    268 

'  І.  ,;  А  А/*гли    "г   «мста#    Козо- ДОП,  У-  2)  Врысь!  (па  ко.и.іп,). 
Двьоб,  дзьббатн  и  ир.=Д8юб,  двюба- 

М  и  пр.  ИВолын.  у.  Харь?  г.  ДзХ. сгсти._  Остаться  ва  вісті,  не  подвинуться Дзьооом  еи,)и,и-н,  за  що  рук  .ачепити, 
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ніде  заробити.  Кролев.  у.  В  кою  є  ху- 
дібка, до  той  якось  виборсається,  тою  и 

на  заробітки  пустять,  а  юлиш  все  таки 
дзьобом  сядг.  О.   1862.  IV.  106. 

Даьобавва,  ки,  ж.  Годъ  каши  изъ  ціне- 
ни цы,  которую  'вдятъ  п.  медом  ь,  сахаромь. 

Шух.  1.  143. 

Дзьобань,  ня,  .•'— Оскард  (съ  острыми 
концами).  Мик.   181. 

Дзьобвнва,  вв,  ж-.—  Даьоблинва.  Ко1Ь. 
I.  36.  Гол.  Од.  68. 

Дзьоблвнва,  вн,  ж.  Сумка  (четырех- 
угольная шерстяная)  у  гуцуловъ,  родъ  ко- 

томки, надеваемой   черезь    плечо.    Федьк. 
Дзьббия,  ні,    яс.=Дзьоблинва.    Шух. 

I.  124.  Гол.  Од.  68. 

Дзьббро,  ра,  м.  Ребро.  Кои'ем  дзьобро пробивали.  Чуб.  III.  408. 
Дзьбна,  пи,  ж.  1)  =  Дівчина.  Юж  дзьопа 

оддати,  Вх.  .Тем.  409.  Вх.  Уг.  236.  2)  Ста- 
рый платокъ,  Вх.  Лем.  409. 

Деьоркйч,  ча,  ".— Дзенвач.    Вх.    11ч. 
II.  10. 

Дзьоха,  хи,  .*.-,  О  женщин*:  вертушка.' 
болтунья?  Се  вже  мабуть  тобі  та  дзьоха 
набрехала.  Новомоск.  у. 

І.  Двюб,  би,  м.  Клювъ.  Угор.  Ум.  Дзю- 
бии,  дзюббк. 

П.  Двюб!  меж.  выражающее  клеваніе. 
На  маковці  сиділа,  дрібен  мачок  дзюбала: 
дзюб,  дзюб,  дзюбапсць!  Маркев.  74. 

Дзюба,  бш,  ж.  Девушка  съ  лицомъ, 
изрыты  мъ  оспой.  А  що  кому  бо  тою,  що 
я  дзюб  у  люблю;  а  я  дзюбі,  моїіі  любі,  че- 

ревички куплю.  Ни.  Ум.  Дзюбиа. 

Дзюбав,  ва,  .».=!.  Даючі.  Вх.  Лем.  ЮУ. 

Даюбанёць,  нця,  *.  См.  Дзюб  II.  Мар- кев. 74. 

ДвЮбаинй,  а,  е.  1)  Поклеванный.  2)  Ря- 
оый  отъ  оспы.  Дзюбана  дівка.  Ум.  Дзю- 
баиёньиий. 

Дзлбань,  ня,  .«.=■- Дзюбатий. 
ДзюбастнЙ,  а,  е=Д8юбатий. 

Дзюбата,  баю,  «ш,  одн.  в.  дзюб  в  у- 

тн,  ну,  иеш,  >л.  Клевать,  клюнуть.  Пше- 
ниці не  дзюба,  водиці  не  «V.  Бал.  82.  Па- 

не-юснодару,  па  вашім  дворі  да  три  го- 
луби пшеницю  дзюбають.  Чуб.  III.  417. 

Дзюбати  насГння.  Вылущивая,  %сть  свмячки 
(О  людяхъ). 

Даюбатнй,  а,  е.  1)  Съ  большимъ  клю- 

вомъ.  Яструб*  дзюбаті.  К.  Доев.  99.  2)= 

Дзюбаиий.  Дзюбата  дівка.  Був  русятй, 

вусатий,  дзюбатигі.  Св.  Л.  275.  Г.  Барв. 447. 

Диобмв,  к»,  .«.  Ум.  оть  Г.  Дзюб. 

Дзюбка,  вн,  ж.  I)  Клювъ.  Бора,  у. 

2)  Ум.  оть  дзюба. 
Дзюбнути.  См.  Дзюбати. 
Дзюбов,  бка,  м.  і  /  Ум.  оть  дзюб.  2)  См, 

Ґельґів.  Шух.  I.  175. 

Дзюбун,  на,  м.  Клюющііі. 
Дзюндзя,  зі,  ж.  Уи1\а?  Ходили  и  « 

річку  плракн,  викусила  дзюндзю  собаки.  Нп. 
I.  Дзюр,  ра,  м.  Ключь,  источникъ. 
II.  Двюр!  меж.  Знукоиодражаніе  для 

вьіраженія  теченіи  струи.  Чарочко  сереб- 
реника, а  тобі  горілочка  солоденька.  А  чі 

сучка,  а  ні  задирочка,  як  дзюр,  так  дзюр 
до  донечка.  Чуб.  V.  1096.  Хоч  дзюр,  ти 
не  капі—  казав  циган,  як  заховавсь  від  до- 

щу під  дерево.  Мнж.  115. 

Дзюра,  рн,  ж.  и  пр.  =Дїра  и  нр.  То 
так  потрібне,  як  дзюра  в  мості.  Ном. 
Лі  9817.  Ум.  Дзюрочка. 

Дзюрити,  рю,  рйш,  іа.  Течь  тонкой 
струей.  Рудч.  Чи.  24  7.  Пров  дзюрить,  буль- 

котить з  стіни.  Ном.  5б  817-і.  Рудч.  Чи. 
247.  Так  за  шию  й  дзюрить.  О.  1862. 
VI.  57. 

Дзюркнути,  ну,  наш,  іл.  Политься 
струей.  Раз  цюкнув,  кров  дзюркнула.  Млр. 
л.  сб.  229. 

Дзюрвом,  нар.  Струей.  Уман.  у.  Води біжить  дзюркоЛ'. 

Дзюрвотатж,  чу,  чеш,  двюрвотітн,  чу, 
тйш,  %Л.  Течь  съ  шуыомь,  журчать,  Дзюр- 

котіла з  гори  вода,  збішючи  ринвою  між 

кущами.  Левиц.  Пов.  2/6.  А  срібная  хви- 
ля....  дзюркотить.  К.  Досв.  70. 

Дзюркотливий,  а,  в.  Журчащій.  А  ти. 
водо  дзюркотлива,  течи  із  ставка.  1С.  Досв, 
159, 

Двюрвбтоньва,  вн,  ж.  Журчащая  вода. 
Передай  їй,  дзюркотонько,  нлач  довічний 
мій.  1С.  Досв.  160. 

Дзюрочка,  вн,  ж.  Ум.  оть  дзюра. 

Дзюрчання,  ня,  с  Журчаніе. 

Дзюрчати,  чу,  чйш,  гл.  Журчать.  Дзюр- 
чить  біжить  криниченька,  напоен  я  ста- 

вок. К.  Досв.  157. 

Дзяб,  бя,  ж.—Ьяб. 
Даябванйстнй,  а,  е.  Пестрый,  ігвтіі. Вх-  Зн.  15. 

Дзябра,  бер,  »<«.=8ябра.  У  гор. 
ДвявТ  меж:   Звукоподражаніе    для    вы 

раженія  лая  щенка:  Тявъ!  Сюди  гав,  тудн іі.інв.  Ном.  Лі  3018.  Собачка    лежить    на 

нриспі  та:  д3яв,  дзяв!...  Рупд.  Ск.  II.  67. 
Дзявкало,  ла,  с.  Постоянно  лагощій 

щенокъ. 
Даявкання,  ня,  с.  Лай  щенка,  тявканн\ 
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Двявватя,  ваю,  вш,  /.<.  одн.  в.  двявв- 
вутн,  ну,  неш,  гл.  Тявкать,  тявкнуть. 

ДвяБкотітн,  чу,  тйш,  '.*.  =Дчявка- 
ТВ.  Сучечки  віт  коло  гати  та  її  дзявко- 

тить. Чуб.  П.  101. 
Двяввуя,  на,  .м.=Даввкало. 
Двяволйтв,  ля),  лиш,  '.'-Дзявкати. 

Чи  чисте,  цуценя  дзяволи  ть'ґ  Г.  В;ірв.  7. 08  не  годи  коло  хати  та  не  дратуй  ца- 
пеняти, бо  цуценя  дзяволить.    Мил.    іу'з. Дчяиа,  ян,  лс.  Говяжій    отваръ    Угор. 

Ди,  сокр.  диви.  А  ди-но.  Смотри-ка. 
А  ди-но,  який  нее  ио*іі.  Каменец,  у.  См. Дивитися 

Дяб!  меж-,  отъ  глш.  днбати.  Говорится маленькимъ  дътямъ,  когда  они  становятся 
на  ноги.  Днб,  диб,  доню!  Хпрыг.  у.  Так- 

же и  о  взрослы хъ.  Я  на  місті  була,  я 
юрілку  пила:  днб,  днб  на  село,  кие,  мот на  його.  Ном 

Дйба,  нар.  Дыбоыъ.  Як  скочить  Лев  - 
аж  днба  стала  ірит.  Гліб.  21. 

Дибання,  ня,  с.  1)  Хожденіе  на  хо- 
ду ляхъ.  2)  Медленное  и  нетонкое  хожде- 

ніе (о  летдяхъ  сь  длинными  ногами  ПЛИ  о 
дътяхъ). 

Дибати,  баю,  (блю),  бавщ,  (блвш),  м. 
1)  Ходить  на  ходу  ляхъ.  2)  Ходить  медленно 
и  неловко;  ходить,  вытягивая  ноги  (о  лю- 
дяхъ  съ  длинными  ногами,  о  д*тяхъ  и 
пр.)  Близько  видати,  далеко  дибати.  Ном. 
№  1 1423.  Диба,  мов  муха  но  сметані. 
Ном.  Диба,  мов  журавель.  Ном.  Та  мала 
пташки,  та  невеличкая  но  билиночці  днб- 
ле.  Лавр.  На  дворі  під  тополями  дибали 
два  журавлі.  Диба,  мов  *е  своїми  ноюлт 
Стор.  її.  44.     ' 

Днби,  бів,  ж.  мн.  і )  Ходули.  Левви, 
Нов.  90.  2)  Колодки,  деревянный  бревна съ  отверстіямн  внутри,  куда  вкладываются 
ноги  арестантовъ.  КС  1883.  X.  231  За- 

били їх  у  оибн.  Рудч.  Св.  1.  210.  Бидем 
мто  літувати  в  Станікові  на  риночку, в  тяжких  дибах,  в  зелізочку.  Ум  Дибки 
ДИбЙЦІ.  дибці.  К.  Доев.  107.  Ой  дубові  диб- 

ки, залізні  кайдани.'  но  степах  ви,  по  ко- мииіах  наших  розганяли.  К.  Досв.  107. 
Ой  на  нош  диби,  на  руки  дибиці,-оцето- 
оі,  вражий  сину,  славні  молодиці.  Лавр.  61. 

Дябитвоя,   бяться,   безл.    Становиться 
ДЫбомъ.  Волосся  почало  дибитись. 

Дибйці,  бйць,  аг.  мн.    Ум.    оть    диби. 
о\  п  **'  **'  ж-  ')  Но*ка  У  стола. 
2)  Подставка  иодъ  что-нибудь.  3)  мн.  Ум 
оть  диби  '        * 

Днбка,    нар.    На    дыбы.    Дибки    став Ном.  Лі  3392. 

I.  Дибки,  нар.=Дибва.  Дали  бабі  риб 
кц,  стала  баба  дибки.  Ном. 

II.  Дибки,  дйбоньви,  днбуні.  двбу- 
ночки,  дибусі,  двбусеньвя.  0  дътяхь: 
ходить  (=дибати)  О  1862.  IX.  119.— 
стати,  ходити.  О  двтяхъ:  стать,  ходит»;  о 
в:»роолыхъ:  стать,  ходить  на  цьшочкахъ. 
Івась  або  Василько  прилізе,  стає  дибки 
коло  матері,  спинається  їй  на  руку.  Мир. 
ХРВ.  71.  И нша  скочить  та  почне  вистри- 

бувати дибки-дибки,  щоб  пані  не  почила 
МБ.  (О.- 1862.  ПІ.  35). 
Дйбом,  нар.  Дыбомъ.  Бувало  покійний 

Окрім  як  стане  росказувати,  царство  йому 
небесне,— дак  волос  дибом  становиться. 
Рудч.  Сі;,  і.  24.  Пропадає,  мов  порошина 
з  дула,  тая  козацькая  слава;  що  по  всьому 
світу  дибом  стала.  Макс.  (1849)  59.  Си- 

виллу тут  замордовало  і  очі  па  лоб  по- 
паняло,  і  днбом  волос  став  сідий.  Котл.  Ен. 
Дйббшкя.  Вь  вираженій:  На  дйбошнах 

На  цыпочкихь.  Підходить  на  дибошках 
щоб  не  чуть  було.  Екатер.  у.  См.  II.  Дибки! 

Дібу,  дйбу,  меж.  Прип*въ  въ  ігіісн*. 
Ой  пас  вівці  да  на  Бондарівці,  положив 
бурдюх  да  на  моїильці.  Диби,  дибу'  Чтб 

V.  1086.  •     " ДябулІ,  нар.^1.  Дябвв.  Дай  бабі  ци- 
буля, етане  баба  дибулі.  Лубен,  у. 

Дябудь,  меж.  выражающее,  что  чело- 
въкъ  медленно  идетъ.  Ох  я  з  корчми  ди- 
буль,  дибуль,  бочулочку  тимуль,  тимуль. Чуб.  V.  1088. 

Дибуляти,  ляю.  яга,  гл.  Идти  очень 
медленно.  Ондечки  старий  дибуля.  Чер- ниг.  г. 

6*^^■б£НІ'ттД,,Уx0,"•  Д"6*""".  А«- бусі.  См.  П   Дибки. 
Дібці,  ців,  ж.  мн.  Ум.  отъ  диби. 
Див,  ва,  м.  ?  Щоб  на  тебе  див  прий- шов. Нов.  №  3748.  КС.   1890.  X.  58. 
Давая,  ну,  м.  Диванъ,  турецкій  госу- 

дарственный совіть.  Іде  султан,  поки- 
нувши в  дивані  башів  >па  визирів  широ- комовних. К.  МБ.  XII.  269. 

ДивапДя,  ції.  ж.  Удивленіе,  днковява. піенск.  г. 

Дйвдервв,  ва,  .и.=Днвдеревв.  Лв.  98. 
Дйвдарево,  ва,  с.  Раст.  Дурмань,    Эа- Іига  зіташопіит.  ЗЮЗО.  I.  121. 

,,  Дмвимй,  а,  е.   Очень   удивительный. Желех. 

ДЙМЯЬ,  ВВЯ,   М.   Хл*бъ  ВЪ     ВИД*    Т01- 
стаго  кольца;  его  певутъ  на   свадьбу   для 
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нвЕ'Ьсты,  которая  должна  сквозь   него  по- 
смотреть на  гостей.  Полт. 

Дивйдло,  дл,  «,  Видъ?  Славний  коз
ак 

Максим  Залізняк  славного  дивидла,—не 

буде  на  Україні  ні  ляха,  ні  жида.  Лу- каш.  54. 

Дивйзія,  вії,  ас.=Диво,  дивовижа. 
Оттака  дивизія!  Лебсднн.  у.  Дивйзія  та  й 

годі.  УдивительноІ  Осн.   1862.  IX. 

Дйвий,  а,  є.  Дикій.  ШМ  дивиї  звіра 

зубатий  "скреготали.  Чуб.  І.  180. 

Дивина,  нй,  ж.  1)  Удивленіе,  дикови- 
на Бач  якої  дивини,  наросло  на  отій 

вербі.  Лохв.  у.  2)  Раст.  Царскій  жезлъ, 

УегЪазсшп  Ьусппіііз.  ЗЮЗО.  1.  140.  Да 

посади  я  дивину,  да  зеленую  єлину,  чер- 

воную калину.  Чуб.  Ш.  821.  Ом*  миль, 

мосту,  а  на  кінці  мосту  дивина,  а  на 

тій  дивині  цвіт  на  весь  світ.  Ном.  стр. 

290,  Лі  11.  Ум-  Дивйика. 

Дйвиїн,  влю,  виш,  гл.=Дивува*я. 

Хто  дивить,  нехай  собі  так  чинить.
 

Ном.  №  7814. 

Дивитися,  влЛся,  вишся,  гл.  о
мог- 

р*ть  глядить.  Треба  якось  у  очг  ди
вити- 

ся Ном.  .V  3177.  Дивиться,  як  кошеня 

в  каганець.  Ноы.  Лі  9242.  Тепер  і  хата 

її  дивиться  якось  сторч.  Хата.  103.  Ди- 

вй-но.  Смотри-ка.  Дивино,  вже  сонце  сі
- 

дає. Но»,  стр.  289,  Лі  Ю057. 

Дйвка  ви,  ж.  Диковина.  Вт.  вир
аже- 

ній: Нема  дйвки.  Не  удивительно.  Нема 

дивки  на  свої  гроті,  а  чужі  все  важк
і. 

Ном.  Л:   1811. 

Дивний,  а,  в.  1)  Удивительный, 
 див- 

ный, чудный.  Скажу  я  тобі  диво  дивное, 

що  о  Нетрі  Дунай  замерзав.  Чуб.  Ш
. 

317.  2)  Странный.  Дивний  чоловік 
 Авеоь. 

Чи  він  планетник,  Бог  Гюго  знас.  Каме-
 

нец, у.  То,  представиться  ілкану-паша
- 

ті  трапезонсьному  княжаті,  молодому 

паняті,  сон  дивен,  барзо  дивен  на  прочуд. 

Макс.  (1819)  33.  Ум.  Дивненький,  дивне
- 

сенький. Приснився  мені  сон  дивненький, 

що  приїхав  мій  миленький.  Чуб.  \  .  3. 

Приснився  козакові  дивнесенький  соч.  Шр. л.  сб.  212.  „       . 

Дивниця,  ці,  ж.  Удивленіе.  Дивн
иця 

йому.  Удивительно  колу.  Ото  мені
  див- 

ниця, що  де  воно  з  хати  ся  поділо.  Ка- менец.  у.  ., 

Дивно,  нар.  Удивительно,  странно.  Ди
в- 

но  мені  та  чудно.  Якось  так  дивно  ся 

називає.  Каменец,  у.  Дивно  здавалися.  Ка- 

заться страннымъ,  удивительными  Дивно 

тільки  здалось  йому,    що    Черевань    про 

те  а  ні   гадки.   К.   ЧР.    ЮЗ.    Ум.    Див- 
ненько. 

Диво,  ва,  с  1)  Диво,    чудо;    странное, 

удивительное  или  редкое   явленіе.   Кілько
 

світа,  тілько  й  дива.  Ном.  №  2385.  Такі 

дива  руками  його  робляться.  Єв.  Мр.  V  І.  2. 

Таку  пісню  чорнобрива  в  степу  заспіва-
 

ла:'зілля  дива  наробило -тополею   ста- 

ла.   Шевч.    18.    Велике    диво— опеньки! 

Ном   №  5536.  Там  дива  такого  на  ярмар- 

ку  що  й  за    тиждень    не    передивишся. 

Лебедин,  у.  Диво!  Удивительно.  Диво,   що 

добре  вбрався,  коли  такий  багач!  На  диво. 

На  диво,  на  удивленіе.  На   диво   була   в 

Череваня  дочка.  К  ЧР.    48.    Не    в    диво. 

Не  вь  диковину.  Твоє  ниво   та    и    не    в 

диво,  дивні  мені  слова  твої,    Лавр.    111. 

Дивом  дивуватися.  Сильно  удивляться,  изу
м- 

їяться.  Драг.    3.    То  тогді  то   у    городі 

и  Лебедені  карі  і  князі  великим  всі  дивом
 

дивували.  Макс.  (1849)  88.  Тоді  б  кругом 

уста  веселі  піснями    Бога    прославляли, 

а  чужеземнпї  народи  великим  дивом 
 ди- 

вували. К.  Нсал.  294.  То  осі  тоді  козаки 

дивом  дивували,  що   по   якому    Чорному 

чорю    по  бистрій  хвилі  потопали,  а  ш 

одного  козака  з  межи  війська  невтеряли
. 

Макс.  (1849)  52.  2)  Родь  хоровода.  Ірин
. 

III    114.  Ум.  Дивце    0.   1862.  X.  31. 

Дивовижа,  жі,  ж.  .1)  Замечате
льное 

зрелище;  замечательное  или  странное
  явле- 

ніе Уман.  у.  Чого  ти,  зятю,  на  мій  двір 

поглядаєш?  На  моїм  дворі  ніякої  ди
вот- 

жі  не  маєш.  Рк.  Макс.  2)  Диковина. 
 Чу- 

маки усе  слухали  дивовижу  московську 

да  аж  роти  роззявляли.  Рудч.  Ск.  II. 
 М-- 

На-в-дивовйжу.  На  удивленіе.  Що  вже  з
а 

хороше  дівча  було,  всім  на-в-ди
вовижу. 

Васильк.  у.  В  дивовижу.  Въ  диковину, 
 уди- 

вительно. В  дивовижу  була  їм  ця  загад- 

ка. Грин.  Н.  271.  Не  в  дивовижу.  Не  П 

двковину.  Йому  не  в  дивовиж
у  дівчат 

цілувати,  .мов  оріх  лускать.  Кв. 

Дивовижний,  а,  е.  Удивительны
й,  стран- 

ный. Казки  дивовижні  казали.  П.  МД..  1 1. 

Дивовйвія,  вії,  .*-. -Дивовижа. 
 Харьк. 

Дивовисько,  ка,  с  1)  ЗрЄлище
.  3»н- 

,„ими  приятелями  на  дивовиськ
о  пішов. 

'>)  Удивительное  явленіе. 

Дивоглядний,  а,  е-Днвовижнв
й.  Ве- 

личезний, дивоглядний  замок  ся  простер. Мл:ік.  68.  ,г    „_ 

Дивоглядь,  ді,  ж. = Дивовижа.  Я
к  на 

дивоглядь,  дивлються  на  жне.  Камснен.
 ). 

Дивосил,  лу,  л.  =  Девясил. 

Диво»,  «,  ж.  1)  Удивленіе.  2)  
 >ДИ- 
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нательная  вещь.    То    не   дивота,    що    до 
чарки  охота. 

Дівування,  ня,  є.  Уднвлеяіо.  Онисько 
не  показував  дивування.  Левиц.  Пов.  233. 
У».  Дивуваннячко. 

Дивувати,  аую,  вш,  гл.  1)  Удивлять. 
2)  Удивляться.  Ви  йому  не  дивуйте:  « 
його  така  повинна.  НВолын.  у.  Нема  чо- 

го дивувати,  така  була  й  її  мати  їМст. 
235   Дивом  дивувати.  Ом    Диво. 

Дивуватися,  вуюся,  етея,  ?л.    Удив- 
ляться. Кв.  II.  321.  Довго,    довго    дивува- 

лись на  її  уроду.  Шевч.  ЗО.  Хто    вели- 
кого на  бачив,  той  і  малому  дивується. 

Нон.  Лі   1908.  Від  дурня  чую,  то  ся    не 
дивую.  Ном.  Л*  6280.  Багатий  дивується, 
як  убогий  годується.  Ном.  .V:    1606.    Ди 
вуватися  з  чбго.  Удивляться  чему. 

Дивцё,  ця,  с.  Ум.  отъ  диво. 
Дяк,  кя,  .к.     Іикій    кабанъ.    Чуб.    Вх. 

Нч.  II    7. 

Дикарь,  ря,  м.  1'одь  камня.  Камінь- 
дикарь.  Славяносерб.  у. 

Дикий,  а,  є.  Дикій.  На  печорській  горі 
росла  тоді  дика  пуща.  К.  ЧР.  91.  Обіз- 

веться хлопство  дикими  степами.  К. 
Досв.  25.  Дикий  кабан.  Рудч.  Ск.  І.  180. 
Д.  бузина.  Раст.  Бузина.  ЗатЬисиы  нідта. 
ЗЮЗО.  1.  1  ЗГ>.  Д.  вишня.  І'аст.  Дикая 
внініім,  Ршшіз  Сііатаесегазиз  ЗЮЗО.  І. 

132.  Д.  голуб.  Пт.  Горлица,  Соїіігаоїь  і мі- 
інг.  Д.  груша.  Раст.  Лісная  груша.  Руї  и- 
сетягапік.  Зайшли  вони  на  такий  пус- 

тирь,  що  бур'яни-  аж  у  чоловіка,  і  ни 
тім  пустирі  стоїть  дика  груша,  а  на 
ній  груші  та  такі  терпкі.  Рудч.  Ск.  ТІ. 

24.  Д.  'коноплі.  Раст.  Зіасіїук  птїа.  ЗЮЗО. 
І.  168.  Д;  льон.  Раст.  ІДпшп  регеппе. 
ШЗО.  І.  120.  Д.  цибуля  Раст.  ЛШпт 
«Яегясеиш.  ЗЮЗО.  І.  108.  Д.  чорнушка. 
І'аст.  №£ЄІІо  топ-чі».  ЗЮЗО.  1.  129. 

Дикість,  кости,  ж.  Дикость. 
Диковина,  ни,  ж.  1)  Дикое  мімжі.  іі«- 

пбрабатьіваемое.  На  збої  жито  краще, 
ніж  на  диковині.  НВолын.  у.  2)  Дикбви- 
на= Дивовижа.  Яка  диковини,  що  собаки 
некована.  Ном.  Л;  5511. 

Диковинний,  її,  Є-- Дивовижний.  Ста- 
лось щось  надзвичайне,  диковинне,  таке, 

чого  ніколи  н/>  буває.  Ним.  стр.  288. 
•V  7910. 

Диктувати,  тую,  вш.  /./.  Диктован.. 
.Іеннц.  Нов.  226. 

Диктура,  ри.  ж.  І)  Диктовка.  Прока- 
те в  диктуру  дещицю.  Ном.  Од  видавця  І. 

2)  Вата,  положенная  вт,  чернильницу,  что- 

бы не  разливались  чернила.  Чорнила  про- 
сить. Навіть  „диктуроюи  не  відмовишся. 

Щоб  не  розливалось  чорнило,  дітвора  на- 
пиха  бавовни  в  каламар  і  вже  робить 
пером,  що  видушить,  наче  б  і  вмочив. 
Отес  й  єсть  „диктура".  Св.  Л.  161. 

Дикція,  ції,  ж.  Дикція,  чтеніе.  Роз- 
мовляв Шевченко  широко  про  свою  поему 

„їв.  Гуси,  почитуючи  гарною  дикцією 
своєю  деякі  місця.  К.  ХЦ,  21. 

ДИЛЬ,  ЛЯ,  .11.  ИмІЛ'ГЬ  її  множ,  число 
(дилГ),  но  употребляется  и  какъ  собират. 

Толстые  брусья,  изь  которых'!-  склады- 
вают!. етЪны  хаты,  колодца  и  пр.,  пласти- 

ны. НВолын.  у.  МУК.  III.  31.  ЕС.  1883. 
I.  216.  Ой  у  полі  криниченька  димом 
дильована.  Чуб    V.   157. 

Долювати,  люю,  вш,  гл.  Строить  изъ 

бревенъ.  Ой  у  полі  корчма  дильом  дильо- 
вана. Нп. 

Дим,  му,  м.  Дшгі».  Стад  не  дим,  очей 
не  виїсть.  Ном.  Яе  3206.  Хто  оітру  слу- 

жить, тому  димом  платять.  Ном. 
3€  7166.  Намітка  як  дим  тоненька.  МВ. 
I.  122.  Но  за  лугами  дими  стовпами. 
Ой  -то  не  дими,  то  з  коней  пара.  Чуб. 

III.  308.  Димом  пішли  (Ном.  №  1904),— 
взялбея.  Сіор'вло.  Взялись  димом  гостро- 

верхі шлигецькі  будинки,  виглядають  із 
.іа  печищ  білії  хатинки.  К.  Досв.  123. 
Ум.  Димбн,  димбчок.  К.  ЧР.  235.  Чуб.  V. 
701.  Вітер  повіває,  димок  иошибас,  й  між 
тим  димочком  листівка  лійки-.  Чуб.  V. 
1026. 
Дика,  ми,  ж.  Родь  теякей  прозрачной 

полосатой  ткани,  кашіфась.  Чуб.  VI  114, 
103.  Гол.  Од.  21.  Ум.  Дймка. 

Дииав,  ну,  м,  1)  Раст.  Ветооіса  оШ- 
сіпаїїз.  ЗЮЗО.  І.  111.  2)  Назианіе  вола 
темно-коричненаго  цвъта.  КС.  189Н.  VII.  4  І. 

Димановн-й,  а.  в.  ?  Ньо,  ньо,  урагова! 
мо,  ньо,  диманова!  О.  1862.  VI.  Кост.  63. 

Диларёвий,  димарний,  а,  є.  Огнося- іційся  кт.  дымовой  трубі. 

Димарик,  ка,  димаричок,  чка,  м.  Ум. сп.  димарь. 

Димарь,  ря,  м.    Печная    труба.    Гріш. 
II.  158,  102.  А  Максим  на  пожарище 
та  на  попелище  подивився.  ..  Нема  ради! 
Тілько  вітер  свище  у  димарі  та  в  ко- 
мені.  Шсвч    590.  Ум.  Димарик,  димаричон. 

Дймати,  маю,  еш,  гл.  Дуть  мЬхомъ. 
Як  піджарити  треба,  то  копиль  кри- 

чить: димай!  димай!  НВолын.  у.  За  ци- 
ганом, ж  його  сином  тра  рано  встати, 

мішком  димити.  Гол.   II.  688. 
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Дйминиці,  ць,  ж.   мн.   Родъ    опухоли 
Димййець,  иця,  лі  —  Двмарь.  Вх.Зв.  15. 

нь  паху,  подь  мышками.  Іі'аненец.  у.  См. 
Дімениця. 

Дня  йтися,  млгіся,  ийшся,  гл.  Ды- 
миться. 

Диміти,  мли),  мйш.  <л.  Дымить,  шліу 
екать  дымъ. 

Дймка,  ки,  ж.  1)  Ум.  огь  дима.  2)  Вы- 
бойчатая полосатая  юбка.  НВолын.  у.  Чуб. 

VII.  429.  Гол.  Од.  49.  3)=гДи*на.  Вх 
Лем.  410. 

Димварь,  ря,  м,  Выбойщпкъ,  набивию- 
щіІІ  выбойку.  Гол.  Од.  58. 
Дймковий,  а,  е.  Сделанный  изь  димки. 
Димна,  ни,  ж.  Родъ  небольшихъ  круг- 

ЛЫХ1.  хливъ.  Вх.  Лем.  410. 

Димний,  я,  є.  1)  Дымный,  курной  Не 
виїмо  було  ні  димних  печеіі,  ні  бочок,  ні 
возів  з  припасами.  К.  ЧР.  Димна  хижа. 

Курная  изба.  Вх.  Лем.  410.  2)  Дымчата- 
го  цвіта.  Мак  повний  усякий:  червоний, 

перістий  і  димний.  О.  1862.  IV*.  72. 
Димаик,  ки,  л/.=гДнмарь. 
Димниця,  ці,  ж.  1 )— Дикарь.  2)  = 

Димва.  Ум.  Димнична.  Вх.  Лей.  409,  410 
Димно,  нар.  Дыыко.  Не  топила,  не 

курила, — по  сінечках  димно.  Мот.  16 
Диыоватий,  а,  е.  Дымный,  задымлен- 

ный. Димовата  кузня.  Г.  Барв.  21. 
Дннбввй,  а,  є.  1)  Дымовой.  Що  се,  що 

серед  пустині  стовпом  димовим  знялосяї 
К.  МЬ.  Ш.  254.  2)  Сделанный  изъ  дими. 
Що  я  приїду  пишно  та  красно,  а  ти 
ще  краще—  сивою  паровицею  у  намітках 
димових.  МВ.  І.  89. 

Димовище,  ща,  с  Пожарище,  пепелище. 
Димбк,  мку,  димбчов,  яку,  м.  Ум. 

огь  дим. 
Димтянка,  ки,  ж.  Проститутка. 
Димувати,  мую,  <ш,  гл.  Дыми  і  сси 

Принизь,  о  Господи,  ти  небо  над  землею, 
зійди,  коснися  гір,  нехай  горять,  димують. 
II.  Исал.  319.  В  руках  його  мушкет  ди- 

мує. Греб.  354. 
Дйвда,  ди,  м.  Шатунъ. 
Дйндатв,  даю,  вш,  гл.  1)  Шататьси. 

2)  Качать  ногами. 

Дйвдврвво,  ва,  с— Дмвдерево.  Бер- 
дич.  у. 

Диндялйндатн,  даю,  вш,  гл.=Твлі- 
патися  1.  Вх.  За.  14. 

Дйннще  ща,  с  Місто,  засвянное  ім- 
иями. 

ДВмнив,  ка,  м.  Грядка  съ  дынями. 

Диня,  ві.  ж.  Раст.  Дыня.  Сиситів  М^*- 
Іо.  ЗЮЗО.  І.  1 20.  Бодай  твої  кавуни  та 
побили  табуни,  бодай  твої  дині  та  пої- 

ли свині.  Чуб.  V.  1177.  Различи,  породы 

дынь:  дрислівка  дубівка,  Кв.  П.  239.  зі- 
м(вка,  качанка,  лнпівка,  татариа.  (см.).  Ум. 
Динька.  Рудч.  Ск.  II.  9.  /  як  що  есті, 
було  насіннячко,  ягідки  які,  динька, — по- 

сипле, положить  на  могилу.  Сим.  (Ха- та, 215). 

Дивака,  ки,  ж.  Большая  дыня. 
Динятко,  ка,  с.  Маленькая  дыня.  Ум. 

Диняточко. 
Динячий,  а,  е.  Дынный.  Диняче  ба- 

дилля. Левиц.  Пов.  370.  Динячі  кабачки. 
Мнж.  170. 

Днпоть,  птю,  м.  Удлръ.  Дати  дмптю. 
Поколотить.  Дав  доброго  диптю:  опвохрив 
добре.  Ном.  Лі  3961. 

Днятянка,  ка,  яе.=ДимїЯнка.  Ман- 
дрьохи, хльорки  і  диптянки,  що  продають 

себе  на  час.  Котл.   Ен. 

Дйрза,  ай,  ж.  Раст.   Вгогаи»    агуепаіа. 
Диранва,  вв,  ж.  Одивъ  экземпляр!, 

раст.  дирзи.    Ум.    Дирзйнна.    дирзйноньиа. 

Диркало,  ла,  с.  Родъ  трещетки,  упот- 
ребляющейся при  нгрЬ  въ  деркача.  Ив.  43. 

Диркати,  каю,  вш,  гл.  —  Дирчатя  2. 
Деркач  диркає,  дирчить:  дир,  дир.  Вх. 

Цч.  II.  10. 
Дйркатися,  каюся,  ваіся,  гл.  Спорить, 

противоречить.  Шо  ж  він,  днркався* — Ні, 
так  віддав.  Шо  там  йому  дирьатись, 
як  він  скрізь  винен.  Мйрг.  у.    Д.    Звари. 

Деркач,  ча,  м.=- Деркач. 
Дирлйга,  рн,  ж,— Ґерлиґа. 
Дирчати,  чу,  чйш,  гл.  1  =  Деренчати. 

Коли  слуха, — щось  дирчить    за    стіною: 
оглядуеться:  затичка  (у    шибці)    так 
лізе  на  двір,  тягне,   видно,   хтось.    Сим. 
215.  2)0  коростелі:  кричать.  Вх.  11ч.  П.  10. 

Дйскос,  су,  м.  Днскосъ. 

Дистанція,  ції,  ж.  'і  Нехай  би  де  у дистанції  так  розташувались,  дали  б 
їм  зараз  пергою,  хоч  би  й  перечорт 

був.  Кв. 
Дитина,  ни,  ж.  1)  Ребенокъ,  дитя. 

Тоді  мама  біду  знає,  коли  малую  дити- 
ну має.  Ном.  №  9189.  Він  мені  за  ди. 

тину  рідну  став.  МВ.  1.  22.  Знайти  ди- 
тину. Родить  дитя.  Нарядити  дитину.  Родить 

дитя  —  иреимушественво  помимо  брака. 
2)  Сынъ  или  дочь,  хотя  бы  п  взрослые. 
Чи  я  в  тебе,  мати,  не  твоя  дитина, 
коли  моя  мука  тобі    дуже    мила.    Мет. 
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70.  Батькова  димна,  Ном.  №  7485,  мими- 
ке дитина.  Любиычмкъ  отца,  матери.  3)  Про- 

давати дитйьу.  Родъ  игры.  О.  1861.  XI. 
30,  51.  Ум.  Дитинна,  дитинонька,  дитиноч- 

ка. Аби  дружинна,  дасть  Бог  дитинку. 
Ном.  А;  9181.  Ой  кіт  буде  воркотати, 
дитиночка  буде  спати.  Макс.  (1849),  103. 

Дитйвець,  нця,  м.  1)  Родимчнкь,  діт- 
сі;ая  болізнь.  2)  Деревянный  полі.;  ящикь 
на  дві  колодца.  Борз.  у. 

Днтвнин,  на,  не.  Принадлежат,  і  Я  ре- 
бенку. » 

Дитйантися,  нюся  нвшея,  гл.  1)Ро- 
бячиться,  корчить  изъ  себя  дитя.  Лебед. 
у.  Ось  не  дитинься  та  приїиіаїї  гроші 
за  теля.  Камсноц.  у.  2)  Впадать  ні.  дет- 
ство. 

Дитинка,  ки.  ж.  Ум    оть  дитина. 
Дитинний,  в,  є.  Дітскій,  рябячіп. 
Дитвввив,  к»,  .и.  Матка,  Шепін.  Ка- 

всвек.  у. 
Днтйвовьва,  кн,  двтйночкв,  ви,  ж. 

Ум.  оть  дитина. 
Днтйнський,  а,  є .  —  Дитинний. 
Дитинча,  чати,  і  —Дитиня.  Грив.  II. 

314. 

Дитиня,  пяти,  є.  І'сбсночеїл..  Дити- 
ня вмерло.  Каменец,  у.  Ум.  Дитинятко, 

дитиняточко.  Мкр.  Г.  22. 
Дитинячий,  а,  е.=Днтячий 
Дитя,  тяти,  с  Як  дитя  не  плаче,  у 

матері  думки  нема.  Ном.  .V  1481.  Ум. 
Дитііпг,  дитяточко,  дитятонько,  дитятонько. 
О.  1862.  IV.  29,  35.  Пастушки  з  ягнят- 

ком перед  тим  хлопятком  навколішки 
припадають,  Бога  вихваляють.  Чуб.  Ш. 
330. 

Дитяточко,  ва,  с.  Уы.  огь  дитя. 
Дитячий,  а,  в.  Дітскій.  Згадали  наші 

забавки  давні,  дитячі, — пригадали  й  ді- 
вочі безсумні  часи.  МВ.  II.  179.  Недитя- 
чий рбэуи  леоейшбв.  Впаль  нъ  дітство. 

Нои.  Лв  6248. 

Днхавйця,  ці.  ж.  1)  Удушье,  одышка. 
2)  Запал  ь  у  лошадей.  3)  Болотистое  міс- 

то. Вх.  Лем.  410. 

Дихявйчннй,  а,  є.  1 )  Удушлиный,  стра- 
даюшій  одышкой.  Дихавичний  чоловік. 
НВолын.  2)  Больной  заналомь  (о  лошади). 
Дихавнчна  конячка.  НВолын.  у. 

Дйхало,  ла,  с.  Дыхательное  горло.  Ум. 
Дихальце. 

Дихальний,  е,  е.  Дыхательный. 
Дихальце,  ця,  с.  Ум.  отъ  дихало. 
Диханвя,  вя,  с.  Дьіханіе.  К.  Нса.і. 

329.  /  создав  Господь  Бог  чоловіка  із  пи- 

лу г  ввітхнув  йому  в  ніздра  дихання 
жизні;  і  став  чоловік  душа  жива.  К. 
Св.  II.  І.  кн.  М.  II.  7. 

Дихати,  хаю,  еш,  а  также:  дишу,  ди- 
шеш, гл.  1)  Дышать.  Гадина  в  ного  сло- 

вах дихає.  Ном.  №  2932.  Мовчи  та  диш! 
Ном.  Над  ним  воли  своїм  духом  дихали. 

Чуб.  Ш.  323.  Горе  ж  мені  на  чужині, — 
аж  мій  дух  не  дише.  Мет.  78.  Важким 
духом  дихати  на  кбго.  Злобствовать,  йміть 
нспріязненньїя  чувства  къ  кому  либо.  МВ. 
(О.  1862.  Ш.  48).  Важким  духом  дише. 
Ном.  №  3360.  Шщанс  вже  давно  на  го- 
родове  козацтво  да  на  старшину  важким 
духом  дихали.  К.  ЧР.  68.  2)  Віять.  Ой 
у  полі  вітер  дише,  билини  колише.  Гол. 
І.   12. 

Дйхн,  хів,  м.  мн.—  Здуховниа.  Вх. 
Зн.   14. 

Дихнути,  ну,  вёш,  гл  1)  Дохнуть. 
Мороз — дуже  старий  чоловік;  він  як  дихне 
помалу,  то  й  мороз  не  великий.  Чуб. 
І.  32.  2)  Повіять.  Ні  вітер  не  дихне,  і 
ніщо  не  колихнеться.  Кв.  II.  305 

Дяхтіти,  чу,  тйш,  гл.  Скоро  и  тя- 
жело дышать  (въ  жаркое  время).  Дихтять 

вівці.  НВолын.  у.  Дихтить  чоловік.  НВо- 
лын. у.  Пес  вивалив  язик  г  зачав  дих- 

тіти.  Вх.  Лем.  410. 

Диктувати,  тую,  вві,  гл.  Составлять 
(о  письмі,  оффиц.  бумаге  и  пр.).  Испор. 
диктувати.  Черниг.  у. 

Дача,  чі,  ж.  Дикарство,  одичалость; 
дикіе,  одичалые  люди.  Ваші  замки,  зай- 

мища й  осади  козацька  дича  під  мечем 
держала.  К.  ЦН.  188.  Замчано  кобзаря 
на  край  світу,  між  азіяцьку  дичу.  К. ХП.  130. 

Дичавіти,  вію,  еш,  двчатв,  чаю,  еш,  гл. 

Дичать. Двчав.  ка,  м.  Дикій  звірь.  На  людей 
позира  як  дичак  який.  Св.  Л.  262. 

Дичина,  ни,  ж.  Дичь.  Не  ловилася, 
бач,  мені  риба,  та  й  дичини,  було,  не 
гурт  то  потраплю  піймати. 

Дичка,  ви,  ж.  Дикое  плодовое  дерьво. 
Каменец,  у.  Угор. 

Дичко,  ка,  м.  Дикій  конь.  Тут  сього 
дичка,  то  було  встаровину!  Хере.  у.  Слов. 
Д.  Эварн. 

Дичок,  чва,  м.  1)= Дичка.  2)  Зале- 
тівшій изъ  чужого  пчельника  и  собран- 

ный въ  улей  рой  нчелъ.  3)  Дикая  лошадь. 
О.  1862.   I.  17.  4)=Вівсюг.  Вх.  Лем.  410. 

Дйшель,  шля,  м.  Дышло.   НВолын.  у. 
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Без  дишля,  без  дуги:  куди  захочем,  ту- 
ди й  поїдем — я  і  ти.  Ном.  стр.  302.  Лі  431. 
Дйгаельянй,  а,  е.  Дытельный. 
Диткант,  ту,  м.  Дисканті.. 
Дишкула,  ли,  ж,—  Дишкант. 
Дишлеввй,    а,    е=Дишельяий     Чуді. 

VII.  401. 
Диявол,  ла,  м,  Дьяволъ.  А  в  третій 

день  Христос  із  труни  устав  і  нам 
жизнь  вічну  дарував  і  сам  диявол  посо- 

ромлений став.  Чуб.  III.  25. 
Дияволенний,  а,  є.  Дьявольскій,  чер- 

товскій.  Дияволенний  сину!  Черкас,  у. 
(Брань). 

Дияволів,  ова,  ве.  Принадлежащей 

дьяволу.  Не  по  правді,  дияволів  сину,  жи- 
веш ізо  мною.  Черкас,  у. 

Диявольський,  а,  є.  Дьявольскій.  Тоді 
повів  Ісуса  дух  на  спокусу  диявольську. 
()в.  Мт.  IV.  1.  Бачить  диявольський  син, 
що  бісова  баба  гаразд  таки  засмутила 
чоловіка.  Стор.  І.  3. 

Диякон,  на,  м.  и  пр.— Дякон  и  пр. 
Оглядівсь — стоїть  диякон,  книгу  розщи- 

пає і  по  книзі  слово  Боже  голосно  чи- 

тає. Млр.  л.  сб.  '55. 
Диямёнт,  ту,  .»«.= Діамант. 
Діамант,  ту,  м.  Алмазъ.  Ум.  Діаманти  н. 
Діамантовий,  а,  е.   Алмазный. 

Діб,  доби,  ж.  1)  Время,  пора.   А    мо- 
лодиця наша  саме  у  цю  діб....  постерегла 

злодія.  Кіев.  г.  Тепер  нічна  діб, — не  до- 
рого збиться  з  шляху.  Кіев.  г.  Вже  оця 

діб  беретеся,  мало  не  північ,    а    його    й 
досі  нема.  Кіев.  г.  На  всяку  діб.  Во    вся- 

кое время    2)  Возрасть,'  літа.  Сей  чоловік 
у  вашу  діб.  Этотъ  человікг  вашихъ  лвтъ. 
Лебедин,  у.  Коли  старий    чоловік, — буде 
мені  батьком;  коли  середній, — буде  мені 
братом,  а  коли   у  мою    діб, — буде    мені 
милий.  Мнж.  51.  См.  Доба. 

Дібрівва,  дібрівовьва,  ви,  ж.  Ум.  оть 
діброва. 

Діброва,  ви,  ж.  Дубрава.  Ой  ночують 
чумаченьки  в  степу  край  дороги,  распус- 

тили сірі  воли  по  зелені  діброві.  Бал. 
1!8.  Ум.  Дібровна,  дібрГвонька.  Чуб.  V.  4. 
Ой  зелена  моя  дібровонька,  ой  бідна  ж 
моя  головонька,  ой  рано  ж  тебе  спусто- 

шено, на  сіно  траву  покошено.  Чуб.  Шу- 
мить, гуде  дібрівонька.  Чуб.  V.  4. 

Діброввстий,  а,  е.  Богатый  дубравами. 
Дібровний,   а.   е.   Дубравный,    относя- 

щійся  ьъ  дубрав*. 

Діва,  вв,  ж.  ДІ;ва.  Послав  Бог  ангела 

до  діви.  Єв.  Л.  І.  27.  Вибрав  діву  •<©»- 
нобриву.  Мет.  171.  Ум.  Дівонька,  дівочм. 

Шиєш,  дівонько'^ — Шию. — А  пороти  ско- 
ро будеш? — Тільщ  ниточки  дошию.  Ном. 

•V;  10435.  Виляй — не  виляй,  молодая  Ы- 
вочко,  виляй-'Нв  виляй,  по  рушничку  да- 

вай. Мет.  Ув.  Дівана,  діваха.  Дівака  здо- 
рова. Зміев.  у. 

Дівасевьва,  вв,  ж.  Ум.  оть  дівася. 

Дівася,  сі,  ж.  Ласі;,  оть  діва.  Ум.  Ді- васеньна  і  І 
Діватв,  вам,  вш.  Сов.  в  діти,  діву, 

дінеш,  гл.  Дівать.  Рудч.  Ск.  II.  142.  Бан- 
дуро моя  мамованая,  де  ж  мені  тебе 

діти?  Млр.  л.  сб.  122.  І  де  вони  гроті 
дівають?  Насильк.  у. 

Діватися,  віюся,  ешся.  Сов.  в.  діти- 
ся, вуся,  вешся,  гл.  Діваться,  діться. 

Де  той  хміль  дівався!  Дитя  моє,  де  ді- 
нусь з  тобою?  Шевч.  87.  А  маненькип 

брат  зостався,  та  не  знаю,  де  дівався. 
Млр.  л.  сб.  134.  Великий  світ,  та  нема 
де  дітися.  Нос.  №  2101.  Не  де  дінеться! 
Не  ироиадетъ!  ціло  будегь. 

Діваха,  хв,  ж.  Ув.  оть  діва. 
Дівенва,  ни,  ж.  Раст.  УегЬавспт  Іііар- 

8іі8.  Лв.  102.  См.    Гадинник. 

Дівер,  ра,  н  діверь,  ря,  м.  Деверь, 
мужвинъ  брать.  Живе  баба  за  дівером, 
лиха  прикупивши.  Ном,  №  7507.  Ум. 
ДГверно.  Ой  як  мені  діверка  братіком 
назвать.  Мет.  159. 

Діверів,  рева,  ве.  ІІринадлежащій  де- 
верю, девернвнъ. 

ДІверка,  ви,  ж.  Жена  деверя. 

Діверко,  ка,  м.  Ум.  оть. дівер. 
Діввва,  нв,  ж.  Раст  ОепоіЬега  Ьіеп- пІ8.  Л  в.  100. 

Дізен  вечір,  йора,  .«.=Дівнч-вечір. Мет.  156. 

Дівиця  ці,  ж.= Дівчина.  Зоря  зоря- 
ниця, красная  дівиця.  Ном.  стр.  292,  #  53. 

Пішов  у  світлицю  дак  знайшов  дівицю. 
Лавр.  21.  Озвався  царь  до  дівиці,  вв. 

Мр.  VI.  22. 
Дівич-вечір,  чора,  .«.  Дівичникг.  Чуб. 

99.  КС.  1883.  II.  372.  Невеселий  дівич- 
вечір  у  нашої  молодої.  МВ.  І.  41. 

Дівич-вечіровий,  а,  є.  Относлщійся  кь 
дівичнику.  Крім  ціх  пісень  співають  ще 
на  оченаші  деякі  з  дівич-вечірових.  Грин. 
НІ.  479. 

Дівйще,  щі,  ж.     Дівчище   Желех. 

ДІвва,  ки,  ж   Дівка,  дівушка.  І'арна 
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дівка,  нк  засватана.  Ном.  .V  4810.  Тихо, 
тихо  Дунай  воду  несе,  а  ще  тихше  діл- 

ка косу  чеше.  Мет.  1  І.  Дївка  у  заплітках,  — 
у  ббвтицях.  Взросдам  дт.нушка.  могущая 
уже  выходить  замужъ.  Шух.  І.  32.  2)= 
раст.  Медунна.  В.\.  ІІч.  1.  10.  3)  Одно  изъ 
доводів.  Мнж.  І  (8.  Ум.  Дівоньна,  дівоч- 
на.  Мет.  Г2п.  У  в.  ДГвчище.  Ач.  яка  здо- 

ровенна дівчище!  Екатер.  г. 
Дівиян,  ну.  м.  Раст.  Опопі*  Ііігеіпа. 

Лн.   100. 

Дівойник,  ка,  .«.  Раст.  ОиоЬгугІїі»  .ча- 
їна. Л  в.   100. 

Дівока.  ки,  ж.  І'аст.  СерІїаІанЬІіога  Ім- 
Гоїіа.  .їв.  9". 

Дівонька,  ки,  ж.  Ум.  оті,  діва. 

Дівосвуб,  ба,  .и.-=Дівошлюб.  „Посред- 
ники .пи  въ  д-влахъ  жениха  иолучаюгі, 

названі»...  старость,  боирь,  послові.,  ді- 
носнубовъ".  Чуб.  IV.  56. 

Дівоснубний,  а,  є.  Относящійся  нь  сва- 
товству. Дівоснубний  сир.  Обрядовое  ку- 

шанье во  время  сватовства  в  ь  Ьт>.1ьскомъ  у. 

С1»дл.  губ.  Чуб.  IV*.  64.  См.  Дівоснуб. 
Дівота,  ти,  ж.  соб.  Діву  тки.  Сіш,  234. 
Дівбха.  хи,  лг?.=Дівуля. 
Дівбцтво.  ва,  с.  1)  Двничсство;  дев- 

ство. Левиц.  Пои.  4  5.  /  дівоцтво  свое,  і 
худобу  хочеш  занапастити  за  таким 
харцизякою.  Кв.  II.  210.  Кохалась  я  з 
одним  козаком  і  заприсягалась  нікому 
більш,  як  йому  одному  віддати  моє  ді- 

воцтво. Стор.  І.  31.  2) —Дівота. 
Дівоцький,  а,  е=Дівочнй.  Грин.  Ш. 

324.  Жаль  мені  русої  коси  і  дівоцько? 
краси.  -Мот.  152. 

Дівочій,  а,  є.  Дівичій.  Єсть  серце 
єдине,  серденько  дівоче,  що  плаче,  смієть- 

ся, як  він  того  хоче.  Шевч.  133.  Проли- 
вав кров  червону  річками.  То  не  кров,  аж 

дівоча  краса..  Чуб.  V".  7.  Дівочий  ма- 
настирь.  Шевч.  Дівбча  гімназія.  Женская 
гнмназія.  О.  1861.  І.  321.  Дівчата  з  ді- 

вочої гімназії.  О.  1862.  II.  52.  Дівбча  нров. 

І'аст.  Ату£да1из  паппа  Ь.  ЗЮЗО.  І.  111. 
Дівбчити,  чу,  чиш,  гл.—  Діву  вати.  /  я 

навчусь  по  сьомій  дитині  дівочити.  Ном. 
•V  5301.  Св.  Л.  79,  128.  Ном.  стр.  102. 
Дівочи.ш  удвох  з  Мариною.  Каменец,  у. 

ДІвочка.  ви,  ж.  Ум.  оп.  діва. 

Дівошлюб,  (дівослюб),  ба,  м.  1)  Сваті.. 
2)  Названій  обряда  сватовства  въ  нико- 

торых ь  местностях!.,  напр.  въ  Кобр.  у. 
Гродв.  губ.  Чуб.  IV.  658.  Дай  мені,  Бо- 

же, од  батенька  вийти,  до  свекорка  прий- 

ти,— бо  вже  мені  докучили  часті/  діво- 
шлюби  столи  устилаючи,  к  у  бочки  спов- 

няючи.  Рк.   .Маї.с.  См.  Злюбини. 

Дівбщина,  ни,  ж.  Имущество,  пріоб- 
рітонное  во  время  девичества.  Дівощина 
зосталась.  Черкас,  у. 

Дівування,  ня,  с.  Дввнчество,  девичья 
жизнь.  А  жиль  мені  дівування,  дівоцького 

прибірання.  Чуб.  \'.  12.  Дівування  зда- 
вати. Покидать  дЬвнчество,  выходить  за- 

муж ь.  Марков.  133.  Ой  у  садочку,  у  са- 
дочку там  голубка  гуде,  ой  там  Маруся 

дівування  здає:  Наше  ж  вам,  дівочки,  ді- 
вування моє!  А  вже  ж  я  піду  в  жіночу 

раду,  жінкам  на  пораду.  Мет.  231.  Ум. 
Дівуваннячко.  Г.  Бпрв.    10.  Грин.   Щ.  478. 

Дівувати,  вую,  еш,  гл.  Действовать, 
жить  въ  двистні.  Дідова  дочка  пішла  за- 

між, а  бабина  і  досі  дівує,  та  гордує. 

Рудч.  Ск.  II.  61. 
Дівуля,  лі,  ж.  Груболаск.  Дівушка. 

Не  для  тебе  я  зросла  красная  дівуля. 
Гол.   І.  209. 

Дівунка,  ки,  ж.  І'аст.  ОаШнпі  гепни. Лв.   98.  См.  Бвбачин. 

Дівуся,  сі,  ж.  Ласк.  оті.  діва. 
Дівуха,  хи,  ж.— Дівуля.  Купила  Оле- 
на сережечки  зелені:  як  уділа  у  вуха — 

славна  була  дівуха. 

Дівця,  ці,  ж—  Дівчина.  У  мене  гарна 
дівця.  НВолын.  у. 

Дівча,  чати,  с.  Молодая  дівушка:  дв- 
вочка.  вв.  Мр.  V.  39.  Грин.  Ш.  176. 
Сидить  дівча  край  віконця  при  великім 

смутку:  покидає  козак  дівча,  як  голуб  го- 
лубку. Мет.  41.  Ум.  Дівчатко,  дівчатонько, 

дівчаточко.  Мн.  Дівчата,  дівчатка,  дівчатонь- 
ка, дівчаточка.  Лдзиушкп,  дівочки.  Що  по 

нас,  пане,  старі  баби  стануть  в  полі  свис- 
тіти; а  по  тобі,  пане,  мо.іодгії  дівча- 

та зачнуть  голосити.  Макс.  (Іе>49)  61 
Коли,  родяться  більш  хлопчики,  ніж  дів- 

чатка—вігіна  буде.  Ном.  Л:.  13407. 

Дівчачий,  а,  є  =  Дівочий.  Чого  ж  го- 
лосиш там?  чого  нявчиш  дівчачим  голос- 

ком? Сніп.  21.  Ой  хлоп'яча  біда — у  не- 
крути брати,  а  дівчача  біда  -  нерідная 

мати.  Чуб.  Ш.  892.  Дівчачий  бог.  Шу- 
точное названіе  аиста.  .Іохв.  у. 

Дівчин,  дІвчинин,  на,  не.  Дввушкинъ. 
Що  любив  і  кохав,  собі  дівчину  мав  як 
зіроніку  ясну,  }>іа  за  дівчиними  та  за 
ворогами  покидаю  нещасну.  Мет.  24.  Ой 
ішов  же  я  через  дівчиннні  сіни.  Чуб.  III. 
174. 
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ДІвчина,  ни,  ж.  1)  Дівиця,  дЄвуші;а, 
Д'Ьвочка.  Під  тією  калиною  стоїть  ко- 

зак з  дівчиною.  Мет.  79.  Дівчино  моя 

зарученая,  чого  ж  ти  така  засмученая? 
Мет.  72.  Погуляла  дівчиною  років  зо  три. 
ММ.  І.  7.  2)  Также:  Красна  дґзчина.  На- 

званії' дЄвунікп,  стоящей  около  матері  въ 
игр*  въ  вброна.  Марків.  71.  3)  Дівчина 
з  відрами.  Одно  взь  созвЄздій.  Дещо.  37. 
Ум.  Дівчинка,  дівчинонька,  дівчйненька. 

Грпн.  Ш.  388.  О  Сі  у  пилі  криниченька,  ■- 
орли  воду  п'ють,  а  вже  ж  мою  да  дів- 

чинку до  шлюбу  ведуть.  Чуб.  Кохав  ко- 
зак дівчиноньку,  як  батько  дитину.  Мет. 

78.  Мн.  ч.  не"имЄегь,  а  вь  необходимых ь 
случаяхъ  употребляется  мн.  ч.  огь  дівча: 
дівчата  (см.  Дівча). 

ДІвчияка,  кн,  ж.  ДЄвочка.  /  дитинка 
в  їх  була,  дівчинка  як  ясочка,  свічса  й 
повна  як  гурочок.  МВ.  І.  8. 

ДІвчяще,  щі,  ж.  Ув.  огь  дівка. 

Дівчур,  ра,  м.  1)  Волокита,  любитель  дЬ- 
чушекъ.  Харьк.  2)  Гермафродиті»  жснскаго 
рода.  К.  3.  VIII.  П2. 

Дігнати— Догнати. 

ДІготь,  гтю,  м.  Деготь.  Лучче  пропить, 
ніж  дігтю  купить.  Ном.  №  11718.  К. 
Дз.  120. 

Дігтевяй,  дігтянйй,  а,   е.   Дегтярный. 
Дттяр,  ра,  м.  Дегтярникъ.  Дігтяр  і 

смердить  дігтем.  Ном.  №  7161. 
Дігтяренко,  кв,  м.   Сынъ    дегтярника. 

Дігтярівна,  ни,    ж.    Дочь    дегтярника. 
Дігтярка,  кн,  ж.  1)  Жена  дегтярнвка. 

2)  Торговка  дегтемь. 
Дігтярня,  ні,  ж.  Дегтярный  заводъ. 

У  бору  була  дігтярня,  де  наш  чоловік 
дьоготь  гнав.  Харьк. 

Дігтярство,  ва,  е.  Промыселъ  и  тор- 
говля дегтемъ. 

Дігтяру  вати,  р^ю,  вш,  гл.  і)  Зани- 
матьгя  дегтярнымъ  промыслом?..  2)  Тор- 

говать дегтемъ. 

Дігтярчук,  ка,  м.  Мальчикъ  лавочнпкі. 
у  торговца  дегтем  і,. 

Дід,  да,  м.  1)  ДІ'.дь.  То  ж  мій  дід — материн  батько.  Насильк.  у.  2)  Стариш,. 
Стор.  МПр.  77.  Чуб.  Ш.  109.  Сердилась 
баба  на  діда,  а  дід  того  не  знав.  Ном. 
№  3473.  Вежливость  сельская  требуетъ, 

чтобы  всякій  молодой  и  средвихъ  ЛІТЬ  че- 
локвкъ  называла  дідом  каждаго  старика. 
Чуб.  VII.  35.0.  3)  Нищіи.  Захтів  у  діда 
випросить  хліба.  Ном.  .>&  4792.  4)  Чуче- 

ло на  огородахъ,  чтобы  отпугивать  итицъ; 
то-же  баштанний  дід — на  бахпЄ  Сим.  200. 

3)  Родъ  танца.  Дай  хліба  -поскачу  діда. 
Ном.  №  12296.  6)  Гаст.  Сігяіпіп  Іітсео- 
Іаіит  8сор.  7)  Сноіп.  соломы  или  камы- 

шу, сложенный  таїсь,  что  половина  вершка- 
ми въ  одну  сторону,  а  половина  вь  дру- 

гую. 0.  1862.  V.  Кух.  29,  37.  МУЕ.  Ш. 
56.  8)  Родъ  кушанья,  нриготовляемаго  ивт. 
пшена  и  муки;  то-же,  что  и  лемішка  изъ 
ржаной  муки.  О.  1862.  V.  Кух.  37.  9)  Ді- 

ди, а)  Предка,  дт.ды.  б)  Номиновеніе  усоп- 
шихъ  на  боминой  нєдЄлЄ.  в)  Твни  по 
угламъ  комнаты.  Невеселі  ті  коротенькі 
пилипгвчані  дні   День  похожий  на  ве- 

чір, а  вечір  на  ніч.  По  закутках  зрана 
до  вечора  стоять  діди.  Левиц.  Пов.  -12. 
Связанные  попарно  початки  кукурузы,  вн- 
сящіе,  какъ  украшеніе,  въ  гуцульскихъ 
хатахъ  нодъ  образами.  Шух.  Г.  100.  Ум. 
Дідбн,  дідочок,  дідунь,  дідуньо,  дідунечко, 
дідусь,  Шевч.  206,  дідусик,  дідусьо,  діду- 
сечио.  Ув.  Дідище,  дідуга,  дідуган.  Енеіі 
заснув  і  бачить  снище:  пред  ним  стоїть 
старий  дідище.  Котл    Ен.  V.  7. 

Дідизна,  ни,  ж.  Имт.ніе,  наследованное 
отъ  предковъ;  въ  частности — наследство 
огь  діда.  Дідизни  було  доволі — вічний 
покій  предкам  і  дідам.  ЗОЮР.  І.  65.  (Дво- 

ряне) кидають  отчизну  і  свою  дідизну, 
свої  пасіки  і  левади.  АД.  II.  48. 

Дідизний,  а,  є.  1)  Унаследованный  огь 
предковъ,  родовой.  Що  ж  було  за  добре, 
що  ж  було  за  любо  у  старій  дідизній 
Морозовій  хаті.  К.  Досв.  126.  2)  Очень 

старый.  А  той  Грива  був  старий  дідиз- 
ний чоловік.  К   Орися.  (ЗОЮР.  II.   201). 

ДІдяв,  ка,  м.  1)=Дідунь.  2)  Ручная 
метелка  изъ  соломы,  травы,  стружекъ  и 
т.  п.  3)  Раст.  Крестовая  трава.  4)  НвсЄк. 
Медведка  обыкновенная.  Огуїіоіаіра  уиі- 
£агіз.  Ум.  Дідичок. 

Дідйнець,  идя,  м.  Дворъ.  Л  взяв  я 
їй  за  рученьку,  взяв  я  їй  за  обі,  запро- 

вадив чрез  дідйнець  до  покою  к  собі.  Гол. 
Ш.  26. 

Дідич,  ча,  м.  Помещикъ,  владетель. 
Коли  хочеш  дідичем  на  Вкраїні  сидіти, 
то  перше  всього  вези  сюди  огненну  бронь 
да  сип  замочок  кругом  будинків.  Хата. 
136.  Оттам  етояв  дворець  красний,  а  в 
ньому  роскоші,  там  жив  дідич  дуже 
добрий — все  роздає  гроші.  ЗОЮР.  II.    85. 

ДІдичка,  кн,  ж.  ПомЄщиця,  владетель- 

ница. 
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Дідйчнвй,  а,  є.  Доставшійся  оть  діда, 

наследственный,  иоміщичій.  К.  *ЦН.  *2^<). 
Дідмчок,  чка,  .«.  Ум.  отъ  дідок. 
Дідіше,  ща,  м.  Ув.  оть  дід. 

Дідів,  ова,  ве.  Дідові.,  нринадлеасащШ 
діду.  Дідова  донна.  Дідового  сусіда  мо- 
латники.  Ном.  №  9350.  Пан  глянув  на 
дідів  город.  Чуб.  Зробила  дідовій  дочці 
так,  щоб  вона  козою  побігла.  ЗОЮР.  Н.  24. 

ДІдівоький,  а,  є.  1)  Дідовсісій,  нрод- 
ковскій.  Спом'яни  на  них  дідівську,  пра- 

дідівську славу.  Хата.  108.  Твій  рід  на 
срібло  проміняв  звичай  дідівський,  ста- 

росвітський. Сніп.  У8.  2)  Нищевскій. 

Дідівщина,  ни,  ж.  1)  Дедовщина,  на- 
слідіс,  оставшеєся  после  діда.  2)  Время, 
вт.  которое  жили  дідьі.  Свідок  слави  дідів- 

щини з. вітром  розмовляє,  а  внук  косу 
несе  в  росу,  за  ними    співає.  Шевч.    48. 

ДІдко,  ка,  м.= Дідько.  Нехай  тебе  не 
несе  дідко,  де  людей  рідко.  Ном.  Л>   5894. 

Дідо,  да,  .«.  1)  Дідь.  2)  То-же,  что 
песик  въ  ткацкомъ  станкі.  МУЕ.  III.  24. 
Ун.  Дідоньио. 

Дідова,  ви,  ж.  соб.  1)  Старики.  2)  Нн- 
щіе. 

Дідовйн,  на,  м.  Нищій.  За  дідовином, 
за  йоіо  сином  трарано  вставати,  торби 
латати.  Гол.  II.  688. 

Дідовід,  вбда,  м.  Тотъ,  кто  водить 
сііпьіхь  нищихъ.  НПолын.  у.  Шух.  І.  33. 

Дідовнйк,  ку.  м.  Раст.  Агсііит  Ьарра 
Ь.  ЗЮЗО.  І.  112.  Сігзіит  Іапсеоіаіига  8сор. 
ЗЮЗО.  І.  118. 

Дідбк,  два,  м.  1)  Старичекъ.  Рудч.  Сі;. 
II.  108.  Чуб.  І.  155.  2)  Жгуть  соломы, 
обмотанный  валом  и  прибиваемый  по  кра- 

яні дверей  отъ  холода.  Мнж.  179.  3)  Де- 
ревянный шарь,  величиною  въ  куриное 

яйцо,  употребляемый  въ  игрі,  которая 
также  называется  дідок.  Ив.  25.  Ум.  Ді- 

дочок. Чуб.  V.  844.  Задумав  дідочок,  за- 
думав жениться.  Нп. 

ДІдоньво,  ка,  м.  Дідушка.  Ум.  отъ 
дідо.  Ой,  дідоньку,  дідоньку,  шовковая  бо- 

рода. Нп. 

Дідбчок,  чка,  м.  Ум.  отъ  дідок. 

ДІ дукати,  дую,  вш,  гл.  1)  Быть  ді- 
доиъ;  жить  дідомь.  Ми  будемо  дідувати 
по  пасіках  тихо.  К.  Доев.  125.  2)  Ни- 

щенствовать. 3)  Выть  сторожемъ  на  бах- 
ЧІ.  Оце  ти  дідуеіи  у   Грицька   на  бак- 

Ш?  Волч.  у.  Оце  я  на  баштані  Шую, 
Лебед.  у. 

Дідуга,  гй,  дідуган,  на,  м  Ув.  отъ 
дід.  Ой  пій — старий  дідуга,  ізігнувся  як 
дуга.  Ни.  Старий  уже  був  дуже  дідуган 
той  Грива.  К.  Орися.  (ЗОЮР.  II.  201). 
Зустрічає  по  дорозі  діда.  Такий  сивий 
дідуган,  а  борода  зовсім  біла  аж  до  пояса. 
Рудч.  Ск.  II.  79. 

Дідунь,  дідуньо,  ня,  м.  1)  Дідушка. 
Сн.  Л.  271.  Помолись,  дідуню,  за  умер- 
того  татуня.  Чуб.  НІ.  28.  Ум.  Дідунечко. 
Чуб.  V.  1130.  2)  Дідунь.  Насік.  ПогсаоМон, 
І10І08ЄГІСЄ11ПІ.   Вх.   Зн.   78. 

Дідусенько,  дідусечво,  дідусив,  к&,м. 
Ум.  оть ,  дідусь. 

Дідусів,  сева,  ве,  Діду  ні  кинь. 

Дідусь,  дідусьо,  ся,   .«.-—  Дідунь.    К. 
ЧР.  4.  Ном.  Лі  5677.  Дідусь  ще  гуляє,  а 
батько  вже  вмер.  Шевч.  205.  Ум.  Діду- 

сенько, дідусечко,  дідусик.  Мет.  472. 
Дідух,  ха,  м.  мли  дідуха,  хи,  ж. 

1)  Солома,  которую  стелять  въ  хатахъ  на- 
кануне Рождества  Христова.  О.  1861.  XI. 

Св.'бО.  Чуб.  І.  44.  Ш.  437.  2)  Фитиль, напитанный  остатками  отъ  перечистки 
воску.  3)  Пробка  изъ  соломы.  4)  Связка 
тростника  или  соломы,  употребляемая  для 
загорожи  или  обшивки  ствнокъ  куреня 
и  т.  п.  Чуб.  VII,  379. 

Дідчий,  а,  е.  Чертовъ,  чертовскій.  Гол. 
Ш.  343.  I.  252.  Санна  їзда — ангельська 
їзда,  але  дідчий  виворот.  Ном.  №  11433. 
Дідчая  мати  видала,  щоб  сова  зайця 
імала.  Ном.  №  6889.  ДІдче  ребрб.  Раст. 
Уаіегіапа  оШсіпаІіз  Ь.  ЗЮЗО.  1.  140. 

ДІдько,  ка,  с.  Чортъ,  дьяволь,  домо- 
вой. Грин.  НІ.  385.  Дівчинонько,  приніс 

тебе  дідько,  розсіяв  я  пшениченьку  рідко 
Мет.  28.  Який  би  враг  примусив  мене 
жартувать  із  гетьманом,  коли  б  сам 
куций  дідько  не-  засів  мені  в  серці.  К. 
ЧР.  164.  Дідько  не  дідько,  ай  людей  та- 

ких рідко.  Козел,  у.  Дідька  піти.  Не  йміть 
ничего.  В  кишені  дідька  має.  Рудч.  Чп.  122. 

Дієвій,  а,  є.  Дійств  у  ющіи.  Дієві  «сієм, 
д.  люде.  Дійствующія  лица  въ  сценичес- 
кихъ  произведсвіяхь.  К.  Бай.  5. 

Дівписанни,  ни,  е.=ДІитвь. 
ДІвппсняй,  а,  в.  И стори чесній. 
Дівайсь,  сі,  ж.  Исторія.  Закр. 

Дієта,  *и,  ж.  Ландтагь,  рейхстагь  (въ 
Венгріи).  Гол.  Ш.  261.  Повідают  люде,  же 
дієта  буде....    Найяснійгиий   крам    Наш 
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рачил  дозволити,  жебп    всі    народи    зи- 
шлися  родити.  Гол.  III.  257. 

Діж,  яса,  м.  Кадка,  имеющая  нечетное 
число  імепоі.  і..  (Кадка  съ  четнымъ  чнсломъ 
ихі»  назыааетсл  діжою  .  Сланії носерб,  у. 
Купуючи  діжку  лі  чуть  тростки,  кажу- 

чи нп  першу:  „діж",  на  другу:  „діжа', 
на  третю  знову:  „діжи  і  так  усі-  пере- 

беруть. Як  на  останню  прийметься  ска- 
зати: „діжа",  то  купують,  бо  хліб  доб- 

рий буде,  а  як  „діж",  то  не  купують. 
Славяносерб,  у. 

Діжа,  жі,  ж.  І)  Квашня,  кадка,  ш, 
которой  приготовляють  тісто.  Хоч  і  діжу 
з  тістом  оддай,  то  ще  буде  клясти,  що 
важко  нести.  Ном.  Лг  -1831.  Питай,  чи 
діжу  замісить.  Мет.  288  Діжу  виробляти. 
Валять  хлібьі.  Мн;к.  179..  2)  Круглая  ямка 
ііь  землі,  вырываемая  среди  другихъ  мень- 

ших!, при  дії  ской  игрі  вт>  місяць.  ІІв. 
ЗГ».  Ум.  Діжка.  А  мій  милий  діжку  мі- 

сить, а  він  мене  і  тим  тішить  Грив. 
ІІТ.  314. 

Діждати,  ся.  См.  Дожидати,  ся. 
Діжечка,  ки,  ж.  Ум.  отт.  діжка. 
Діжйстий,  а,  є.  Нохожій  на  діжу. 

Діжка,  кн,  ж.  1)  Ум.  отъ  діжа.  2)  Кад- 
ка. Який  батько,,  такий  син — викрав  з 

діжки  сир.  Ном.  №  7137.  Ум.  Діжечка. 

К.  41'.  273,  Вас.  145.  Ом   Діж,  діжун. 
Діжковий,  а,  ё.  Относящійся  кт>  кадкі-. 

Діжкуватий,  а,  е.  Кадкообразяый;  тол- 
стый. То  діжкуватий  чоловік. 

Діжма,  мн,  ж.  Известная  доля  урожая, 
улова  и  нр  ,  отдаваемая  работающими  хо- 

зяину поля,  воды  и  пр. 
Діжниця,  ці,  ж.  Небольшая  діжа.  О. 

1862.  V.  Кух.  37. 

Діжун,  на,  .«.=-- Діж.  КС.  1884.  IV.  698- 
Діжчина,  ни,  ж.  Плоховатая  кадка,  и. 

квашня.  Дівчина  як  дівчина,  а  черево  як 
діжчина.  Поел. 

Дізвавати,  наю,  еш,  сов.  в.  дізнати, 
наю,  еш,  гл.  1)  Узнавать,  разузнавать,  про- 

ведывать. Коби  моя  матінка  не  дізнала: 
ба  як  моя  матінка  дізнас,  то  зараз  ме- 

не за  нелюба  віддає.  Чуб.  V.  391.  2)  Узна- 
вать, изведывать,  испытывать,  вв.  Мр.  V. 

25.  Дізнае  злющий  злої  муки.  К.  Цсал.  8 
См.  Доз  на  вати 

Дізваватися,  юся,  «шся,  сов.  в.  дізна- 
тися, наюся,  ешся,  гл.  Узнавать,  узнать. 

Срин.  II.  117.  А    як    ся    Пізнали,  — пану 

дали  знати.  Гол.  І.  62.  Дізнався   я   про 
землю. Кой.  І.  18.  См.  Дознаватися. 

Дізрітя.  См.  Дозирати.  Вх.  Лем.   410. 
I.  Дій!  меж.  Выражаеть  удивленіе  п 

досаду.  Дій  його  батькові!  Хата.  Дій  його 
чести!  Дій  його  кату!  Котл.  Смотри  пожа- 

луйста! Экая  диковина!  Усе  свої  люде,  а 
г  між  нами  злодій!  Дій  його  чести!  на 
кого  б  то  подумати?  Кв.  II.  281. 

II.  Дій,  дію,  м.  Доеніе,  удой.  Чи  бу- 
де ж  у  нас  корова  добра,  як  запрягять 

її?  От  німець  держе  корову  для  дою  ші- 
;.«,  то  й  добра  буде.  Канев.  у. 

Дійво,  ва,  с  1)  Удой.  Корова  добра  на 
дійво.  Ромен,  у.  ІІолт.  г.  2)  Молоко,  мо- 

лочные продукты.  Хата  182.  Дитина  з  ко- 
лиски випаде,— дивись!  Дай  їй  дійва. 

Ккатер.  г.  Ум.  ДІЙвечно. 

Дійка,  ки,  ж.  1)  Сосокъ  у  коровы. 
2)=Дійниця.  Як  надоїла  повну  дійку,  взя- 

ла з  неї  молока  і  позамазувала  корові 
дійки.  ХС.  VII.  452. 

Дійлнво,  ва,  <?.=Дійво  2.  Я  колодій- 
лива  ходила.  Г.  Барв.  259,  369. 

Дійна,  ми,  ж.  Предчуствіе,  вість,  до- 
гадка? Венгер  Руса  не  боявся,  не  мав  тої 

дійми,  бо  він  не  чюв,  шьо  йде  москаль 
вороними  кіньми.  Гол.  II.  461. 

Діймати,  маю,  еш,  сов.  в.  дійняти, 
(дойняти),  дійму,  меш,  гл.  1)  Донимать. 

Його  а  ні  пуга,  ні  кій  не  діймають.  Гань- 
бою не  візьмеш,  так  силою  діймеш.  Ном. 

.V  3893.  2)  Понимать.  Торочиш  йому,  аж 
піт  тобі  котить,  а  він  нічого  не  дійма? 
3)  Добирать,  добратьдомолучать,  дополучить. 
Сам  кутів  кобилу  за  шістьдесят,  а  про- 

дав за  сорок,— цілих  двадцять  рублів  не 
дойняв.  Кобел.  у.  Сім.  Донімати.  4)  Дійма- 

ти віри,  правди.  Вірить,  довірять.  А  ко- 
зак добре  дбає,  на  жінку  не  потурає, 

жінці  віри  не  діймає.  ЗОЮН.  І.  216. 
Хиба  ти  йому  доймаєш    правди?    Полт. 

Дійна,  прил.  Дойная.  Купити....  дійну 
корову  з  телям.  Кв.  II.  163.  І  дійна  ко- 
}юва  у  роскоші  купається.  Шевч.  103. 

Дійнарка,  ки,  ж.  Загорода,  гді  доять 
коровъ,  овецъ,  козъ.  Вх.  Зн.  15. 

Дійяик,  ку,  м.  і)=Дойняк.  Шух.  І. 
109,  212.  2)=Дійниця.   Вх.  Лем.  410. 
Дійниця,  ці,  ж.  Подойнпкь.  Гріш.  і. 

146.  Щоб  дійниця  не  текла,  а  хазяйка 
весела  була;  щоб  хазяйка  не  засипала, 
до  корови  рано  вставала;  щоб  корова  сто- 
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яла  та  багато  молока  давала.  (Замочу- 
вання дійниці  в  Петрівку,  в  1-й  понеді- 

лок). Ном.  №  254.  Ум.  Дійничка.  Ном. 
Ж  334. 

Дійняти,  гл.  Си.  Діймати. 
Дійсне,  «яр.  Действительно,  именно. 

Дійсний,  а,  е.  Действительный. 

Дійсність,  ности,  ас.  Действительность. 
Дійово,  нар—  Дійсне. 
Дійти,  ся,  гл.  См.  Доходити,  оя. 

Дійшлвй,  я,  є.  Зрільїй,  созрівшій.  Ще 
ти  дитя  молоде,  розумом  не  дійшле. 
Мет.  419. 

I.  Дія,  долу,  м.  1)  Низь,  долина.  Як 
летіла  ворона  догори,  то  й  крапала, 
а  як  на  діл,  то  й  крила  опустила.  Ном 
Неси  мене,  сивий  коню,  горами,  долами. 
Грин.  Ш.  677.  2)  Полъ  земляной.  Сим.  2. 
Як  мертва  на  діл  повалилась.  Шевч.  72. 

До-долу.  На  полъ,  на  землю,  до  земли.. 
Зсади  хлопця  до  долу.  До-долу  верби  гне 
високі.  Шевч.  26.  Склонив  головочку  низь- 

ко до-долочку.  Чуб.  Крикнув  Швачка  та 
на  осаулу:  із  коней  до-долу!  ЗОЮР.  До- 

лина глибока,  калина  висока,  аж  до-долу 
віття  гнеться.  Мет.  Ісус,  нахилившись 
до-долу,  писав  пальцем.  Ов.  І.  УНТ.  6. 
Уы.  Долби,  дблоньно,  дблочко. 

II.  Діл,  лу,  м.  Часть,  доля.  В  діл 
Матвієві  пішла  пасіка.  Черниг.  у. 

Ділаввя,  вя,  с  Дійствіс. 

Ділити,  лан»,  бш,  гл.  1)  Действовать. 
2)=Д(яти.  Бог  Знає,  що  ділаєЛіом.  №  33. 

Діленій»,  ни,  ж.  Ділежг  МУК.  Ш. 
169. 

Діленйця,  ці,  ж.  Часть,  пай,  доля.  См. 
Дільниця.  К.  Гв.  11.  І.  кн.  М.  Хіу.  24. 
Господь  — пай  мій,  займанщина,  діленйця 
моя  чиста.  К    Псал.  ЗО.  • 

Ді летка,  ви,  ж.  М1;ра  хліба,  четве- 
рика.. Вона  свої  сороківці  ділсткою  міряє. 

Федьк.  . 

ДІлечво.  ви,  є.  Ум.  оті,  діло. 
Діліна,  ни,  ж.  Половица,  доска  нь 

полу  іі.ш  въ  заборі. 
Ділити,  лю,  лиш,  г.г.  1)  Ділить.  Нам 

батьківщини  не  ділить.  Ном.  Л«  3313. 

21  (.'давать  карпы.  Ось  я  ділитиму,  а  ти 
здіймай.  Лубенск.  у. 

Ділитися,  люся,  лншся,  гл.  Ділиться. 
Як  пожали  вони  проси,  то  почали  ділить- 

ся, да  й  не  помирились.  ЗОЮР.     II.    31. 
Ділій,  лія,  м.  Выборный  оп.    общест- 

ва для  совершения  разділа  общественнаго 
сінокоса.  На  луках  ділії  ділять  тра- 

ву. Волч.  у. 

Діліиня,  ня,  с.  Діленіе,  разділеніе. 

Ділний,  а,  є.' Робочій,  занятый.  Діл- 
ний  час  тепер.  Тепер  жнива,  времня 
дыне.  Лсбед.  у. 

Ділнйв,  ва,  м.  Ділець.  Ділника  і  ді- ло боїться.  Ном.  Л:  10418. 

Діднйця,  ці,  ж.  Рабочая  женщина. 

Діло,  ла,  с.  1)  Діло,  работа.  Діла  не 
робиш  і  од  діла  не  'дходиш.  Ном.  А  в 
черницях  добре  жити,  діла  не  робити. 
Лавр.  46.  Діла  не  скільки!  Немного  діла. 

2)  Нбступокь.  Добре  діло  вчинила  на  ме- 
ні. Єв.  Мр.  XIV.  6.  Терпів  сси  рани  за 

діла  чоловіка.  Чуб.  Ш.  16.  3)=Справа. 
4)  Надобность,  нужда.  Є  дільце,  дядечку, 
до  вас.  Гліб.  77.  До  діла,  у  діло.  Какъ  слі- 
дуоть;  кстати;  къ  ділу.  ХС.  IV.  18.  Хи- 

ба він  постелешь  як  до  діла:'  Де  упав, 
там  і  заснув.  Мвж.  8  Жупанина  по 
коліна,  пошита  до  діла.  Мет.  Так  до  ді- 

ла, як  свиня  шрьани  наділа.  Ном.  Отся 
річ  до-діла.  Кв.  Я  твоїй  ненці  не  его- 

жу:.... Помажу  комін—не  біло,  помию 
лоокки-^не  в  діло.  ХС.  Ш.  37.  Ум.  Ді- 

лечко, дільце.  Чом  не  хочеш,  паняночко, 
ділечха  робити?  Нп.  Хто  в  мене  по  сі- 

нечках ходив?  Хто  в  мене  ділечко  поро- 
бив. Мет.  232. 

Діловавня,  ня,  с  Заборі..  К.  ЧР  424. 

Двір  у  його  обгорожений  ді.юванням.  Но- 
вомоск.  у.  Ой  ти  дівчино,  мое  мальован- 
ня,  подай  мені  ручку  через  діловання. 
ЧуЬ.Л.  1204. 

Діль,  лі,  ж.  Нучекг  нитокг  (для  сі- 
тей). Стрнжевск. 

Дільба,  би,  ж.  Ділежг. 

ДІльвнй,  а,  е.  Низменный. 
Дільниця,  ці,  ж.  1)  Наділг.  Наші 

дільниці  отам  над  шляхом.  Черниг.  у. 
2)  Отділенная  часть  для  работы  въ  полі. 
Черк.  у.  3)  Нолевыя  ворота  за  деревнею 
на  вьіізді  (Уманск.  у.ї,  а  также  канава 
вокругь  села  для  отділенія  царини.  Лохв. 
у  Слов.  Д.  Энарн.  О.  1861.  X.  Св.  17. 
4і  Канава  пограничная. 

Дільце,  ця,  с.  Ум.  отъ  діло. 

ДІльчнй,  а,  е.  Раздельный.  Дільчий- 
акт,  реестр. 

Діля,  »ре5.=Для.  Бога  діля. 
Ділявіця,  ці,  ж.  Ділежг.  Рк.   Левиц. 



434 ДІЛЯНКА  —ДІТКНУТИСЬ. 

Ділянка,  ки,  ж.  1)  Половина  мички 
льву,  пеньки.  2)  Часть,  участокъ.  Ділянка 
в  лісі. 

Дій,  дому,  м.  Доль.  Згода  дім  будус, 
а  незгода  руйнує.  Ном.  А*  3280.  Ббжий 
дім.  Церков.  6.  Чужі,  брате,  сестри  з 
дому  Божого  йдуть.  Макс.  (1849).  10. 
До-дбму.  Домой.  Ум.  Дімбк,  дбмик,  домбн, 
дбмичои,  домбчок.  Мав  собі  домочок  і  са- 

док. МВ.  1.  17.  Домичок  в  неї  біленький. 

Чуб-   V.  328. 
Діженйця,  ці,  ж.  Нарывъ  иодкрыль- 

цовой  впадины.  Ккатер.  у.  Слов.  Д.  Энар. 
См.  Диминкці. 

Дімбк,  мка,  .і'.  Ум.  оті.  дім. 

Дінвиця,  ці,  ж.  Огорожа.  1.  73,  76, 
187. 

Діправдв,  нар.  Вь  самомъ  дІ5л1>.  Чи 
Калина  любишь  діправди  мого  брата? 
Федьк.  Нов. 

Діптянка,  ки,  ж.  Проституї.а.  Мандрьо^ 
ги,  хльорки   і   діптянки,    що    продаюту 
себе  на  час.  Котл.  Ен.  Ш.  48. 

Діра,  рй,  ж.  Дыра.  Забий  діру—  соба- 
ка не  полізе.  Ном.  А»  5903. 

Діраввй,  а,  е.  Дырявый.  Дірава  вере- 
та все  поле  закрила.  Ном.  стр.  300. 

А»  371.  Діравого  горшка  не  наллєш.  Нон. 
Лі  4756. 

Діравитн,  влю,  ввш,  гл.  Дырявить. 

Дірнвка,  ки,  ж—  Друшляк  1.  Вх. Уг.    236. 

Дірка,  кя,  ж.  Дырка.  Будь  мудрий: 
налатай  маленьку  латку  на  велику  дір- 

ку. Цом.  №  9909.  Ум.  Дірочка.  Мет.  298. 
Без  мене  і  дірочки  малої  нікому  зату- 

лить. Ном. 

Діркуватий,  а,  є.  ИмъющШ  много  дыръ, 
дырчатый,  ноздреватый.  НВолын.  у.  Дуже 
діркуватий  хліб  з  сеї  муки, — не  знати, . 
чого  воно  так.  Каменец,  у. 

Дірочка,  ки,  ж.  Ум,  оп»  дірка. 
Дірчавіти,  вію,  еш,  гл.  Ноздревагвть. 

Сніг  мнякшає,  лід  дірчавіє....  весною  ди- 
ше. Мин.  ХІЧі.  292. 

Дірявий,  а,  в- Діраиий.  Пазуха  була 
дірява.  Грин.  Ш.  655.  Рудч.  Ск.    І.    153. 

Діскуватнся,  куюся,  вшея,  гл  Искать, 
хлопотать.  Пропав  віл,  не  дуже  за  ним 
і  діскуються.  Черкас,  у. 

Дісве,  жф.=ДІйоне.  (Действительно, 
именно).  Так  воно  дісне  есть,  як  вони 
тобі  сказали.  МВ.  II.  12. 

ДІоний,  а,  е=- Дійсний. 

Діставати,  таю,  еш,  сов.  в.  дістати, 

тану,  неш,  гл.  Доставать,  достать,  добы- 
вать, добыть.  Найшла  відьму  і  трути 

дістала.  ІІІевч.  22.  Не  дістане  він  язи- 
ка- Ном.  Лі  654  7.  Ой  перестань  до  мене 

ходити!— Ой  не  перестану,  доки  не  ді- 
стану білих  рук,  чорних  брів,  дівочого 

стану.  Каменец,  у.  2)  Нолучать,  нріоб- 
рьіать.  Дістати  жінку.  Взять  жену.  Дістав 
собі  добру  жінку.  Каменец,  у.  Дістати  в 
лице.  Получить  ударъ  но  лицу.  Сьогоднс 
йому  і  не  наводи  тат  нічо,  бо  можеш 
ще  й  в  лице  дістати.  Федьк.  Ііов.  Діста- 

ти лиски.  Иріобр'всть,  найти  расположеніе, 
милость.  Сеї  ласки  я  і  в  жида  дістану. 
Ном.  №  4768.  Такої  ласки  дістану  і  в 
Параска.  Ном.  .V:  4770. 

Діставатися,  юея,  ёшея,  сон.  в.  діста- 
тися, иуся,  нешся,  гл.  1)  Доставаться, 

достаться.  Закаблукам  лиха  дам,  діста- 
неться й  передам.  Шевч.  2) — до.  Доби- 
раться, добраться,  доезжать,  доїхать.  Че- 

рез вороги  тяжко  до  пекла  дістатися. 
Ном.  Як  би  його  дістатися  додому?  Мо- гил, у. 

Дістати,  ся.  См.  Діставати,  ся. 
Дітва,  ви,  ж.  соо.=Дітвора.  К.  ІІС.  48. 
Дітвак,  ка,  м.  Мальчуганъ.  Мн.  Дітваий. 

ДЬтншки.  Нема  у  нього  дітваків.  Лебсд.  у. 

Дітваччя,  чя,  с  соб.  Подростки,  діт- 
вора. Вх.  Зн.  15. 

Дітвора,  ри,  ж.  соб.  Діти,  ребятишки. 
К.  Доев.  158.  Лихо  з  дітворою  та  ще 
з  малою.  Васильк.  у.  Дітвора  сокоче,  діт- 

вора клекоче,  а  мати  раденька  дітворі 
маленькій.  Хата  19. 

Діти,  тей,  с.  мн.оть  дитя.  Діти.  Діти! 
діти!  Добре  з  вами  в  літі,  а  зінуватй — 
горювати.  Ном.  Аг  557.  Прийми,  мила, 
хоч  малії  діти! — Ой  не  хочу  я  дітей 

приймати,  будеш,  милий,  і  сам  годува- 
ти. Мет.  266.  З  дітей  вихбдити.  Выходить 

нз'ь  дітскаго  возраста.  Діла  небагато  в 
Насті:  ще  тоді  вона  з  дітей  виходила. 
МВ.  II.  36.  Ум.  Дітки,  дітоньки,  діточки. 
Твої  дітоньки  плачуть,  їстоньки  хо- 

чуть. Ном.  №  337.  Дітки,  ще  короткий 
час  я  з  вами  Р.н.  \.  ХШ.  33.  Клопочуся, 
бідкаюся  з  ночі  до  ночі,  ніколи  гаразд  і 
діточками  втішатися.  МВ.  II.  17. 

ДІти,  ся.  См.  Дівати,  ся. 

Дітки,  тбк,  с.  Ум.  оть  діти. 
Діткнутись,  иуся,  нешся,  гл,    Дотро- 

нуться. Думаю  собі:  приступлю  до  неї, — 
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не  смію  діткнутися  ручки  білої.  Гол.  І. 
ЗВ5. 

Дітлахи,  хів.  к.  ин.— Дітваки.  Маж. 
179.  Св.  Л.  198. 
Дітолюбний,  а.  є.  Любящііі  д*тей. 

Дітоньки,  ньок,  діточки,  чек.  Ум. 
от*  діти. 

Дітонько,  діточко,  ка,  е.  Ласк.  оп. 
дитя.  ДЄточка.  Захотілось  моєму  діточ- 
ку....  Ном.  №  9302. 

Дітопродавець,  вця,  м.  Продаюпгіп" 
дітей.  Нехай  Бо?  тебе  поб'є,  дітопрода- яець.  Шевч.  292. 

Дітчвй,  8.  є— Дитячий.  Л  ЯК  я  се 
ба  й  оженив,  та  став  сі  журити:  тре- 

ба лижки,  треба  миски,  дітчеї  колиски 
Шух.   І.  204. 
Дітячий,  а,  е=Днтячий. 
Дігтяр  и  пр.  См.  Дігтяр  и  пр. 

ДІцтво,  ва,  с. = Дитинство.  МВ.  [.14. 
Левнц.  ТІов.  174. 

Дідький.  а,  в.  ДЄтсків.  ІІовідбірав  ху- 
добу і  її  й  діцьку.  К  в.  І.  17.  Ой  роди. 

Боже,  сю  пшениченьку  яру,  на  діцькую 
долю,  а  на  людську  славу.  Цисеь,  Ятрів- ка. 101. 

Дія,  дії,  ж.  1)  ТДШствіе,  дЄяніє.  2)  Ділі., 
дЄйствіє  (въ   драматическомъ   сочиневіїї). 

Діякон,  на,  .н.^Дикон.  Священники- 
діякони  повелять  дзвонити,  тоді  об  нас 
перестануть  люди  говорити.  Чуб.  V.  1 52. 

Діяльний,  а,  е.  Деятельный. 

Діяльність,  ностн,  ж.  Деятельность. 
Г.  Барв.  347. 

Діяльно,  нар.  ДЄятєльно. 

Діянка,  ки,  ж.  ДЄловоє  время,  время 
дЄйствія. 

Діянне,  ния,  с  ДЄявія  св.  аностоловъ. 
Ударили  в  великий  дзвін  до  церкви  на 
діяниє.  К  в.  II.  177. 

Діяння,  ня,  є.  ДЄланіо. 

Діяти,  дію,  вш,  гл.  ДЄлаіь.  Що  тут 
у  Бога  діяти?  ЗОЮР.  І.  291.  Не  зрять 
Бога  над  собою,  не  знають,  що  діють. 
Шевч.  Живе  слово  ви  сієте, — яке  ж  ли- 

хо тим  дієте!  К.  Досв.  128.  Що  ж  я 
&уду,  бідний,  діяв,  що  я  жита  не  посіяв 
Гол.  І.  214. 

Діятися,  гл.  без.і.  1)  Делаться,  происхо- 
дить. Не  так  то  діється  все  скоро.  Котл. 

Кв.    Чудно    якось    діється    між    нами. 

Шевч.  102.  Давно  колись  те  діялось  у 
нас  на  Вкраїні.  Шевч.  19.  То  ще  тоді 
діялось,  як  шкуряні  гроші  були.  Ном. 
•V  6855.  Дійся  ббжа  воля!  Что  Богъ  дасть! 
Какїі  Богу  угодно!  федьк.  «2)  Длиться,  тя- 

нуться. Лягаймо  спати,  бо  вже  давно 

вечір  діється.  Лебедин,  у.  Чи  давно-  дГеть- ся?  Рано  еще  или  уже  поздно?  Ном.  стр. 
149.  3)  Дббре  діється.  Хорошо  живт.л, 
хорошо  на  душе.  Кому  добре  діється, 
той  і  співає.  Ном.  4)- чим.  Зависеть  оті. 
чего,  происходить  отъ  чего.  Що  орють 
гарно,  те  дісться  не  скотиною,  а  спра- 

вою. Харьк.  у.  Бог  його  святий  знає,  чим 
воно  діється,  що  земля,  здається  б,  одна- 

кова, а  жито  росте  не  однакове.  Волч.  у. 
Не  багатством  тут  діється.  Г.  Барв.  349. 

Діяч,  ча,  м.  Деятель.  Левиц.  Пов.  119. 
Дле,  мре9.=Віля.  Ой,  чи  можно,  тес- 

тю, дле  Марусі  сісти?  Лавр.  148. 

Длубати,  бею,  вш,  гл.  1)  Ковырять. 
Чого  ти  все  в  носі  длубаєш?  2)=- Длуба- тися 2. 

Длубатися,  баюся,  вшея,  гл.  1 )  Ко- 
паться въ  чемъ-либо.  2)  Медленно  дЄлаті. 

что,  копаться.  Коло  чого  він  там  длу- бається? 

Для,  пред.  1)  Дія.  Любисточок — для 
дівочо};,  василечки  для  пахощей,  а  м' яточ- 

ка—для  любощів.  Мет.  311.  Не  для  пса 
ковбаса,  не  для  кицьки  сало.  Ном.  №  4721. 

Для  малого  монастиря,  мала  й '  милос- 
тина.  Ном.  №  4537.  2)  По.  Діти  тяли, 
кров  ілляли  для  росказу  твоего.  Чуб.  НІ. 

378.  3)  Потому,  поэтому.  Ти  думаєш,- що 
ти  красна  і  для  того  така  щасна.  Млр. 
л.  сб.  325. 

Длятися,  дляюся,  ешся,  гл.  Мешкать, 
возиться.  Ми  й  не  длялися:  днів  через 
три  й  прислали.  Г.  Барв.   183. 

Дмухання,  ня,  с  1)  Дутье.  2)  Пых- тЄніє. 

Дмухати,  хаю,  вш,  одн  в.  дмухнути, 
ну,  нвш,  гл.  1)  Дуть,  подуть.  Не  дмухай 
проти  вітру.  Ном.  Л»  1100.  Хто  спарив- 

ся на  окропі,  той  і  на  холодну  воду 
дмухне.  Ном.  №  5792.  Попіл  в  вічі  дму- 

хати. Не  дам  у  кашу  собГ  дмухати.  Не 

позволю  вмешиваться  въ  мое  дЄл'о.  МВ. 
(КС.  1902.  X.  147).  2)  Только  въ  носов. 
в.  Пыхтеть.  Росердився  та  так  дмуха, 
що  й  ие  приступай.  Черкас,  у.  Въ  слЬ- 
дукщихъ  значеніяхь  употребляется  толь- 

ко однокр.  в.:  3)  Ударить,  хватить.  Я>; 
дмухнув  .иене  по  пиці,  так  у  мене  й  голо- 

ва замакітрилась.  Лебедин,  у.  4)  Выпить 
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осушить.  Дмухнув  чарчину  мов  .тую  во- 
ду. Екатерин,  г.  5)  Побіжать,  поїхать, 

махнуть.  Дмухнім  лиш  братці,  ми  до 
неї.  Котл.  Ен.  Буйволи  на  сонці  помлі- 

ли; як  угляділи  воду,  так  до  води  й 

дмухнули.  Драг.  3.  Дмухнути  драла.  Бы- 
стро уйти,  удрать.  Ном.  №  4 413. 

Дмухач,  ча,  м.  Ватері,.  Дмухача*  діти. Удрать.  Ном.  №    1413. 
Дмухнути,  їм.  Дмухати. 
Дмухонутн,  ну,  нет,  гл.  Сильно  по- 

дуть, ударить,  побіжать.  Дмухонув  на 
ввесь  рот.  Ном.  стр.  265,  Лі  3151. 

Дмучка,  чи,  ж.  Скопленіе  вітрові,  въ 
живоИ,  запорі.  Новомоск.  у.  Слов.  Д. 
Эварн. 

Дневник,  ка,  м.  Загородиа  въ  полі 
дія  загона  овецъ  во  время  жары. 

Днедавній,  я,  е.  Очень  давній.  І  вдвох 
тихенько  заспівать  ту  думу  сумнюю 
днедавню  про  лицаря  того  гетьмана,  що 
на  огні  ляхи  спекли.  Шевч.  551. 

Днесь,  ияр.=Сьогодня.  Днесь  мені,  а 
завтра  тобі.  Ном.  2360.  Ум.  Дкёська, 
днёськи.  Гол.  III.  453.  Вх.  Зн.  15.  Яднесь- 
ка  берізка  зелена  а  завтра  буду  зрубана. 
Гол. 

Днешній,  я,  е.  Сегодняшній.  Вх.  Уг. 
236. 

Днйна,  ни,  ж.  День.  Г.  Барв.  216. 
Грин.  Ш.  302.  Яка  весняна  днина,  а  він 
цілий  день  не  їв.  Каменец,  у.  Ой  не  Хва- 

лися, не  ти  ж  їх  кохала:  кохала  нень- 
ка старенька  ясного  сонця  против  вікон- 
ця, ясної  днини  против  кватири.  Чуб. 

Ш.  299.  Ум.  Днйнна.  В  суботу  на  го- 
динку, в  неділю  на  всю  днинку.  Гол.  II.  99. 

Днйти,  дню,  дниш,  гл.  Вставлять  дно. 
Сумск.  у.  Як  би  той  бондарь,  що  торік 
днив.  Могилев,  у. 

Днйця,  ці,  ж.  Поперечная  доска  въ 
колесі  водяной  мельницы, — такими  доска- 

ми покрыта  вся  внутренняя  часть  обода 
колеса.  Галиц.  Мик.  480. 

Днище,  ща,  с.  1)  У  в.  отъ  дно.  2)  Дон- 
це, дощечка,  на  одномъ  конці  которой  са- 

дится пряха,  вставляя  въ  другой  гребень 
или  кудель.  Побігла  до  сусіди,  позичила 
веретено,  гребінь,  днище,  прийшла  додо- 

му і  давай  прясти,  аж  веретено  хур- 
чить.  Рудч.  Ск.  І.  178.  У.м.  Днйщечко. 

Дніти,  днів,  гл.  безл.  Світать.  Стало 
вже  дніти,  як  ми  рутили.  НВолын.  у. 
Іде  козак  од  дівчини— починає  дніти. 
Чуб.  V  53.  Уже  дніє.  НВолын.  у. 

Двіпер,  Дніпро,  пра,  м.  Ріка  Дніпрі.. 
Роби,  як  Дніпср  робить.  Чуб.  І.  247. 
Дніпро-батько.  Ном.  №  725.  Ой  як  бу- 

деш же  ти,  серденятко  моє,  Дніпром- 
водою  плисти.  Мет.  24. 

Дніпровий,  дніпрянський,  а,  є.  Дні- 
провскій.  К.  Досв.  179.  Ой  ріки  ви,  ка- 

же, ріки  низовиі,  помошниці  Дніпровій. 
Мет.   380.  Дніпрянські  пороги. 
Дніпрянщяна,  ни,  ж.  Містность  при 

Дніпрі. 
Дністер,  Двістро,  стра,.к.  Ріка  Дніетрь. 

Мет.  392.  К.  Досв.  102.  А  ти  прощай, 
Дністер,  ой  ти  річко  мутная,  вже  ж 
нам  більше  з  тебе  води  не  пити.  Грин. 
Ш.  603.  У.м.  Дністрочои.  Чуб.  V.  82. 

Дністровий,  дністрянський,  а,  є.  Диі- 
стровскій.  Над  сагою  дністровою  лежить 
Хведір  безрідний.  Мет.  440. 

Дністрбчок,  чка,  м.  Ум.  оті.    Дністер. 
Дністрянщнна,  ни,  ж.  Містность  при 

Дністрі. 
Дно,  дна,  с.  Дно.  Ходить,  як  лин  по 

дну.  Ном.  Лі  3238.  Ой  там  плавало  судно, 
позолочуване  дно^  Лавр.  1  -15.  Ум.  Дёнце, 

дёнечно.  Сопілочка  з  барвіночку,  кали- 
нове денце.  Гол.  Там  тільки  на  денці... 

гуща  зосталася....  пів  чарочки.  Рудч.  Сі; 
би  у  полі  та  озеречко,  там  плавало  та 
відеречко,  соснові  клепки,  дубове  денелко. 
Мет.  У  в.  Днище. 

Днювання,  я,  є.  Дненаніо. 

Днювати,  днюю,  еш,  гл.  Дневать,  про- 
водить день.  По-під  тинню  сіромаха  і 

днюс  а  ночує.  Шевч.  7.  Там  будете  дні 

днювати.  Лукаш.  116.  Днювали  собі?  ІІри- 

вітствіе,  равносильное  вьіражонінмь:  Как'ь 
провели  день?  Какъ  ваше  здоровье?  Так- 

же и  въ  боліє  полномь  виді:  Чи  здорові 
днювали?  О.  1862.  V.  81. 

До,  пред.  1)  До.  Не  учишся  розуму  до 
старости,  але  до  смерти.  Ном.  Лі  6003. 

Верболіз  б'є  до  сліз.  Ном.  Дійшов  до  села. 
До  меду  ласий.  Трин.  І.  І  її.  2)  Кь.  Го- 
вори  до  стовпа.  Ном.  Піти  до  головы  по 
розум.  Ном.  Л;  5831.  Піду  до  річеньки. 
ЙІст.  Нін  пішов  до  Остапа.  До  хреста  по- 

нести (дитину).  Понести  крестить  (ребенка). 

Г.  Барв.  276.  До  душі  сказати.  Съ  боль- 
шой искренностью,  сі.  чунствомъ  сказать. 

Г.  Варв.  362.  Пити  до  кбго.  Нить  за  чье 

здоровье.  Не  до  тебе  п'ють,  не  кажи: 
дай,  Боже,  здоров'я.  Чуб.  І.  271.  Поздо- 
рбвнатись  до  ибго.  Обратиться  кь  кому  сь 
привітствіемь,  сказать  кому,  здравствуй. 
Чоловік  їхав  і  поздоровкавсь  до  мене.  Рк. 
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Левин.  3)  Вт..  Ходи  зо  мною  до  кімнати. 
Мет.  Приймати  до  рук.  Ішов  до  церкви. 
Грин.  I.  153.  Запріг  до  плуга  волів.  ЗОНЖ 
11.  ЗО.  Своій  матері  рідненькій,  удові 
етаренькігі  до  ніг  упадімо.  Мет.  316. 
Хмельницькому  кролевеькі  листи  др  рук 
добре  оддав.  Мет.  388.  4)  На.  Половину 
козаків  до  опачин  посади.  Дума.  Важкий 
доходу  Н  Полин,  у.  5)  Для.  Слова  до  ради, 
руки  до  звади.  Нон.  Любі,  милі  до  роз- 

мови. Мет.  Дам  тобі  пораду  до  життя. 
Шейк.  (І)  Съ.  Цвіт  калину  ламала  та 

в  пучечки  в'язала,  до  личенька  рівняла. 
.Іанр.  1.  Тим  на  /"віті  хліб  не  родить, 
що  брат  до  сестриці  не  говоріить.  Чїб. 
До  панів  —  пан,  до  мужиків  мужик.  Ном. 
.V  5879.  7)  За.  Узятися  до  роботи:  Бо- 

яре до  табель!  Грин  Ш.  546.  До  науки 
бралися.  О.  1861.  І.  322.  8)  До  вь  со- 
ідиненіи  со  .многими  словами  образует!» 
вираженій,  означавшій  неопределенно 

большое  количество.  До  біса  (Ном.  Л*2 1 2301), 
до  стобіса.  до  стобІссвого  батька,  догас- 
п.іда.  до  гёиона,  до  грёця,  до  злидня, 
до  иа>а,  до  лихої  години,  до  напасти,  до 
прйса,  до  сина  (Млр.  л.  -б.  81),  до  хрґна, 
до  чбрта  и  т.  д.  Очень  меого.  Тут  їх  до 
ппобіса.  Шевч.  178.  Та  вас  до  стобі- 
совою  батька  набереться,  а  вас  годуй! 
В  мене  ім'я  не  одно,  а  єсть  Ух  до  каша. 
ЗОЮІ'.  У  нашій  слободі  москалів  до  на- 

пасти. Екатер.  г.  Та  в  нас,  паничу,  до 
нраеа  ції  жндонн.  Павлогр.  у.  !•)  До  аж- 
аж.  До  невозможности  терпінь,  до  высшей 

степени.  10)  Довіку.  Повій;-!.,  '  никогда. 
Трудяща  копійка  годує  до-віку.  Ном. 
-V  991 1 .  До  віку  й  до-суду  тебе  не  забуду. 
Ні  сподівайсь,  мати,  сина  з  походу  до- 

віку. Ни.  ̂ 11)  До-гурту.  Ко  вевмъ  осталь- 
ным!.. Зношу  свою  копійчину  до  гурту. 

Кн.  12)  До-дїла.  Каі;і>  сл-Ьдуеть,  кстати. 

Так  доділа,  як  свиня  штани  над'їла. 
Но«.  13)  До  душі.  По  душ*.  Дой  мені  не 
до  душі,  що  приходив  у  кожусі.  Ливр.  4. 
П.  До  загину.  До  смерти.  К.  Доев.  121. 
Будем  битись  до  загину.  К.  Досв.  130. 
Любить  до  загину.  Млр.  л.  сб.  59.  15)  До 
ґрунту.  Совершенно,  до  основаній.  16)  До 
крихти.  До  крошки,  все  решительно.  По- 

сип курчатам  пшінця,  не  пропаде,— вони 
до  крихти  все  визбірають.  Васильк.  у. 

17)  Докупи,  до-купни,  до-кулоньни,  до-ку- 
почки.  І  і  і.  одно  место;  вмісте.  Хоч  чорт 
лапті  подрав,  та  до-купи  зібрав.  Ном. 
Ж  9023.  Усе  військо  свое  до-купи  у  гро- 

маду   скликають.    Макс.    Ве^>шечки    до- 

купи схилились.  Млр.  л.  сб.  215.  Зібра- 
тися до-купи.  От  раз,  до-купоньки  зі- 

бравшись,.... вони  згадали....  18а)  До-ладу. 
Кстати.  До-ладу,  як  ложечка  по  меду. 
186)  До  люббви:  а)=До  сподоби.  Весілле 
одгуляли  тихо,  да  до  любови.  Г.  Барв.  96. 
61  Съ  любовью.  Кріпко  до  любови  поці- 

лувались. Г.  Барв.  80.  19)  До  мфи.  а)  По 

мірк-в.  Оті  вікна  пороблено  до  однії  міри. 
Лубен,  у.  б)  Умвренво.  Як  питимеш  до 
міри,  то  й  гаразд  буде.  Лубен,  у.  20)  До- 

мила. Въ  одно  місто.  21)  До  ноги.  Дочи- 
ста, совершенно.  Вкупі  з  жидами  до  но- 

ги вирізували.  К.  Хм.  60.  22)  Донизу. 
Вннзъ.  Одно  долонями  до-гори,  а  друге 
догнизу.  Чуб.  III.  103.  23)  До  пари.  Нодь 
пару;  иодъ  стать.  МВ.  І.  7.  24)  До  по- 
слідву.  Окончательно,  до  конца.  25)  До- 
прйнладу.  Кстати.  Не  до-ладу*  не  до-при- 
кладу.  Ном.  Лі  13066.  Не  до-прикладу 
хавчить.  Гліб.  36.  26)  До-пуття.  Какь  с.гв- 
дуеть.  27)  До-рёшти.  Окончательно,  со- 
вевмъ,  совершенно.  Сховайте,  бо  вони  до- 
рештн  поламають.  28)  До  слодбби.  По 
вкусу,  по  сердцу  29)  До  цурй.  До  тла,  до 
основаній,  до  посліцниго  кусочка.  Усе  зго- 

■  ріло  до  цури.  Харі.ь.  Усе  позабірали  до 
цури.  ЗО)  До  цяти.  До  малОДшей  подроб- 

ности. 31)  До  часу.  Ни  время.  Ьагацтво 
до  часу,  а  бідність  до-віку.  Ном.  Лі  1450. 
32)  До-чмйги.  По  вкусу,  кстати.  Тобі  там 
буде  не  до  чмиги,  як  піднесуть'  із  оцтом 
фнгн,  то  зараз  вхопить  тебе  лунь.  Котл. 

Ен.  33)  Дощенту.  До  основанія.  Недоста- 
ющая здесь  вираженій  подобнаго  образо- 

канія  см.  на  коренное  слово. 

До,  сз.=.То.  Ой  як  прийду  додомонь- 
ку,  до  всі  мене  лають.  Мет.  85.  Як  прийде 
<пора,  до  я  вийду  сама.  Лавр.  33.  До-б= 
То-б.  Як  би  я  не  манила,  до-б  я  боса 
ходила.  Лавр.  Коли  б  Мені,  да  Господи, 
повечоріло,  до-б  на  моєму  серденьку  по- 

здоровіло. Чуб. 
Доба,  би,  ж.  1)  Сутки.  Угор.  Дві  добі 

лежав  я  в  ліжку.  Як  я  умру,  до  візь- 
меш мене  на  три  доби  до  церкви,  і  дяк 

нехай  три  ночі  читає  надо  мною  псал- 
тиру.  Чуб.  І.  201.  2)  Пора,  время.  Ніч- 

ної доби  з  неволі  утікали.  Дума.  У  в  обід- 
ню добу  там  і  опинивсь  Стор.  В  таку 

добу  пи)  горою  щось  біле  блукає.  Шевч. 
26.  3)  Возрасть.  Два  молодці  так  вашої 
доби.  Зміев.  у.  См.  Діб. 

Добавити.  См.  Добавляти. 

Добавка,  кн,  ж.  Прибавка.  Без  добав- 
ки і  борщ  не  смагиНий.  Ном.    Л4    10589. 
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добавляти -добігання. 

Набавляти,  ляю,  «ш.  с
ов.  в.  добави- 

,.Двд^в«ш,  гл.  Добавл
ять,  дооамть, 

прибавлять.,  прибавить. 

Доблжатяся,  жаюся,  
вшся,  гл.  ̂ е 

дать  до  тіхг  поръ,  пока....  о_0НІ1І1ЇІ, 

Добаяарувати,  РУ»>. 
 «*>  гл.  Оконш.ь 

торговать  на  базарі
.  - 

Добаяаруватнся,  руюс
я  «яс«,  *■*•  Д° 

торговаться  на  базар*  до 
 него. 

Добалакати,  каю,  вш, 
 гл.  Д°™В0РИТЬ- 

Чити  вже  своє  добалакав
?  Харьк.  у. 

^Ъ»  №-
«■«*•  к.  ч

и. 

^Добасуватнся,  суюся,  вшся,    г
л.    До- 

^Хатя011^"^,  сов.  в.  добами, 

,УД  ™ ГЬ  №ь,  увид^ь,  замечать 

2і*»т*  примічать,  пр»*™*.  ̂  

очі  не  так  ЭоЛилют*,  як  б
ачм^м  с^йвчо 

к1«1млр.  л.  сб.  77.  А  Яат^ят= 
™»п  гамми  йм«-аол«лиас.  

Дв^янвс 

Г  *  «.""Мв'  Н.  148.  Не  добачати. 

Дурно  видіть;  не  замічать.  
I  неги  не  дер-. 

ТчтьУпе  дочуваю,  і  не  д
обачаю  Ьтор 

Ї  135  4  зо  мною  зустрінут
ься,  мов 

недобачають.  Шевч.  Л ,  я
к  «"«и™, 

свого  лижв  «*  *»**«««.  «с  Й^М*»
-  МВ. 

"добеяьквтувати,  туя»,вш,  гл
.  Донн- 

1ЮДобЬвньке»уватися,  туюся.  вшся,   гл. 

режу,  жёш,  гл.  Приберегать
,  приберечь, 

даривать,  досмотріть.  Т
епер [  уже  до- 

берегайте  одно  "Экого.  Г.  Ьарв. 
 о15. 

Добивання,  ня,  с.  Добива
ше. 

Добивати  ваю,  вш.  сов  в
.  добити, 

б'ю,  б'ёш,  гл.  1)  Добивать  до
бить  Недо- 

пити нам  сього  вола  й  обухом,  п.  «и
  • 

278  2)  Домолачивать,  домоло
тить  хдвоь. 

з\-в<ну.  Доживать,  дожить.  Та
к  то  я  и 

добиваю  свого  молодого    підкошен
ого   віку. 

Г.  Барв.  60. 

Добиватися,  ваюся,  вшся.  сов
.  в,  до- 

битися, б'юся,  б  «шея,  гл.  1)  Добиваться, 

добиты»;  достигать,  достичь 
 чего  лиоо. 

Багато  й  Юрусь  погубив  земл
яків,  доби- 

ваючись того  права,  щоб  над  обома  о
с- 

псгали  гетьманувати.  11.  41.  *»
<>■  "н 

з  биком  не  биться,  а  все  моло
ка  не  до- 

биться. Ион.  ̂   2664.2)  Добираться,  до- 

браться; доходить,  дойти;  достигать,  досі
ичь 

чего  До  преосвященногодобийтесь
,  то  буОс 

і  в  вас  благочестие.  ЗОЮР.  I.
  262.  До- 

бився він  до  раю.  Чуб.  1  218.  Не  заг
ине 

паша  слава,  добемося  до- Вар
шави.  Ь. 

Доев  130.  Міст  тріщить,  
лист  оси- 

пається: змій  додому  добивається.  Мнж. 

16.  1  аж  в  середу  у  Хрестці  к
  вечеру 

добились.  Мкр.  Н.  39. 

Добити,  ся.  См.  Добивати,  
ся. 

Добнток,  тву,  м.  Грабежъ, 
 дооыван.с. 

А  гайдамаки  приїхали   з    доби
тків,  аж 

нема  того  чоловіка;  дуже  вони  
  здивува- 

лись. Рудч.  Ск.  II.  Н8. 

Добах,  ху,  м.  Встречается  
вь  слідую- 

шемъ  вираженій:  Він  вернувся  не
  з  доби- 

хои.  Онъ  возвратился  не  доои
вшись  сво- 

его, беэь  добычи.  Зміев.  у. 

Добяч,  чі,  ж.  і)  Добыча  Рудч
.  Сь,  1. 

145  Мкр  Г.  14.  Ми  з  тобою
,  Лебедень- 

ку,'пили  та  гуляли,  ми  з  тобо
ю  Ле- 

бедешки,  одну  добич  мали.  Чуо
.  V.  062. 

2)  Скогь.  Желех.  Ум.  Добичеиь
ка.  Макс. (1849)  ЗО.  ,  к#  ,     , 

^  Добнчняя,  ка,  м.  Разооаиикъ.  А
з 

байраку  сорок  і  чотирі  до
бичнпкп  виїз- 

дила. Чуб.  V.  1052. 

Добяччаннй,  а,  е.  Скотны
й  скотскій. 

МУЕ  Ш  15.  Як  воробець  на
п'еся  в  Ьо- 

веденію  в  добиччанім  сліду  води,
  то  ся 

напасе  худоба  до  їр'я  трави.  МУ
К.  Ш.5І . 

Добігати,  гаю,  вш,  сов.  в. 
 добігти, 

біжу,  жиш,  гл.  Добігат
ь,  дооіжить 

ЛІвиднШІ  сам  добіжить,  а  смирно
го!^ 

донесе.  Ном.  №  Ю68.  2)  А**»
** 

Пріобрісти  что,  добыть  что
,  о  60ЛІІНИ. 

захватить.  Мабуть  чи  не  с
ухоти  доби- 

ла й  кров'ю   стала    хрякапш.    1.    Ьарв
. 

'  Добігатися,  гаюся,  вшся,  *л.  Добі- 
гаться. Добігатися  чогб.  Достичь  чего.  Ьорз.  у. 

Добігти.  См.  Добігати. 

ДобІгтися,  біжуся,  жншся  
гл.  Добі- 

жать. Хто  біжить,  той  і  добгжить
ся. 

Ном.  №  7090. 

ДобІддя.  дя,  в.  Дообіденио
е  иремя. 

Добіднів,  я,  в.  ДообЬденн
ый. 

Добілити,  ся.  См.  Добіляти,  ся
. 

Добіляти,  ляю,  вш.  сов.  в.  добіля
ти, 

лю    лиш,  гл.  Добіливать,  добілит
ь. 

Добілятися,  лягося,  вшся.  сов.  «. 
 до- 

білктяся,  люся,  лншся.и.  Добілі
шатьсн. 

добілиться.  Добшютш*  полот
на  рол- 

стгмчі  по  землі  МИ.  11.  134 

Добір,  ббру,  А  Огборь;  подоор
ь. 

Добіраяня,  ия,   с.    Подбираніе,
   вьюи- 
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раніе.  З  такни  добиранням  ти  нічого  не 
купиш. 

Добірагн,  раю,  «ш.  сой.  в.  добрати, 
(ер/,  реш,  гл.  і)  Добирать,  добрать.  Коло 
броОу  беру  воду,  не  (іоберу  бо  она.  Грин. 
Ш.  61.  Як  послала  мене  мати  но  рудую 
глину,  а  я  глини  не  добрала, — привела 
дитину.  Чуб.  „Іди,  невісточко,  в  поле 
брати  льону:  не  вибереш  льону, —  не  вер- 

тайсь оооому!"  Ой,  брала,  брала,  да  й 
не  довірила,  у  чистому  полі  тополею 
стала.  Чуб.  V.  705.  Треба  добрати  трьох 
аршин  на  спідницю.  2)  Подбирать,  подо- 

брать* вибирать,  выбрать.  До  рота  добрав 
(ложку),  та  в  миску  не  ввійде.  Ном.  Л:  і  2221. 
Надять  уже  до  йош  із  простих  дівчат: 
кою  вже  він  полюбить.  Водили  вже  їх 

там,  водили...., — не  доберуть.  Рудч.  Ск. 
І.  81.  Добірае  гцо  найгірших  слів.  Не 
добере  Самсониха  невістки  до  мислі.  Мил. 
98.  3)  Дождать,  доїсть.  Добірайте  кашу! 
Зніев.  у.  Достав  телятини,  поснідав,  аж 
цілу  чвертку  зразу  вбрав;  на  другий  день 
ще  нообіаав,  на  третій  вже  теля  добрав. 
4)  Догадываться,  догадаться,  соображать, 
сообразить.  Я  не  питала  його  і  сама  не 
добірала,  як  от  прочитував  ті  книжки: 

чи  раз  тілько,  чи  усю  на  пам'ять.  Павлогр. 
у.  ДоОіратн  розуму,  ума.  Смекать,  сообра- 

жать, додуматься.  Не  добере  розуму.  Мос- 
калі уліні,  москалі  розум  ні — розуму  добрали: 

ой  нанерод  Швачку  із  осаулою  до-куті  зв'я- 
зали. ЗОЮР.  І.  135.  Не  доберу  свого  і)ма. 

К.  1ІС.  121.  Добрати  способу.  Изыскивать, 
находить  средство.  К.  Гр.  31.  Добрали 
способу,  як  без  коней  їздити.  Канев.  у. 
Якою  б  способу  добрати,  гцоб  ізнов  усе 

до  згоди  довестн'ґ  Г.  Барв.  336.  Добрати 
місту.  Ухитриться,  умудриться.  Е,  ні!  ти 
добери  хисту  при  великому  дрнсту,  щоб 
штанів  не  закаляти. 

Дооіратися,  раюся,  вшея,  сов.  в.  до- 
братися, беруся,  решся,  гл.  Добираться, 

добраться.  Ой  я  з  броду  беру  воду,  -  не 
доберусь  до  Она.  Лавр.  111.  Ось  добіра- 
еться  він  оо  Сомкової  їлибкп.  К.  ЧІ\  393. 

Хто  ■добереться  до  моєї  дочки  і  зніме  з 
неї  нерстть.  Грин.  І.  175.  Йому  літ  до 
двадцятка  добіралося.  Юну  было  около  двад- 

цати .тьтъ.  Мир.  ХР13.  4. 

Добірний,  а,  е.  Отборный.  Добірпими 
гливами  дорікає.  Мерном.  Та  се  ж  добір- 

на пшениця.  Кіев.  у.  Там  п'ють  молодці 
*с  добірнії.  О.   1861.  XI.  Св.  55. 

Добрішая,  ия,  с.  Выборъ.    А  вона,  ма- 

мо, добрала  собі  найкращого  намиста  в 
коробейника  і  найкращих  серег  та  скин- 
дячок. — Нікчемне  то,  дочко,  добрання! 

Доблагати,  гаю,  вш,  гл.  Допроситься, 
упросить,  умолить.  Влагав  Бою,  щоб  дів. 
чину  хоч  свою  пооачить, — не  добміав- 
Шевч.  1883.  33. 

Добдвжатяся,  каюся,  вшея,  сон.  в. 

доОдйвитнся,  жуся,  ясншся,  їм  При- 
ближаться, приблизиться.  Добли-мсаюся  до 

клуні.  Г.  Барв.  278. 

Доборотися,  рюся,  решся,  іл.  Окон- 
чить бороться, — борьбу.  Доборолась  Укра- 

їна до  са\иого  краю.  Иіевч.  И.  6У. 
Добре,  нар.  Хорошо;  норядкомь.  Добре 

гному  дати,  хто  не  хоче  брати;  а  тоіі 
хто  бере,  як  гю  душі  дере.  Ном  Л:  4710. 
На  Нодохрищі  риба  табунами  ходить, 
то  на  рої  добре  буде.  Чуб.  Ш.  4.  Нийте 
його  добре  киями,  щоб  зм,в,  по  чому  ківш 
лиха.  Ном.  Лі  4954.  Добре,  побив.  Циган 
уже  їсти  добре  хоче.  Грин.  І  120.  Дббре 

каже.  Д'Ьльно  говорить;  красно  говорить. 
Каменец,  у.  Гаразд-дббре.  Достаточно, 
внолн'в  хорошо.  Ьудем  радиться,  чи  га- 

разд-добре  на  славній  Україні  прожи- 
вати. Мет.  381.  Ум.  Добренько,  добренно. 

Добреавнй,  добрёавнй,  а,  е.  Очень 
добрый,  хорошій,  очень  вкусный  и  пр.  См. 
ДбОрий.  Така  Ообрснна  патериця  з  сріб- 

ною головкою.  Мнж.  107. 

Добрести,  бреду,  дёш,  іл.  Перейти 
черезъ  воду.  Вреди,  старий,  за  Дунай  по 
калину,  як  не  добредеш,  па  твою  душу 

пнну.  Чуб.   V*.  846. 
Добрехатн,  брешу,  шеш,  гл.  Дозрать. 

Або  перебрехати,  або  не  добрехати.  Кв. 
11.  221. 

Добрехатися,  брешуся  шешея,  гл.  До- 
враться. До  такої  добрешись.  Ном.  Не- 

хай брешуть,  нехай  брешуть,  добре- 
шуться  лиха.  Мет.  16. 

Добречко,  пар.  Ум.  оть  добре. 

Добривечір,  добридень,  добрйдосві- 
тов.  См.  Добрий  9,  10  и  11. 

Добрий,  а,  є.  1)  Добрый,  благой.  Ду- 
же се  добре  діло.  Добре  словом  до  його 

озивався.  Лихий  доброму  попсує.  Нон. 
№  5983.  Говорить  добрее.  Ном.  А»  5829. 
2)  Добрый,  отличающійся  добротой  (о  че- 
лОВ'ьк'В).  Добрий  дуже  чоловік:  кожному 
зииомФяее,  посопить.  Вудь  для  того,  мати, 
добра,  гцо  я  полюбила.  Метл.  3)  Хорошій. 
Вій  добрий  був  син  і  щирий  козак.  К. 
ЧР.  234.  Темною  лугу  калина,  доброго  ро- 

ду дитина.  На.   4)    Хорошій,  доброааче- 
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ственныЁ.  Кожне  дерево,  що  не    дає   доб- 

рого овощу  зрубують  та  й  в  огонь   кида- 
ют*. 6в.  Л  к.  111.   9.  Добрі  чобота.  Доори 

юрі.та.  5)  Искусный.  Злодіяка  •'>.'/«  доорнй. 
Кн.  її;  193.  Добрий  з  його  коваль.  6)  Вкус- 

ный.    Та    й' сирівець    добрий,  — аж     губи 
мішаються.  Полт.  /  тою,  було,  не  їсть, 

і  гною  не  п'є.  Все  хотілося  їй  ласенькою 

та  добренькою.  Левиц.  Нов.   113.  Доброю 

борщі/  наварили,— в  смак  попоїв.  7)  Бла- 

гоприятный (о  времени).   (Мі  добран  ж  го- 
динонька,   не    цуралась   родинонька.    Ни. 

В  недобру  чае-юдину  ночов  се.  8)     Ііоря- 

дочныхъ   разяіровь,   большой.    Цен    кух- 

лик .і  добрі/  діжку.  Ґанку,  іаііку,  дай  гри- 
ба й    бабку!    Сироїжку    з    добру    діжку, 

і.рачююловця     і     доброго     молодця.     Но.М. 

&  370.  9)  Добрй-вечірі  (иривітетвіе,)   Доб- 

рый ііечерь!    Ой  прийшов  він  під  віконце, 

добри-вечір,  серце!  Чуб.  Ш.  15-1.  10)  Доб- 

ри-деиь!  (привіт.)   Добраго    дня!    Добраго 

у  гра!  Добри-дсньже,  гпату,  в  хату.  Шевч. 

12».  Давати    ня  добрй-день.    Здороваться, 

желать  добраго  утра.    Шайку    .шити,    на 

добрн-день  дати.  Улан,  у.   По    воду    йде, 

добридень  дає,  з  водою  Йде,  жалю  завдає. 

Пал.  98.  11)  Добри-дбсвітои!  Добраго  утра! 

Иривітетвіе.    употребляемое    только    ран- 
ніші, утромъ,  на  разевіті.  Основа,  1861. 

51.    Сам.    148.    12)   Добре    мило.    Всякое 

туалетное  мыло.  ЛебсДИН.  у.  13)  Дббре  на- 
мисто. Кораловыя  мониста.  Чуб.  VII.  120. 

Усі  іруїіи   так  і  обнизані  добрим    намис- 

том .і  червінцями.  Кв.   І.  0.    1  1)    Добра- 

ніч, на  добра-ніч.  Доброй  ночи,    спокойной 

ночи.    Он  добра-ніч,  шнроксе  иоле,   жито 

ядренее.  Мет.  322.  На  добра-ніч,  усі  блохи 
на   ніч!    Спать    до    півночі    вгітріщившн 

очі.    Ном.    (Шутка).     15)    Дббрий    рбзум. 

Здравый  смысль.  Да  хоч  хожу    тзнесеиь- 

,,0> — добрий  розум  маю:  ой  я  ж  тому  ле- 

дачому віри    не    до'имаю.    Чуб     Ш.     141. 

Держи  сама  розум  добрий    в    своїй    голо- 

вон  ці.    Метл.    16)    Дбброго    здорбв'я    зйчу 
(жйчу).    Желаю    здравствовать.    Боярину, 

красний  паничу!  Доброю    здоров'я    жичу. 

Мет.  202.  Доброго  здоров'ячка,  пані!  Ном. 
№  6417.  17)  3  дбброго  дива.  Ни  сь  того, 

ни  съ  сего,  на  здорово   живешь.    Вилаяв 

ні  з  доброю  дгша.  Василы..    у.    Ум,    Доб- 

рёньний,    добресенький,    добріненький.     Чо- боти гцс  добрісенькі.  НВолын.  у. 

Добрина,  ни,  ж.  Хорошее  качество. 

Купуйте,  добродію,  дрова,  тут  така  доб- 
рииа. 

Добрити,  рй,  рйш,  гл.  1)  Задабривать. 

А  вона  вже  і  всміхається  до  його  і  стра- 

вою що  найкращою  його  добрить,  так  ні. 

сидить,  насупившись,  мов  той  сич. 

Зміси,  у.  2)  Хвалить.  Тільки  й  добрить, 

гцо  той  світ,  ніби  вже  в  сьому  світові 

нема  ні  добра,  ні  краси.  МВ.  І.  44.  3)  Удоб- 

рять. Ні-вже,  коли  /рунт  пісковитий, 
то  хоч  чим,  мовляв,  доори,  а  хліба  не 
їстимеш.  Змісв.  у. 

Добритися,  рЛся,  рйшея,  гл.  1)  Под- 
дабриваться, подлащиваться.  Лк  стали 

мужики- лизуни-  добритися  до  панів  та 
навчати  їх  хазяйнувати,  то  у  панів 
стало  погано  жити.  Волч.  у.  2)  Уда- 

ваться, хорошо  идти.  От  таки  мені  не 

добриться:  ізнов  поковзнулась  і  впала. 
Це  сьогодні  вже  вдруге.  Черниг.  у.  3)  Щось 

нені  не  добриться.  Что  то  плохо  себя  чув- ствую. Волч.  у. 

Добрі,  нар.  Едва.  Добрі  мене  собаки не  з'їли.  Гол.  Ш.  407. 

Добріненький,  а,  в.  Ум.  оті.  добрий. 

Добрієте.,  рости,  ж.  Доброта.  На,  та 

знай  мою  добрість!  Ноя.  Л'? -453 1.  Доо- 
роеші  г  милосердью  Йоге  і  Міри  нема. 

Кв.  II.  І.  Я  по  добрості  даю  тобі.  НВо- 

лын. у.  Мати  добрість.  Быть  добрымь.  А 

вже  в  нас  отець  і  мати  все  добрість  со- 

бі мали  б  гна  в  чистее  поле  вони  вихо- 
жали  б.  Мст.  139.  У  добрості  жити  з  ким. 

Выть  ні.  хорошихъ  отноіиевіяхь.  Мировий 

у  добрості  жгіве  з  паном.  НВолын.  у. 

По  дббрости.  Добромь.  Почала  його  по 

добрести  просить.  Грин.  II.   100. 

Добріти,  рію,  аш,  гл.  Становиться 
 доб- 

рымь, добріть, 

Добрішати,  шаю,  вш,  гл.  Становиться 

добріє. 

Добро,  ра,  є.  1)  Добро,  благо.  Лихо  не
 

без  добра.  Ном.  .N5  4900.  Добра  твого 

(Боже)  язик  переказати  не  може.  Чуб. 
НІ.  17.  За  моє  добро— штовх  мене  в 

ребро.  2)  Имущество.  Заснув  він  смачно 
так,  як  сплять  всі  добрі  люде,  що  щиро 

стережуть  добра  своїх  панів.  Г.-Арт. 

(0.  1861.  Ш).  Стали  пани-лпхи  спосіб
 

ггрибірати:  од  козацьких,  од  мужицьких 

комір  ключі  одбірати,  над  козацьким, 

над  мужицьким  добром  господаручати. 

Макс.  (1819)  75.  Мн.  Дббра.  Имвнія.  Не 

має  привлащати  добр  військових.  Не 

осягли  мої  варязькі  добра  князькі  підли- 

зи. К.  Бай.  28.  3)  Довольство.  Ой  ман- 

дрг/вав  молодий  козак  та  мандрував  зти- 
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ха:  він  не  з  добра,  не  я  роскешів,  а  з  ве- 
ликого лиха.  Нп.  В  добрі  ся  не  чує.  З 

тебе  добра  не  буде.  Изъ  тебя  ничего  хо- 
рошего, норядочнаго  не  выйдет>.  Ой  ка- 

зали мені  люде,  що  добра  з  щеїе  не  буде. 
Ноя.  ̂   2907. 

Добробут,  ту,  м.  Влагосостсяніе.  К. 
XII.  7.  Буде  на  сторожі  добробуту  на- 
роднього  стояти.  К.  Бай.  61. 

Добровільний,  а,  е.  Доброжелательный. 

Да  чи  він  (батько  женихів)  добрий,{*а  чи 
добровільний,  да  чи  такий,  як  мій  •рід- 

ний. Мет.    1-17. 

Добровільна,  нар.  Доброжелательно. 
Доброгласний,  а,  е.  Благозвучный. 

Страдания  мученика  Степана  прослав- 
ляємо, у  тимпані  доброгласнім  пісно 

йому  воспівасмо.  Чуб.  Ш.  180. 
Доброграй,  рая,  м.  Хорошій  музыкант  т.. 
Доброграйка,  кн.  ж.  Хорошая  музы- 

кантша. 

Добро дбай,  бая,  добр о дбач,  ча,  м. 
Стяжатель  имущества. 

Добрбдіечко,  ка,  .«.  Ум.  оть  добродій. 
Добрбдівчва,  ки,  ж.  Ум.  оті.  добродійна. 

Добродій,  дія,  м.  1)  Благодетель.  Пи- 
сало і  нікому,  ані  своєму  добродієві,  не 

показувало.  Хата,  63.  Т.  Шевченко — наш 
перший  добродій  народній.  К.  (0.  1861. 
VI.  32).  2)  (ударь  (титулъ)  Правда, 
правда,  добродію  мій  любий.  К.  ЧР.  6. 
Кланяюсь,  прошу:  не  оставте  ласкою 
вашою,  добродію,  і  моїх  синів.  МВ  II. 
113.  3)  Господинь  (иівЄстноє  лицо).  Доб- 

родій N  написав  нову  повість.  4)  Шанбв- 
нмй  добрбдію!  Високоповажний  добродію! 
Милостивый  государь!  Правда,  1867,  .V  10. 
Лист.  II.  Куліша.  Ум.  Добрбдіечко.  А  де  ж 
він,  добродіечку?  Кв. 

Добрбдійва,  ки,  ж.  1 )  благодетельни- 
ца. 2)  Сударыня.  „Так  ти  па  тім  світі 

була?*— Була,  моя  добродійко. -  „ІЦо  ж 
ти  там.  бачим/?"—  Усе  бачили,  добро- 

дійко, що  даться  з  грішними  (Іншими. 
ЗОЮР.  І.  304.  3)  Госпожа  Добродійка  X 
сіми  днями  виїхала  звідси.  4)  Шанбнна 
добродійко!  Високоповажна  добродійно.  Ми- 

лостивая государыня!  Ум.  Добрбдієчка. 

Добродійній,  а,  е.  Благодетельный. 

Добродійство,  ва,  є.  1)  Б.щгодЄнніє. 
Ой  виходьте  в  поле,  вельможне  жовнірство! 
Буде  вам  велика  дяка  за  все  добродійство. 

К.  Досв.  26.  2 1  Соб".  Господа!  Милостивые 
Гог.удари!  Я  повинен  сказать,  любе  добро- 

дійство земляки,  що  се  остання  річ  моя. 
К  Ваше  добродійство.  Баша  милость.  Як 
би  то,  ваше  добродійство,  ви  нам  своїми 
руками  милостиню  подали.  ЗОЮР.  II.  76. 

Добродіяти,  дію,  еш,  гл.  Благодетель- ствовать. 

Доброкваскн,  ви,  ж.  Соргь  кислослад- кихъ  яблокь.  Вх.  Зн    15. 

Добромовнвй;  а,  е.  Красноречивый. 
Добросердий,  а,  е.  Благодушный,  добро- 

сердечный. /  ви  ще,  одоліаиш  нас,  як  доб- 
рі нас  милуєте.  О,  ви  добросерді.  Сніп.  87. 

Добросердо,  нар.  Благодушно,  добро- 
сердечно. 

Доброслбине,  пар.  Миролюбиво.  Ми  ді- 
лимося з  сестрою  без  суда  добрословне. 

Подольск,  г. 

Доброе тлй внй,  а,  є  =  Добротливнй. 
Нине  милостивий,  папе  добростливий,  но- 
■меертвуйше!  Черк.  V. 

Добрбта,  тн,  ж.  Все  хорошее,  хорошій 
свойства,  доброкачественность.  Доброта 
поыбла,  а  чорзна  що  осталось.  Мил.  13. 
Освіти  мене,  рабу  Божу,  перед  усім  ми- 

ром добротою,  красотою,  любощамгі  і  ми- 
лощами.  Чуб.  1.  93.  Въ  слЄд.  свад.  іібснЄ 

доброта— добрая  нравственность  новобрач- 
ной, сохранившей  до  замужества  д'Ьвство. 

Будем  гулять  і  в  середу,  а  за  твою,  Па- 
расютко,  доброту  розійдемося  в  суботу. Мил.   161. 

Добротвбрець,  рця,  м.  Благодетель. 
Добротлйвнй,  8,  е.  Добродушный,  бла- 

годушныЁ. 
Добротлввіоть,  воств,  ж.  Добродушіе: 

благодушіе. 

Доброт  л  в  во,  нар.  Добродушно,  благо- 

душно. Добротний,  а,  е.  Прочный,  плотный, 
надежный.  Чоботи  шкапові  добротні.  До- 

бротна кожушина.  Черном. 

Добротність,  ности,  ж.  Хорошее  ка- 
чество, прочность,  плотность,  надежность. 

Черном,  и  Прнлуц.  у. 

Добротно,  пар.  Прочно,  плотно,  надежно. 

Доброхітнвй,  а,  е.  Добровольный. 

Доброхіть,  нар.  Добровольно.  Не  підеш 
(Іоброхіть — силою  поведемо.  МВ.  I.  73.  А 
він  то  (Сомио)  не  таківський,  щоб  оддав 
доброхіть  булаву.  К.  ЧР.  329. 

Доброчинець,    нця,    -"—Добродій    і. 
II ів  світа  сходи, — друюш    такою    добро- 

чинця не  надибаєш.  Кост.  7.  80. 
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Добро чинити,  вю,  ишш,  и.  Благоде- 
тельствовать, благотворить. 

Доброчинній,  а,  е.  БлагодЄльяий.  бла- 
готворительный. 

Доброчинність,  востя,  .ж:  БлагодЄяніе. 
благотворительность.  Замою  доброчинність 
така  мені  дяка.  НВолын.  у 

Добряга,  ги,  м.  Добрый  человЄкт>,  доб- 
рякъ.  А  сі  добрі  люде  найдуть  тебе  вею- 
де:  і  на  тім  саіті,  добряги,  тебе  не  забу- 

дуть. Шевч.  539. 
Добряче,  нар.  Очень  хорошо.  Усе  воно 

було  собі  добряче,  тілько  що  ж?  жінка 
сього  чоловіка  вередлива  бумі.  Рудч.  Ск.  II. 
174. 
Добрячий,  а,  е.  Очень  добрий,  очень 

хорошій.  Всі  царства  Божою  йому  жа- 
дають, такий  добрячий  був  чоловік.  МВ. 

І.  27.  Добрячі  були  люде  покійнички.  МВ. 
І.  15.  Каміння  гце  добряче.  Добрячий  та- 

ки ярмарок  був.  Добрячу  таки  бійку  счн- 
иили. 

Добріший,  а,  є  =  Добрячий.  Що  ж 
добрящі  колеса.  Левйц.  Пов.  195 

Добуванка,  ки,  ж  —  Добування.  1)  „.1 
як  твоя,  сину,  добуванка  в  батька?" — Еге, 
ляща  по  потилиці  дав.  Черном.  2)  Та 
не  легка  й  добуванка.  Двадцять  літ  слу- 

жив-проклинав, а  ся  гіятолітчя  добувач- 
ка, так  гірша  од  пекла  здається.  Черном. 

Добування,  вя,  с  1)  Добьіваніе,  прі- 
обрЄтеніе.  Піти  на  добування.  Чорном. 
2)  Доживаніе,  дожитіе  до  срока. 

Добувати,  вію,  вш,  сов.  в.  добути, 
буду.  Двш,  ».*.  1)  Добывать,  добыть; 
доставать,  достать,  пріобрЄтать.  прибре- 

сти. От  лисичка  змерзла,  то  й  побігла  в 
село  вогню  здобувать,  щоб  витопить.  Рудч. 
Ск.  II.  6.  Чи  у  свахи  сорочки  немає,  чи 
чобіт  добуває?  Мет.  Панували,  добували 
і  славу,  і  волю.  Щевч.  48.  Буде  з  нас, — не 
діти  в  нас;  а  діти  будуть,  то  сами  до- 

будуть. Ном.  Лі  9898.  2)  Брать,  взять 
(городъ  во  время  войны).  Добувати  міс- 

та. 3)  Вынимать,  вынуть  (саблю  изъ  во- 
жені.). 4)  Доживать,  дожить  до  срока. 

Мушу  году  добути.  Г.  Барв.  247.  Іще 
тиждень  добуду.  Вона  вже  останні  годи- 

ни добуває  дома.  Добувати  віку.  Доживать. 

Добуватися,  важся,  вшея,  сов.  в.  до- 
бутися, будуся,  дегася,  гл.  ̂ Добывать- 

ся, добыться,  быть  добываемым!.,  быть  до- 
бытымъ.  Золото  добувається  з  землі.  2)  До- 

бираться, добраться,  стараться  войти,  про- 
никнуть. МВ.  (О.  1862.  ІП.  5в).  Злодій 

добувавсь  до  хати,  до  комори,  до  скрині. 

НВолын.  у.  Щоб  вийшов  .;  хати  хто  не- 
будь,  у  двері  стукав,  добувався.  Котл.  Ен. 
Похова  Минпха  хліб  і  все  н  стрісі  в  хлів- 

ці, щоб  собаки  не  добулись.  Сйм.  203. 
3)  Раздобывать,  раздобыть,  добывать,  до- 

быть. Він  бідний  чоловік  на  заробітках 
добувається.  Лебедин,  у.  Грошей  бо  нема. 
не  добувся.  Кв.  З  пальця  меду  не  добу- 

дешся. Ном.  Добувся,  як  швед  під  Полта- 
вою. Ном    А»  1790. 

Добудитися,  звуся,  дишся,  іл.  Добу- 
диться. Сонливом  добудишся,  лінивою  до- 

Німшся.  Ном.  Л£  10842. 

Добудча,  чати,  с  Незаконнорожденный 
ребенокъ.  Черкас,   у. 

Добути,  ся.  См.  Добувати,  ся. 
Добутими,  а,  в.  БлагоітріобрЄтеивьі*. 

Добутими  чоловій.  Незаконный  мужъ.  Та 
то  не  гї  чоловім,  то  добутний:  вона  десь 
Пою  нагибала,  та  іі  живе  і  ним.  Лебе- 

дпн.  у.  Добутна"  дитина.  Незаконнорожден- ный ребенокъ.  Лебед.  у. 

Добуток,  тку,  м.  ПріобрЄтеніе.  Добутки. 
Нринлодъ   (ягнята,  телята).    ІПух.    І.    36. 

Добуття,  тя,  є.  —Добування.   Черном. 
Довід я,  ди,  не.  Досада,  тоска.  Та  ко- 

ли б  ти  знала,  мамо,  яка  то  довада,  то 
ти  б  мене  й  оженила,  щоб  була  одрада. 
Черном. 

Довадити,  важу,  дяш.  ья.  1)  Досадить. 
До  таю  мені  оовадив,  що  в.же  іі  вадити 
більш  ні  в  чім,  Зміев.  у.  2)  Пріучить. 
Доводив  хлопця  до  горілки.  Хары;. 

Довадливяй,  довідний,  а,  е.  Досад- 
ный, тошный. 

Довадно,  нар.  Досадно,  тошно.  Як  усе 
недоладно,  то  й  жити  довадно.  Зміев.  у. 
Доважити.  См.  Доважувати 
Доважок»  жку,  м.  Довёсокъ. 
Доважувати,  жую.  вш,  сов.  в»  дова- 

жити, жу.  жнш,  гл.  Довешивать,  до- 
весить, оканчивать,  окончить  взвешивать. 

Важили  до  заходу  сонця,  та  ще  й  смер- 
ком доважували.  Черном. 

Довалйти,  ся.    См.    Довілювати,    ся. 
Довілювати,  люю,  вш,  сов.  в.  дова- 

лйти, лю,  лиш,  гл.  Приваливать,  прива- лить. 

Добілюватися,  лююоя,  вшея,  сов.  в. 
дова литися,  люся,  лншся,  м.  1)  Доби- 

раться, добраться,  дотаскиваться,  дота- 
щиться. Коли  б  же  нам  до  города  дова 

литися,  он  час  тому  отаману  поклони- 

тися. Чуб.  V".  1011.  Як  нам  до  пекла  до- валитись?  Котл.  Ен.  2)  Набрасываться, 
наброситься    на    еду.    Ото   доваливсь   до 
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миски,  як  свиня  до  корита.  Доваливсь,  як 
ві.і  до  іїраш.  Ном.  .V:  12199. 

Доварити,  ся.    См.    Доварювати,    ся. 
Доварювати,  рюю,  еш,  сок.  в.  дова- 

рити, рю,  риш,  іл.  1)  Доваривать,  дова- 
рить. Доварити  борщ  треш,  а  то  сирнії. 

2)  Приделывать,  прпдЬ.іахь  (о  кузнечной 

работ*!»  і.  Адже  ви  знаете  Олексія?*—  Яко- 
го се? — „Коваля....  що  доварив  вам  кочер- 
ги, а  оце  недавно  чаплію  .гротів.  Кв. 
Доварюватися,  рююся,  ешся.  сов.  в. 

доваритися,  рюся,  рвшея,  м.  Довари- 
ваться, довариться.  Довариться  сироті 

в  животі.  Ном.  .V"   10706. 

Дбвба,  би,  об.  І'ябой.  Дівка  вже  давня 
була,  погана,  ряба  ...  її  довбою  звано.  Осн. 
1802.  УШ.  8. 

Довбало.  ла,*.ч.  1)  Долблщій  что  нибудь. 
Черном.  2)  Дятелъ.  Вх.  11ч.  II.  13. 
Доьбальня,  ні,  ж.  Станокъ  для  вы- 

далбливанія  въ  ступиці  ды|.ъ  дла  спицъ. 
Суыск.  у. 

Довбання,  ня,  с.  Долбленіо. 
Довбати,  баю,  еш,  іл.  1)  Долбить.  Вода 

і  камінь  довба.  Ном.  №  1097.  2)  Ковы- 
рять. Довбати  в  носі. 

Довбатися,  баюся,  ешся,  и.  і)  Ко- 
выряться. 2)  Копаться,  рыться.  Все  в  ті- 

шені довбавсь.  Кв.  I.  9. 

Довбач,  ча,  м.  1)= Довбало  1  и  2. 
Вх.  Пч.  Ц.  13.  Шух.  I.  23.  2)  Челов*вкъ, 
твердящій  одно  и  то  же.  Черном. 

Довбенька,  ви,  ж.  Ум.  огь  довбня= 
Довбешка.  Довбенькою  выбойщикъ  прибы- 

вает, намазанную  краской  форму  кь  по- 
лотну. Гол.  Од.  58. 

Довбежа,  ли,  довбешка,  кв,лк.  ̂ Ко- 
лотушка. Чуб.  III.  13.  Вас.  175.  Пристань, 

нришинь  до  вербуй  кн.  будеш  їсти  з  мас- 
лом булки;  будет  їсти,  будеш  пити,  дов- 

бешкою ноші  бита.  Ном.  №  12511.  2 )  Ту- 
пица, тупая  голова. 

Довбиш,  ша,  .».  Литаврщикг.  Серед  ба- 
зару стаи  коло  стовпа  довбиш  та.  й  по- 

чав бниіи  в  бубни.  К.  41і.  373. 
Дбвбишка,  ки,  ж.   Жена   литаврщика. 

Довбіння..  ня,  с.— Довбання. 
Довбня,  ні,  ж.  Большой  деревянный 

волоть.  Носиться,  як  дурень  з  довбнею. 
Ном  №  2592.  Ідігпь  гю  довбню, — нехай 
іде  волів  бить,  би  т-  хочуть  води  нить. 
Рудч.  Ск.  І.  ̂  7. 

Довбияк,  ка,  м.  Болвані,,  глупый,  какъ 
довбня.  Черном. 

Дбвбон,  нар.  Долбя.  Узяв  ніж  та  гпак 
довбом  і  б'є  у   голову   чоловіка.    Волч.    у. 

Довбти,  бу,  беш,  >л.= Довбати.  Нужда 
і  камінь  довбе.  Ном.  №  9770. 

Довбтися,  буся,  бешся,  м.=Довба- 
тнея. 

Довбун,  на,   к.=Довбач. 
Довг,  гу,  .V.  Долгк  Узяв  його  дідько 

за  старий  дот.  Ном.  №  8314.  Голод  му- 
тнгпь,  а  довг  крутить.  Ном.  Мі  10654. 
Ум.  Довжбк.  Чуб.  V.  1095. 

Довгавнй,  а,  є— Довгастий.  Вх.  Лем. 
111. 

Довгаль,  ля,  м.  і)  Високій  и  худой 
челов*Ькъ.  Черном.  2)  Кузнецкій  молотокь 
ст.  острымъ  и  длинным?,  носомъ. 

Довганастий,  а,  е= Довгастий. 
Довгань,  ня,  V— Довгаль  I. 
Довганя,  ні,  лг.=ВеретІльник.  Вх. 

Пч.  II.  16. 

Довгастий,  а,  е.  Продолговатый.  Дов- 
гастий кінь.  НВолын.  у.  Ум.  Довгастень- 

кий.  Довгастеиькг  груші.  Черк.  у. 
Довгасто,  пар.  Продолговато. 
Довгела,  лн,  довгёля,  лі,  сХ  — Дов- 

галь 1.  Черном. 
Довгелёзний,  а,  е=  Довжезний. 
Довгелючнй,  а,  е  =  Довжелезний. 

Харьк.  у. 

Довгенний,  а,  е.  Очень  длинный.  Дов- 
геині  вусгі.  К.  С.   1883.  XI.  500. 

Дбвгий,  я,  е.  I)  Длинный.  У  вола  язик 
довгий,  гпа  говорить  гіе  може.  Ном.  №  5388. 
Чегис  довгі  коси.  Шевч.  25.  2)  Долгій,  про- 

должительный. Не  за  довит  час  г(е  зро- 
билося. НВолын.  у.  Дай  дні  довгі  нам  жи- 

ти, щоб  гнєбе  хвалити.  Чуб.  Ш.  332.  У 
віку  довгий.  Долговечный.  Да  бувай  же 
здоров  і  у  віку  довшії  не  сам  собою, 
з  своєю  жоною.  Мет.  330.  Дбвіа  лоза.  Игра 
мальчиков'!.,  состоящая  въ  ирыганш  черезъ 
товарищей.  О.  1861.  XI.  35.  (Св.).  Ив.  66. 
Скакати  в  довгої  лози.  Левиц.  ДівОча  довга 
лоза.  Родъ  хороводиой  игры.  О.  1861.  XI. 
С.  35.  Ум.  Довгенький,  довгёсенький.  Ле- 

виц. Пои.  11. 
Довгість,  гости,  ж.  Долгота,  длина. 

Дбвго,  нар.  1)  Длинно.  2)  Долго,  про- 
должительно. Добро  довю  пам'ятається, 

а  зло  ще.  довше.  Ном.  Л»  4  134.  Ум.  Довгень- 
ко. /  довіенько  ви  жили  з  ним.  МВ.  И.  35. 

Довгобразій,  в,  е.  Длиннолицый.  Ле- 
нин. КС. .  І.  Лице  довгобразе.  Мир.  ХРВ.  4. 

Довгбвнстяй,  довговатий,  а,  е.  Про- 
долговатый. Канев.  и  Черкас,  у.  Ставо- чок довгоюстий. 
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Довговіїй  вія,  вів.  Оь  ДЛИННЫМИ   
 р'ВС- 

ницами. 

Довговік,  ка,  м.  Долговечный, 
 много- 

лЄтній.  Дуб-довговік.  Ном.  стр.  292,  №  59. 

Довговічввй,  довговішний,  л,  е.  Д
ол- 

говечный, долголЄтній.  МВ.  II.  174.  НВо- 

льш.  у.  Буде  довговішний  і  па  війт
  ща- 

сливий. К.  ЧР.  41. 

Довговічно,    пар.    Долговечно,    долг
о- 

временно. 

Довговбвний,  а,  е.  Длинношерстн
ый 

(объ  овцахъ). 

ДовговолбсиЙ,  а,  е.  Длинноволосы
й. 

Довговусий,  а,    е.    Длинноусый.   
 Обіз- 

веться Гуня  довговусий.  К.  Досв.  110. 

Довгов'язий,  а,  є.  Длинношеій.  Харьк.  у. 

Довгогрнвець,  вця,  м.  Конь  съ 
  длин- 

ной гривой.  На  довгоіривця  сіла  г  пота- 
ла.  Млак.  105. 

Довгогривий,  а,  е.  Долгогривый. 
 Сідлай 

мені,  пап  кошовий,  коня  мого  довгоір
гівою. 

К.  Доев.  181. 

Довгоклюгий,  а,  е.  Съ  длин
нымъ 

остріемт.  (о  копь*).  Спис  довгоклюїи
и.  К. 

Іов.  94. 

Довголітній,  я,  е.  Долгол-втній.  Б
удьте 

щасливі  і  довголітні.  Черниг.  у.  Нехай  ги 

вічне  царство,  мені  же  довголітнє  па
н- 

ство. Котл.  Ен. 

Довголіття,  тя,  с  ДолголЄтіє,
  много- 

лЄтіє.  Благословила  мене  мама  на 
 довго- 

ліття.- Стор.  І.  260. 

Довгоиуд,  да,  м.  Сказочное  
существо. 

По  одной  сказкі— иолу-зв'Ьрь,  пол
у-чело- 

вЄкь:  „Довюмуд—цс  колись  такі  лю
де 

були:  чоловік— не  чоловік,  вовк— не  вовк: 

рщи  у  нього  були  такі,  як  і  в  чолові
ка, 

а  тіло  усе  в  волоссі,  а  на  голові  шапка
— 

хто  її  та,  якої  масти.  Чуб.  II.  95. 

Летить  довюмуд.  Чуб.  II.  96.  По  другой 

сказк*:  хорь.  Мнж.  1.  Ум.  Дойгомудик. 

Довгоиудввів,  нова,  ве.  Прина
длежа- 

щій  довгомудикові.  Довгомудикова 
 хатка. 

Мнж.  1. 

ДовгомудІв,  дова,  в*.  Принадлеж
ащій 

довговудові.  Пришили  вони  всі  д
о  довю- 

мудовог  хати.  Чуб.  II.  96. 

Довгоаіг,  нбга,  м.  Длинноногій.  Черно
м. 

Довгонбгий,  а,  є.  Длинноногій     До
вго- 

ногий як  чапля.  Ном.  №  8622. 

Довгоибсий,  а,  е.  Длинноносый.  
Поле 

тіла  мов  ті  гуси  до  ирія  чайки  довгон
осі. 

Мір.  і.  сб.  64.  Ум.  Довгомосвиышв.  Харьк. 
 г. 

Довгонбснв,  ка,  м.  НасЬк.  ІІосатввь. Закр.  , 

Довгопблвй,  а,  в.  Длиннополый.  Дов
- 

гополім сіртук.  Лввид.  Пов.  ЗО. 

Довгоп'ятий,  а,  в.  Длинноногій.  Хоті
- 

ла мене  мати  за  п'ятою  дати,  а  той 

п'ятий— довгоп'ятий.  Гол.  111.  473.  Узяв  би 

я  ворону,  так  довюп'ята.  Мет.  469. 

Довгота,  тв,  ж.  Долгбта.  Тисяча  
літ, 

як  дня  довгота  супротив  вічною  живота. 

Чуб.  ПІ.  19. 

Довготелбсвй,  а,  е.  Длиннотблый. 
 Чер- 

ном. ВысокШ  чєловЄкь.  Яких  я  бачив 

там  звірюк,  довготелесих  та  страш
них 

гадюк.  Гліб.  44. 

Довготелесість,  сооти,  ж.  Длиннот*-
 

лость.  Черном. 

Довгоусвй,  а,  е= Довговусий.  Старий, 
довюусий  дідуган.  К.  ЧР.  223. 

Довгоух,  ха,  м  =8авць.  Вх.  Пч.  II.  6
. 

Довгохвбстий,  а,  е.  Длиннохвостый. 

Довгохвбстя,  ті,  ж.  Длиннохвостое  
су- 

щество. У  гості  до  довгохвості  (=до  чор- 
тяки). Ном.  №  14106- 

Довгочхун,  на,  м.  Долго  пихающій. 

Довгошерстий,  а,  е.   Длинношерстный.
 

Довгошиїй,    шяя,    шве.    Длинношеі
й. Васильк.  у.  -  «       „я 

Довгошйй,  швя,  м.  Съ  длинной  шее
й. 

Довгошййка,  ки,  ж.  Съ  длинной  шее
й. 

Там  така  довгошййка!  Як  у   гус^и   шия. 
Васильк.  у. 

Довезти.  См.  Дововнтя. 

Довелвкнй,  а,  е.  Подросток*.  Я
к  ми 

були  довеликі,  то  в  нас  була  земля,  а  як 

повиростали,  то  мати  продала.  Переясл.  у. 

Довендитнся,  джуся,  двшея,  гл.  Д
о- 

мЄпікаться.  Уже  ладналась,  ладналась  ти, 

та  бач  до  чого  довендилась. 

Довередуватнся,  дуюся,  вшея
,  гл. 

1)  Добиться  капризами  чего.  Та  в
она  ж 

не  панянка!  Нехай  вже  ті  вередують
,  по- 

ки довередуються  свого.  Кв.  2)  Докаири
з- 

ничаться. 

Довевнутяся,  нуся,  неяся,
  гл.  Пово- 

ротиться, повернуться   до   известной    сте- 

пени. Не  довернешея-б'ють,  пере
вернеш- 

ся—б'ють. Ном.  №  8050. 

Довершити.  См.  Довіршува
тн. 

Довестй,чся.  См.  Доводите,  ся. 

Довечерювати,  .рюю,  вш,   сов.
   в.    до- 

вечеряти, ряю,  «ш,  гл.  Оканчивать,  о
кон- 

чить ужинъ.  Аф.  378. 

Дов»,  жі,  м.  Встречается  
въ  выраже- 

ніи:  У  всю  довж.  Во  всю  длину.
    На,  ви- 

_ 
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соком»/  чолі  морщина  и  всю  довж  ляіла. 
МВ.  І  І.   166. 
Дбвжанка,  ки,  ж.  1)  Продольная 

вена шки.  2)  Високій  горшокъ,  молочный 
горшокъ,  молочникъ.  Угор. 

Довжезний,  довжелезний,  довженёз- 
ннй,  довженний,  а,  е.  Очень  длинный. 

Довженний  цибух.  Левиц.  Пов."  150. 
Довжикові  ягодн=Деречі.  Дсречі  НО 

конотопській,  а  по  нашому  довжикові  лю- 
ди. Ном.  Л:  14035. 

Довжина,  нй,  довжини,  ні,  ж.  Длина. 
Гоией  трос  довжини. 
Довжиникои,  нар.  Въ  длину,  вдоль. 

Моя  десятина  йде  Оовжнннком  відсі.  Ле- 
беди я.  у. 

До  вжити,  жу,  жиш,  іл.  1)  Длить,  удли- 
нять. Старе,  старе,  що  само  й  з  міста 

не  зведеться,  а  ще  йому  Бої  віку  довжить. 
Черном.  2)  Дбвжити.  Проходить  ралом  по 
ниві  въ  длину  ея.  Ніжин,  у.  НВолын.  у. 
Чуб    VII.  400. 

Довжини,  ка,  м.  1)  Должникъ.  Єв.  Л. 
VII.  41.  Довжник  весело  бере,  а  смутно 
віддає.  Ном.  Лі  10623.  2)  Раст.  Еирпгайіа 
о(Гісіпа1І8.  Лв.  98. 

Довжбк,  жку,  м.  Ум.  отъ  довг. 
Довивати,  ваю,  еш,  сов.  в.  довити, 

в'ю,  в'іш,  ?.і.  Довивать,  довить,  окончить 
вить,  свивать.  Ой  прошу  вас,  дружечки, 
до  хати  моїй  донечці  віночок  довивати. 
Грив.  Ш.  458. 

I.  Довід,  воду,  м.  І)  Доказательство,  до- 
водь Доводами  доведений.  Що  казати 

перед  громадою,  які  доводи  давати.  Мир. 
Цов.  І.  1 60.  Тиха  Кирилова  мова,  щира 
та  тепла  порада,  розсудливі  доводи  не 
раз  спиняли  гіркі  батькови  скорботи. 
Мир.  Пов.  і  І.  4  2.  2)  Дбвід  дати  чому. 
Управнтьої,  сладить.  Не  дав  доводу  ділові. 
Черк.  у.  Він  готовому  доводу  не  дав,  а 
то  щоб  придбав  ще.  Черк.  у. 

II.  Дбвід,  ду,  .«.=-  Довідки.  Поїхав  на 
довід.  НВолын.  у.  Та  й  пустивсь  слідком 
за  нею  на  розгляд  і  довід.    Мкр.    Н.    11. 

Довідатм,  оя.  См..  Довідувати,  ся. 
Довідки,  док,  ж.  мн.  Развідки.  Піду 

на  довідки,  що  там  вони  роблють.  Харьк.  г. 
Оце  саме  під  чергу  на  Чорноморію  йти. 
Піду  туди  на  довідки:  роздивлюся,  роз- 
бачусь,  як  там.  Черк.  у.  Прийшов  же 
я  на  довідки,  чи  дівчина  дома.  Мил.  10.'. 

Довідне.  См.  Довідио. 

Д* ніжив  І,  а,  е.  Доказательный 

Довідно,  довідне,  нар.  Наверное.  До- 
відно ніхто  не  скаже,  що  дав  йому.  Ка- менец, у. 

Довідувати,  дую,  еш,  сов.  в.  довідати, 
даю,  еш,  гл.  Навіщать,  навістить,  про- 

ведывать, провідать.  Зайшов  гостей  до- 
відать.  Шевч. 

,  Довідуватися,  дуюся,  ешся,  сов.  в.  до- 
відатися, даюся,  ешся,  гл.  1)  Узнавать, 

узнать,  разузнавать,  разузнать.  Рудч.  Ск. 
II.  12.  Ой  питається,  довідується  від 
батька.  Лукаш.  Піди  ти  до  тієї  хати 
та  довідайся,  хто  там  живе.  Чуб.  Те- 

пер же  я  довідалась,  яке  мені  горе.  До- 
відавшись, що  довгий  час  нездужає,  рече. 

6в.  І.  V.  6.  2)— до  чбго.  Наведываться,  наві- 
даться, приходить,  придти,  узнавать,  узнать. 

Мир.  ХРВ.  9.  Тілько  ік  Спасу  там,  чи 
що,  довідується  до  меду,  аж  йому  пчоли 
наносили  ще  менше.  ЗОЮР.  11.  41.  3)  На- 

ведываться, навідаться,  навіщать,  на- 
вістить. До  сусід  я  не  вчащаю  і  до  мене 

одна  Катря  частіш  довідується.  МВ. 
А  довідаюсь  до  Химки — чи  жива  вона? 

Рудч.  Ск.  І.  57. 
Довіжуватнся,  жуюся,  ешся,  гл.— 

Довідуватися  1.  Вже  я  довіжуюся,  про- 
чуваю,  добродію  мій!  Якесь  хороше  та 
веселе  діло  моємо.  МВ,  (О.   1862.  І.    94). 

Дц-віку,  нар.  Повім.  См.  До. 
Довіку  вати,  кую,  еш,  гл.  Дожить.  Не 

довікуєш  ти  так  віку.  Хата,  165. 

Довільний  (ній),  а  (я),  є  (є).  1)  Доволь- 
ный. Я  довільний  вашим  словом,  кохані 

судці.  НВолын.  у.  2)  Доступный  для  поль- 
зованія  каждому. — „Чи  можно  з  цієї  кри- 

ниці коня  напоїти?" — Чому  ж  не  мож- 
но: вода  довільня.  Харьк.  3)  Иміющійся 

въ  достаточномъ  количестві.  Довільні  дро- 
ва у  нас.  Харьк.  у.  4)  Произвольный. 

Довільно,  нар,  1)  Всімг  доступно  для 
пользованія.  2)  Въ  достаточномъ  количе- 

стве. Тут  таки  й  на  землю  довільніш, 
та  й  хлопцям  буде  кращий  заробіток. 
КС.  1885.  VI.  345.  3)  Произвольно.  Він 
поводиться  собі  довільно, — як  заманеться 
йому.  Бердич.  у. 

Довінчати,  чаю,  еш,  гл.  Довінчать. 

Довірити,  См.  Довіряти, 

Довіритися,  рюся,  ришся,  гл.  Навір- 
ное  узнать.  Так  от  батько  вж'е  довіривсь, 
хоч  люде  й  кажуть,  що  нема.  Грин.  і.  32. 
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Довіршовувати,  вую,  вш,  сов.  ».  до- 
віршувати,  шую,    еш,    гл.    Дописывать, 
дописать  стихи,  дописать  стихами. 

Довіршування,  ня,  с.  Вьівсдсніе  верха 
(стога,  крыши  и  пр.). 

Довіршувятн,  шую,  еш,  сон.  п.  до- 
вершити, шу,  шйш,  гл.  Заканчивать,  за- 

кончить верхь  (стога,  крыши).  Довіршу- 
ють  уже  стіжок.  Черн.  у, 

Довіряний,  а,  е.  Дознанный,  испытан- 
ный, несомненный.  Що  є  відьми — сс  до- 

віряна  річ.  НВолын.  у. 
Довіряння,  ня,  с  Довіріе. 
Довіряти,  раю,  еш,  сов.  в.  довірити, 

рю,  риш,  гл.  1)  Довірять,  довірить.  К. 
Исал.  178.  1  батькові  не  довіряв.  Котл. 
Ен.  2)  Испытывать,  испытать.  Я  довірив 
попа,  який  він.  НВолын.  у. 

Довірятися,  ряюся,  ешся,  сов.  в.  до- 
вірятися, рюся,  ришся,  гл.  Довіряться, 

довіриться.  /  той,  хто  хліб  мій  ів,  ко- 
му я  довірявся,  приятель  щирий  мій  під- 
няв п'яту  на  мене.  К.  Нсал.   100. 

Довічний,  а,  є.  ВічньїЙ,  которому  кон- 
ца не  будетъ.  Щастя  дочасне,  а  злидні 

довічні.  Ном.  Лі  1450.  Засни,  серце,  до- 
вічним сном!  К.  Доси.  50.  Довішня  от- 

рута. Мет.  89. 
Довічно,  нар. =Цоочпв. 

Довіяти,  вію,  еш,  гл.  1)  О  вітрі: 
достигнуть,  долетіть.  Туди  вітер  не  довіє 
і  сонечко  не  догріс.  Мил.  182.  2)  Окон- 

чить віять.  Коли  б  Біг  поміг  довіяти 
сьогодні  ячмінь.  Харьк.  у. 

Довкола,  нар.  Вокругь.  Обступили 
ковані  коні  довкола.  О.  1862.  IV.  31. 

Довмйтися,  доумйтися,  млюся,  лиш 
ся,  гл.  Додуматься,  сообразить,  смекнуть. 
Коли  б  було  не  дбвмився,  що  робить,  то 
тяжкее  б  лихо  сталося.  Лебедин,  у.  Він 
довмився,  що  посіяти.  Черк.  у.  Добре  ви 
собі  довмилися.  НВолын.  у. 

Доводець,  дця,  м.  Доказатель. 

Доводження,  ня,  с.  Доказательство,  до- 
казмваніе.  Каменец,  у. 

Доводити  джу,  диш,  сов.  в.  довести, 
веду,  деш,  гл.  І)  Доводить,  довести.  От 
як  раз  дід  довів  гайдамаку  до  тиеї  хати. 

1'удч.  Ск.  11.  149.  2)  Допускать,  допустить, 
доводить,  довести.  Нехай  Господь  скарає 
того,  хто  довів  до  того.  Ном.  Л°  4109. 
Бог  його  зна,  до  чого  мене  Бог  доведе. 
ЗОЮР.  І.  11.  А  чи  довго  матір   та   ще 

й  добру  довести  Ои  того,  що  повірить 
усьому,  що  їй  стануть  росказувати.  Кн. 
Не  довести.  Не  допустить,  не  привести. 
Не  доведи  мене  до  сього,  Господа!  К.  41'. 
207.  3)  Только  несов.  в.  Предводительство- 

вать. Швачка  іми  доводив  ЗОЮР.  1.  13."). 
4)  Доказывать,  доказать.  Галілей  став 
доводити,  що  Коперник  не  дурень  і  не 
єретик.  Ком.  1.  56.  А  я  йому  довожу, 
що  все  одно.  МВ.  Прокіп  мене  розважає, 
доводить  мені,  що  се  лихо  дочасне.  МВ. 
(О.  186^.  Ш.  70).  5)  Довести  до  згуби. 
Погубить,  довести  до  гибели.  Одарка  за- 

плакала слізьми  та  й  почала  росказу- 
вати все:  як  її  замикали  на  ніч  саму  у 

горницю,  як  страхали  і  били,  як  до  згу- 
би довели.  МВ.  1.  72.  6) — до  краю,  д.  краю. 

Окончить,  довести  до  конца.  Доведу  уже 
до  краю,  доведу, — спочину.  Шевч  206. 
Треба  краю  доводити.  Шевч.  7) — до  пуття. 
а^  Сділать  какь  слідує  ті».  б)=  Доводити 
до  розуму.  Не  довів  тебе  до  пуття.  Св. 
.1.  99.  8;  Доводити  до  розуму.  Воспиты- 

вать. Батько  щоб  навчав  та  до  розуму 
доводив.  Кв.  Не  той  тато,  що  сплодив, 
а  той,  що  до  розуму  довів.  Ном.  №  7236. 
9)  Довести  свого.  Поставить  на  своемь. 
Мене  б.  він  такеньки  не  обійшов:  я  б 
йому  довела  свого,  побачив  би  він.  МВ. 
11.  80.  10)—  сорома.  Наділать  сраму,  при- 

стыдить. Се  чужа  сторона  доведе  сорома. 
Мет.  190. 

Доводитися,  джуеи.  дишся,  сой.  в. 
довестися,  дуся,  дешся,  гл.  1)  Прихо- 

диться, придтися,  случаться,  случиться,  вы- 
падать на  долю  (безлично).  Ни  довгім  віку 

усього  доведеться.  Ном.  Лі  9893.  Не  до- 
велось свині  на  небо  дивиться.  Ном. 

Лі  5329.  Так  нам  довелося.  НВолын.  у. 
Чує,  чує  материне  серце,  яка  доля  доні 
доведеться.  К.  Досв.  121.  Чаруй,  чаруй, 

дівчинонько,  коли  довелося,— уже  твоє 
біле  личко  з  моїм  понялося.  Мет.  12. 
Доведеться  ледачому  всю  правду  сказати. 

Чуб.  V.  28.  2)  Слідовать  (к'ъ  иолученію). Заплатив  два  рублі,  а  ще  доводиться 
йому  шість.  3)  Доставаться,  достаться. 
А  їй  довелась  запаска  гарна.  Сама,  дівко, 
не  вгадала,  кому  доведешся.  Грин.  Ш.  212. 
Чуб.  1.  246.  4)  Приходиться,  придтися, 
стоить.  Бідна  козацька  голово!  Оттак  то 
завсегда  доводиться  нам  та  честь  та 
слава!  Збоку  дивляться  люде,  дивуються, 
що  блищить,  сияє,  а  в  серце  ніхто  не 
загляне.  К.  ЧР.  312.  5)  Только  весов,  ь. 

Приходиться    (какимъ    либо    родственна- 
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юмъ).   А    Сомко....    доводиться    Юрасеві 
дядьком.  К.  ЧР.  28. 

Довода нвяй,  н,  е.  Доказательный,  убЬ- 
днтельный. 

Доводя нвість,  вости,  ж.  Доказатель- 
ность, уо'вдительносгь.  Черном. 

Довддлнво,  нар.  Доказательно,    убеди- 
тельно. Та  вже  так  доводливо    викладає. 

Черной. 
Доводами,  а,  е=Довідний. 
Довбдяив,  ка,  .«.    Доносчикь;    доказа- 

тель.  См.  Доводець. 
Довозити,  вожу,  8иш,  сок.  и.  довезти, 

8^,  зёш,  гл.  Довозить.  Найнявся  мужик 
довезти  двох  жидів  у  містечко  на  ярма- 

рок. Рудч.  Сь\  II.   193. 
Довблити,  лю,  лнш,  гл.  Довольство- 

вать, содержать  вь  довольства. 

Доволі,  нар.  Довольно,  достаточно.  До- 
волі буде  з  тебе  й  карбованця.  НВолын.  у. 

1  вовк  на  волі  та  гі  виє  доволі.  Нові. 

&  1 328.  На  волі— плачу  доволі.  Ном. 
№  1332.  А  дідчзни  було  доволі,— вічний 
покой  предкам  і  дідам.  1С.  ЧГ.  І.  65.  У 
Мирн.  употреблено  какъ  сущ.  въ  значеній: 
довольство.  Мир.  ХРВ.  331.  Замолоду  на- 

терпівся всього, —  поживи  хоч  зо  мною  ь 
доволі.  Мир.  ХРВ.  347. 

Доволікати,  каю,  еш,  сов.  в.  доволок- 
ти, чу,  чеш,  гл.  Доволакивать,  доволочь, 

дотаскивать,  дотащить.  Ледве  нрги  доволік. 
Шевч.  532.  Насилу  доволік  шкуру  до 
криниці    Рудч.  Ск.  II.   189. 

Доволочити.  См.  Доволочувати. 

Доволочитися,  чуся,  чишея,   гл.    До- 
шляться.  Було  собі  дві  волоцюги   і    дово- 

лочились до  того,  що   вже    їсти    нічого. 
ЗОЮР.  11.  96. 

Доволбчуватн,  чую,  еш,  сов.  в  дово- 
лочити, чу,  чиш,  гл.  Оканчивать,  окон- 

чить бороновать  после  поевва.  Коли  б, 
Господи,  до  дощу  доволочити.  Харьк.  у. 

Довбльвий,  а,  е.  Удовлетворенный.  А 
що  ви,  свати,  довольні? — Ні,  не  довольні. 
Мет.  190. 

Довольннти,  ню,  нйш,  гл.  Удоволь- 
ствовать нищей  и  аитьемь.  Спасибі,  до- 

вольнив  нас  ким.  Черк.  у. 

Довольннтися,  вюся,  вйшея,  гл.  Удов- 
летворяться вообще,  а  также  вь  частвости 

нищей  и  нитьемь.  Та  еже  ми  и  доволь- 
нилися  у  свата.  Черк.  у.  1  тим  сердега 
доволнивсь  (що  бачив),  як  Чорне  боввані- 

ло море.  Мкр.  Г.  11.  Ти  часто  їв  у  нас 
і  пив,  татусь  у  тебе  доволнився.  Мкр. 
Г.  33. 

Довільність,  ноети,  ж.  Довольствіе, 
довольство,  удовлетворенность.  Чого  ж, 
чого,  Домашенько,  од  пана  втікаєш?  Чи 
ти  собі  довольности  ніякої  не  маєш? 

І'рин.  Ш.  615. 
Доволяти,  ляк»,  еш,  гл.— Доволнтя. 
Довоийна,  ни,  ж.—  Домовина.  Зроби.... 

довомину,  а  я  піду  до  попа,  щоб  прий- 
шов завтра  поховати.  Чуб.  II.  541. 

Догоюватися,  воююся,  війся,  гл.  Довое- 
ватьси.  Вони  воювали,  та  й  довоювались, 

що  ляхам  та  недоляшкам  в  неволю  доста- 
лись. К.  Досв.  1 1. 

Довшати,  таю,  еш,  гл.  Удлиняться, 
становиться  длиннее.  Великі  світлиці 
(здавалось  у  сні)  ширшали,  довшали. 
Левіщ.  Мов.  539. 

Дбвгае,  нар.  1)  Длинаіе.  2)  Дольше. 
Скрипуче  колесо  довше  ходить.  Ном. 
.V  8157.  Ум.  Дбвшенько.  Я  б  і  довшенько 
посиділа,  так  мати  лаятимуть.  Ва- силь», у. 

Довший,  а,  е.  Ср.  ст.  отъ  довгий.   Хо- 
роша (пісня),  коли  б  трохи  довуа.  Ном.  . 

Л»  13854.  Ум.  Довшенький. 

Дов'язати.  С».  Дов'явувати. 

Дов'язувати,  зую,  еш,  сов-    в.    дов'я- 
зати, ясу,  ясеш,  гл.  Оканчивать,  окончить 

связывать.  Ми  дов'язували    сьогодні    пше- 
ницю.— А  ми  свою   ще    вчора    дов'язали. Зміев.  у. 

Догавкатися,  каюся,  ешся,  гл.  До- ліпіться. 

Догад,  ду,  м.  Догадка.  Аби  погад,  то 
вийде  й  догад.  Посл.  Не  в  догад.  Невдо- 
мекь.  І  не  в  догад  йому,  що  святий  отець 

думав,  мабуть,  заробити  собі  яку  сот- 
нягу. К.  ЧР.  26.  На  догад  знати.  Догады- 

ваться. Ще  соколонько  не  долітає,  а  ба- 
тенько на  догад  знає.  Мет.  150.  На  до- 

гад казати.  Говорить  намеками.  На  догад 
давати.  Намекать.  Дає  тому  на  догад. 
Мнж.  109. 

Догадати,  даю,  еш,  гл.  Догадаться. 
А  Кішка  Самійло  чогось  догадав,  за 

бідного  невольника  ланцюгами  втроє  се- 
бе приняв,  полуночної  години  дожидав. 

Дума. 
Догадатися.  См.  Догадуватися. 
Догоджати,  дясаю,  еш,  гл.  Угождать. 

Подольск,  г. 

Догадка,  ки,  ж.  Догадка.  Треба  якось 
одвернути  оці  його  догадки.  Рудч.  Ск.    І. 
133.  Ум.  Догадочиа.  МВ.  II.  99.  Си.  Догад. 

Догадливий,  а,  е.    Догадіивьій,    смет- 
ливый. Тогді  ляхи,   мостивиї  пани,    до- 
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гадливі  бували,  усі  по  лісах,  по  пущах 
повтікали.  ЗОЮІ'.  Оттоді  то  вдова  не- 

догадлива бувала,  ще  у  другого  козака 
правди  питала.  Мет.  423. 

Догадочка,  ви,  ж.  Ум.  огь  догадка. 
Догадуватися,  дуюся,  ешся,  сов.  к. 

догадатися,  даюся,  ешся,  гл.  1)  Доду- 
мываться, додуматься,  домыелитьсм.  Вкупі 

працювали,  брат  із  братом  брався;  що 
оОна  в  нас  мати,  ти  не  догадався.  К. 
Досн.  137.  На  злее  не  учи  нікого,—  і  сан 
догадається.  Ном.  Лг  2873.  2)  Догады- 

ваться, догадаться,  смекать,  смекнуть,  со- 
обр.іжагь,  сообразить.  Мела  хату,  мела 
сіни,  да  й  засміялася,  вийшла  мати  во- 

ди драти,  да  й  догадалася.  Мет.  72.  Ой 
вийду  я  та  гукну  я,  а  ти  догадайся:  як 
зачуєш  мій  голосок,  хутшій  потішайся. 
Чуб.  Ш.  148. 

Догаїти,  гаю,  вш,  ..г.=Догаати.  Сами 
себе  до  ночі  догигте.  Грин.  Ш.  432. 

Догаїтнся,  гаюся,  ешся,  гл.— Догая- 
тися. 

].  Доган,  ну,  м.=  Догана.  К.  Іісал.  106. 
II.  Доган,  ну,  л.=Дуган.  Желех.  Ум. 

Доганець.  Желех. 
Догана,  ни,  ж.  І)  ІІорицаніе,  хула; 

упрекъ.  Догана  мудрого  більше  стоїть, 
як  похвала  дурного.  Ном.  №  5686.  2)  Не- 
достатокь,  ііорокь.  А  що  мені  за  догана, 
що  я.  руда  та  погана-  за  те  мій  бать- 

ко багач.  Чуб.  V*.  1139.  Догану  дати.  Осу- 
дить, охулить,  упрекнуть,  найти  недоста- 

токъ.  Козаченько  за  дівчину  та  три  ко- 
пи  дав  та  щоб  її  ніхто  не  займав,  ні- 

хто не  займав,  за  ручку  не  взяв,  пер- 
стеня  не  зняв  і  догани  не  дав.  Мет.  317. 

Що  Лукенька  у  батенька  дитина  була, 
усім  вона  парубочкам  догану  дала.  Чуб. 

V*.  1157.  Свита  добра,  ніхто  догани  не 
дасть.  Борз.  у.  Ум  Доганка,  доганоиьна, 
доганочка.  Любить  тебе  отець,  любить 
тебе  мати,  тільки  тобі  доганочки,  що 
ти  небагатий.  Чуб.  V.  118.  Тільки  тобі 
доганочки,  що  ти  не  чорноброва.  Чуб. 

Доганёць,  нця,  м.  Ум.    огь   II   Доган. 
Доганка,  доганонька,  доганочка,  кн, 

ж.  Ум.  огь  догана. 

І.  Доганяти,  няю,  вш,  сов.  в.  догна- 
ти, дожену,  неш,  гл.  1)  Догонять,  до- 

гнать, нагонять,  нагнать.  Запрягайте  коні 
в  шори,  коні  ворониї;  доганяйте  літа 
мої,  літа  молодиї.  Мет.  106.  Швидко 
іди  ти, — доженеш  лихо;  іди  тихо,— тебе 
дожене  лихо.  Ном.  №  8048.  2)  Догонять, 
догнать,  пригонять,  пригнать.    Та   як   до- 

гнав до  Смілянської  греблі,  вони  й  вско~ 
чили  у  Смілу.  ЗОЮР.  І.  135.  3)  Въ  ка- 

кой либо  работ*,  сопряженной  съпрохожде- 
ніемь  пространства  (напр.  косьба):  дохо- 

дить,- дойти  до  конца.  Батько  не  догнав 
постаті,  занедужав.  Г.  Барв.  232. 

II.  Доганяти,  няю,  вш,  гл.  Укорять, 
находить  недостатки,  порицать.  Горнець 
котлові  доганяє,  а  обоє  смільні.  Нон. 
Л=  8006. 

Догарйкатнся,  каюся,  ешся,  гл.  =  До- 
гарюкатися.  Ніяк  не  догарикаешся,  щоб 
прибив  защіику  до  дверей.  Богод.  у. 

Догарцюватнся,  цююся,  ешся,  гл.  До- 
прыгагься,  доскакаться .  А  що,  догарцювався, 
що  й  ногу  вибив!  Харьк.  у. 

Догарюватн,  рюю,  вш,  гл.  Догорать. 
Одно  перегаруе,  а  друге  не  догаруе.  НВо- лын.  у. 

Догарюватнся,  каюся,  ешся,  гл.  До- 
биться чего  частымъ  напоминаніемь. 

I.  Догаряти= Догоряти. 
II.  Догаряти  и  догоряти,  ряю,  аш, 

гл.  1)  Интересовать,  сильно  занимать,  за- 
трогивать.  Дівка  засватана,  то  її  не  до- 

горяють вечерниці.  Звягел.  у.  Більш  ні- 
кому не  догоря,  як  тобі,  родичеві.  Ново- 

мирг.  2)  Допекать,  донимать.  Його  ні- 
чого не  догаряє,  то  що  йому.  НВолын.  у. 

Жінка  йому  цупко  догаряє  за  свою  ху- 
добу. Ііольш.  г. 

Догаятя,  гаю,  вш,  гл.— когб.  Задержать. 
до  изв'Ьстнаго  времени.  До  вечора  мене 
догаяв  і  таки  не  віддав  грошей  Харьк.  г. 

Догаятися,  гаюся,  ешся,  гл.  Замедлить 
до  изв'Ьстнаго  времени.  Догаявся,  що  вже 
й  ніч.  Харьк.  г. 

Догиианвя,  ня,  с  Догибаніе. 
Догянати,  наю,  вш,  сов.  в.  догвутн, 

ну,  неш,  гл.  Догибать,  догнуть. 

Догідний,  а,  е.  Пригодный,  годный.  Та- 
ке догідне,  що  тільки  на  смітник  пови- 

кидать. Ном.  №  6548. 

Догін,  гону,  м.  Погоня.  Що  сили  в 
їх  стало,  побігли  в  догін.  Сніп.  161. 

Догладжувати,  джую,  вш,  сов.  в. 
догладити,  джу,  диш,  гл.  Доглаживать, 
догладить. 

Дог  л  є  дати,  дог  л  ё  діти  —Доглядати,  до- 
глядіти. Стор.  1.  258.  Вона  і  зробить 

усе  і  догледить  усього.  МВ.  П.  1У.  Або 
ти  не  мав  часу  догледіти?    НВолын.    у. 

Дог  л  є  дати  ся,  догледітися  — Догляда- 
тися, доглядітяся. 
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Доглупатися,  паюся,  ется,  гл.  Съ 
грудомъ  сообразить,  понять  что  либо. 
Дбгляд,  ду,  м.  Присмотръ,  надзоръ; 

поиеченіе,  уходъ.  Чуб.  I.  271,  Ловпц. 
Пои.  119. 
Доглядання,  ня,  с.  Прпсм.ітрнваніе. 

Ум.  Догляданнячко.  Грин.  Ш.  279. 
Доглядати,  даю,  еш,  сов.  в.  догляді- 

ти, джу,  диш  и  доглянути,  ну,  неш,  гл. 
Присматривать,  присмотреть;  надзирать, 
стеречь:  ааботиться,  позаботиться  о  чемъ. 
Будеш  ти  в  мене  хату  помішати,  ма- 

лих діток  доглядати.  Мет.  3^6.  Господи 
моєї  доглядає  Елизар  із  Дамаска.  К.  Св. 
П.  І.  кн.  іМ.  XV.  2.  Нащо  вас  кохав  я, 
нащо  доглядав?  Шевч.  3.  І  я  цілу  ніч 
не  спала  та  його  доглядала,  та  й  не 

доглянула:  побіг  мов  божевільний.  1'удч. 
Ск.  II.  152.  Дітки  дрібненькі, — треба 
його  доглядіти.  Хата.  102  Де  оком  не 
доглянеш,  там  калиткою  доплатиги. 
Ном.  X  9969.  Доглядати  душі,  доглядіти 
смерти.  Присматривать  за  умнрающимъ  и 
совершать  все  въ  этомъ  случае  необходи- 

мое. Ой  я  буду,  брате,  в  степу  поміра- 
ти,  та  нікому  буде,  брате,  смерти  до- 

глядати. Мет.  447.  Занедужав  чумачень- 
ко, задумав  умерти,  та  нікому  чумакові 

доглядати  смерти.  Мет.  458.  Ой  не  дай 
же,  Боже,  в  поході  умерти,  там  нікому 
доглянути  жовнірської  смерти.  Чуб.  У. 
1006. 

Доглядатися,  даюся,  ешся,  сов.  в. 
дог  ля  дітися,  джуся,  дишся,  гл.  При- 

сматриваться, присмотреться,  досматри- 
ваться, досмотріться.  Як  до  дна  догля- 
даться, так  за  Дунай  убіраться.  Ном. 

Доглядач,  ча,  м.  Надзиратель,  над- 
смотрщикъ. 

Доглядачка,  ви,  ж.  Надзирательница, 
надсмотрщица.  Лсвиц.  Пов.  123,  254.0т. 
чортова  доглядачка!  Таки  й  вздріла.  К  в. 

Доглядіти.  См.  Доглядати. 

Доглядник,  ка,  .«.=■  Доглядач.  Догляд- 
ник  древньої  будівлі.  К.  ПС.   16. 

Доглянути.  См.  Доглядати. 
Догмат,  ту,  м.  Догмагь.  І  нам  сліпим 

передали  свої  догмати.  Шенч. 
Догнати.  См.  Доганяти. 
Догнивати,  ваю,  еш.  сов.  в.  догнити, 

нию,  еш,  г.і  Догнивать,  догнить.  Над  ним 
і  хрест  загнувшися  стоїть,  догниває.  Млр. 
л.  сб.  96. 

Договір,  вору,  м.  1)  Договорі,  условіе. 
Напишемо  листи,  вічні  договори,  гостри- 

ми шаблями.  К.  Досв.  153.  Э)  Попрокг. 
Я  ж  тобі  сказала  при  твоему  роду, 
щоб  не  було  послі  мені  договору,  бо  в 
мене  худоби  не  буде,  візьмуть  мене,  сер- 

це, й  так  люде.  Мст.  4  7. 

Договірний,  а,  є  Зак.іючающійся  въ 
договорі,  причитающейся  по  договору. 

Договорити,  ся.  См.  Договорювати,  ся. 
Договорювати,  рюю,  еш,  сов.  в.  до- 

говорити, рю.  риш,  гл.  Договаривать,  до- 
говорить, оканчивать,  окончить  рЬчь.  Ще 

він  не  договорив  слова.  К.  Іов.  4. 
Договорюватися,  рююся,  ешся,  сов.  в. 

договоритися,  рюся,  рвшея,  гл.  Дого- 
вариваться, договориться.  Хто  мовчить, 

той  двох  навчить,  а  хто  говорить,  той 
договориться.  Ном.  А;  5954.  Договорились 
до  синього  пороху.  Ном.  А»  13092. 

Догода,  ди,  ж.  І)  Угодливость,  угож- 
деніе.  Вона  все  сподівалась,  що  своею  по- 
кірностю,  своєю  догодою  чоловікові  і  його 
гостям  вона  верне  ного  любов.  Ловиц.  І. 

501.  2)  Удобство,  довольство.  І'ь.  Левиц. 
Догоджати  (догожати),  джаю  ',жаюі, 

джаеш  (жаеш),  сов.  в.  догодити,  джу 

(жу),  дйш,  гл.  Угождать,  угодить.  Вер- 
нулось бурлацтво  шляхті  догожати. 

К.  Досв.  25.  Господь  не  може  людім  до- 
годити: то  дощу  просять,  то  кажуть — 

багато  вже.  Каменец,  у. 

Догодити.  См.  Догоджати. 

Догодитися,  жуся,  дишся,  гл.  До- 
угождать.  Не  день,  не  два,  як  панові,  Ми- 

киті годила.  Догодилась  титарівна  до 
самого  краю    Шевч.  570. 

Догодливий,  а,  е.  Угодливый,  услуж- 
ливый. 

Догодне,  нар.  Удовлетворительно,  какъ 
слідуеть;  удобно.  Вона  нічого  не  вміє,  а 
ні  плаття  вигладить,  а  ні  вслужити 
догодне.  МВ.  І.   25. 

Догодний,  а,  е=Догідний. 
Догодовувати,  вую,  еш,  сов.  в.   дого- 

дувати, дую,  еш,  гл.  і)  Докармливать,  до- 
кормить. Догодуй  бжолу  до  Івана  (1$  апр.), 

то  вона  наряде  тебе  як  пана.  Ном.  Л*«  432. 
2)  Довоспитывать,   довосниіать.    А    мене 
пан  взяв  догодувати.  Я  виросла,  викоха- 

лась у  білих  палатах.  Шевч.  356. 
Догожання,  ня,  с.  Угожденіе. 
Догожати  =  Догоджати. 

Догоадати,  даю,  еш,  гл.— Догоджати. 
Догождак,  як  чирякові  на  роті.  Ном. 

Догбїти,  гою,  їш,  гл.  Долічить,  зажи- 
вить рану,  яарывь  и  т.  п. 

15 
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I.  Догбнити,  ню,  ннш,  гл.— I  Догй- 
вяти.  I )  Ой  ти  зоре  та  вечірняя,  чом 
нерано  ізіходила,  чом  місяця  не  догонила? 
Лавр.  2.  Вже  погоня  її  догонила.  Млр. 
л.  сб.  283.  2)  От  став  той  хлопець 
гнать  козу.  Тілько  що  став  до  воріт  до- 
гонити,  а  вже  стоїть  той  дід  на  воро- 

тях. Рудч.  Ск.  I.  43. 

II.  Догбнити,  ню,  ниш,  гл.— И  До- 
ганяти. Ніхто  нічим  тобі  не  дожене. 

Як  узяв  мені  догонить.  Черк.  у.  Він  кож- 
ному догонишь.  Каменец,  у.  Він  не  по- 
винен догонити.  Каменец,  у. 

Догонь,  ні,  ле.=Догін.  Змій  як  про- 
кинеться, як  пішов  у  догонь:  нагнав,  од- 

няв. Рудч.  Ск.  І.  86.' Догбня, ні, ж.—  Догонь.  Рудч.  Ск.  І.  88- 
Догори,  нар.  Нверхъ.  Як  летіла  во- 

рона догори,  то  й  крякала;  а  як  на  діл, 
то  й  крила  опустила.  Ном.  №  1162. 
Колос  повний  до  землі  гнеться,  а  пустий 
догори  стирчить.  Ном.  Л°  2472.  Догори 
ногами.  Вверхъ  ногами.  Ном.,  стр.  63. 
Догори  черева.  Навзничь.  Крутнувсь  до- 

гори черева.  Ном.  №  1833.  Лягти  догори 
черева.  Лечь  на  сни  ну.  Підеш  собі  у  сад, 
ляжеш  долі  догори  черева  під  грушею. 
Греб.  402. 

Догорілий,  а,  в.  Догоравшій. 

Догоріти.  См.  Догоряти. 
Догорюватн,  рюю,  еш,  гл.  Дожить  сь 

горемъ  пополам-]..  І  коли  вже  я  свого  віку 
гіркого  догорюю?  Славяносерб.  у. 

I.  Догоряти,  ряю,  еш,  сов  в.  догорі- 
ти, рю,  рйш,  гл.  Догорать,  догоріть.  Де- 
що. 60.  Сосонка  горить,  дівчина  гово- 

рить: сосна  догоряє,  дівчина  в  міряє.  Чуб. 
V.  391. 

II.  Догоряти.  См.  Догаряти. 
Дбграбкя,  ків,  мн.  Ковецъ    сгребаніл. 

уборкн  ст>на.  Вх.  Лем.    110. 
Догравати,  граю,  £ш,  сов.  в.  дограти, 

граю,  еш,  гл.  Доигрывать,  доиграть.  Дід 
до  вечора  дограв,  а  увечері  став  іти  до- 

дому. Грин.  II.  59. 
Дограватися,  граюся,  »:шся,  сов.  в. 

догратися,  граюся,  ешся,  гл.  Доигры- 
ваться,' доиграться. 

Догребти,  ся.  См.  Догрібати,  ся. 
Догрібати,  баю,  еш,  сов.  в.  догребти, 

бу,  беш,  гл.  Догребать,  догресть. 
Догрібатися,  баюся,  ешся,  сов.  в.  до- 

грвбтйся,  буся,  бешся,  гл.  Догребаться, 
Догресться.  , 

Догрівати,  ваю,  еш,  сов.    в.   догріти, 

грію,  еш,  гл.  Достигать,  достигнуть  своимъ 
тепломъ.  Та  хатонька  (труна)  без  дверей 
і  без  віконець:  туди  вітер  не  довіє  і  со- 

нечко не  догріє.  Мил.  182. 

Догрімаїися,  иаюся,  ешся,  гл.  Докри- 
чаться на  кого  нибудь.  Догрімаєшся  ти, 

що  й  яі  на  тебе  грімну. 
Догріти.  См.  Догрівати. 
Догромаджувати,  джую,  еш,  сов.  в. 

догромадити,  джу,  диш,  гл.  Оканчивать, окончить  сгребать  (сЬно). 

Догромаджуватися,  джуюся,  ешся, 
сов.  в.  догромадитися,  джуся,  дишея, 
гл.  Сгребать,  догрести  до  чего  либо. 

Догріватися,  каюся,  ешся.  гл.  До- 
стучаться, а  въ  иереносвомъ  смысл!:  до- 

биться, достичь,  добыть.  Де  ж  то  він  до- 
грякався?  Кап,  прохав,  і  таки  здобувся. 
Ккатериносл.  у.  Слов.  Д.  Эварн. 

Догукатися,  каюся,  ешся,  гл.  Дозвать- ся, докричаться.  А  ні  достукаєшся,  а  ні 
догукаєшся.  Кіев.  Насилу  догукався  хлоп- 

ця. Иасильк.  у. 

Догулювати,  люю.  еш,  сов.  в.  догу- 
ляти, ляю,  еш,  гл.  Догуливать,  догулять. 

Що  у  батька  да  й  одна  дочка,  да  не  да- 
ли люде  да  догуляти,  русою  косою  да  до- 

маяти.  Грин.  НІ.  122. 

Догулюватнся,  лююся,  ешся,  сов.  в. 

догулятися,  ляюся,  ешся,  гл.  Догули- 
ваться, догуляться.  Вже  козачка  в  корчмі 

догулялась,  що  шинкарка  в  потилицю 
виганяла.  Догуляються  так  до  четверга. 

Грин.  Ш.  453. 
Догуляти,  ся,   См.    Догулювати,   оя. 

Доі  ̂рватися.  См.  Догуркуватися. 

Догуркотітися,  чуся,  ткшея,  гл.— 

Догуркатися. 
Догуркуватися,  куюся,  ешся,  сов.  в. 

догуркатися..  каюся,  .ешся,  гл.  Достуку- 
ваться, достучаться.  їде  милий  на  коні, 

під  вікно  він  під'їжжає  та  й  досту- 

кується, та  й    догуркується.   Лавр.    26. 

Дбґа,  ґи,  ас.=  Клепка  (въ  деревян- 
ной посуд*).  Шух.  І.  249. 

Доґедзґатися,  ґаюся,  ешся,  гл.  До- 
каиризннчаться. 

Доґлебати,  бею,  еш,  гл.  Доплестись, 
дотащиться.  Осе  нам  треба  ше  якось 
до/лебати  додому,  ше  верстив  буде  з п'ять.  Брацл.  у. 

Додавання,  ня,  с  Прибавленіе. 
Додавати,  додаю,  ёш,  сов.  в.  додати, 

дим,  даси,  гл.  Прибавлять,  прибавить,  до- бавлять, добавить',  придавать,  придать.  До 
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цього  кожуха  він  мені  додає  п'ять  кар- 
бованців. Сей  мені  хміль  не  буде  зава- 

жати, а  буде  моєму  серцю  смілости  до- 
давати. Макс.  (1849)  85.  Додавати  ради. 

Совітоваться.  Стали  ради  додавати,  вгд- 
кіль  Варни  доставати.  Гол.  І.  3. — решту. 
Доконать.  Піп  йому  додав  решту:  аж  у 
Сібір  завдано.  Лебедин,  у. — рук.  Упот- 

ребить усиліе,  приложить  стараніе.  До- 
дай рук,  то  вимиєш  до-діла.  Полт.  у. — 

словами.  Донимать  річами.  Нажене  Не- 
мерівну,  то  й  не  б'є,  та  все  її  словеч- 

ками додає:  чи  ти  в  мене  служаночки 

не  маєш?  Чуб.   V*.  894. 
Додаватися,  даюся,  вшся,  сов.  в.  до- 

датися, дамся,  дасися,  гл.  Прибавиться, 
приложиться.  Лучче  шукайте  царства 
Божого,  а  се  все  додасться  вам.  Р,в.  Лк. 
XII.  ЗО. 

Додаватися,  влюся,  вяшся,  гл.  Давя, 
дойти  до  кого,  чего.  Въ  сказкі.  Кіт  да- 

вай зараз  миші  давити,  давай  давити, 
та  додавгівсь  до  самого  їхнього  (мишачого) 
царя.  Мнж.  56. 

Додатковий,  а,  е.  Прибавочный. 
Додаток,  тау,  м.  Прибавление,  добав- 

ивше, прибавка.  Нум  міняться  на  коні! 
Кілько  додатку  хоч«тпе?Т{аменец.  у.  В  до- 

даток. Въ  додачу;  къ  тому  же,  при  тоыъ. 
Удався  він  високий,  здоровий  та  ще  в 
додаток  був  великий  характерник.  Стор. 
1.  97.  Ум.  Додаточон.  /  курочку  дарую, 
а  півничка  в  додаточку — люби  менеу  мій 
батенку.  Млр.  л.  сб.  345. 

Додбати,  бію,  вш,  гл.  Дополнить.  Пі- 
хто його  не  додбає,  а  ні  розруйнує.  Шевч. 

Додержати,  ся.  См.  Додержувати,  ся. 
Додержування,  ня,  с.  Соблюдете. 
Додержувати,  жую,  вш,  сов.  в.  до- 

держати, жу,  жвш,  гл.  1)  Додерживать, 

додержать,  придержива-  придержать.  Ой 
десь  же  ти,  дівчинонько,  з  китаєчки  зви- 

та, що  ти  мене  додержила  з  вечора  до 
світа.  Мет.  45.  2)  Соблюдать,  соблюсти. 
Фарісеї  і  всі  жшіи,  поки  по  локіть  не 
помиють  рук,  не  їдять,  додержуючи  пе- 

реказу старших.  Р.в.  Мр.  VII.  Зт  3)  При- 
держиваться, придержаться.  Додержуй 

корч.ни!  (Иронія).  Ном.  36  11666.  4)  До- 
дормати  слбва.  Сдержать  слово.  Додержав 
таки  Кирило  Тур  свого  слова,  що  все 
хваливсь  тою  чорною  горою.  К.  ЧР.  417. 
Постіль  буде  шовкова,  додержить  ляшок 
слова.  Мет.  9.  5)  Додержувати  вГрности. 
Оставаться  вірнинг.  Додержав  їй  вір- 
*кти  :4  роки.  К.  МХ.  5.  6)  Додержува- 

ти вйрти-  Сторожить,  быть  на  часахъ,  дер- 
жать сторожу.  Венькетує  шляхта,  краю- 

чи в  карти,  а  козаки  лейстровики  до- 
держують варти.  К.  Досп.  10. 

Додержуватися,  жуюся,  вшся,  сов.  в. 
додержатися,  жуся,  жишся,  гл.  1)  Со- 

храняться, сохраниться.  Додержалося  до 
нашого  часу  воно.  2)  Соблюдаться,  со- 

блюсти ся. 

Додзвонитися,  нюся,  няшся,  гл.  До- 
звониться. 

Додзьббатн.  См.  Додзьобувати. 

Додаьббуватя,  бую,  вш,  сов.  в.  додзьо- 
бать, баю,  вш,  гл.  Доклевывать,  доклевать. 

Грушку  додзьобав.  К.  Дз.  140. 
Додибати.  См.  Додибувати. 
Додйбатися,  баюся,  вшся,  гл.  Ходить 

(о  старині),  пока  случится  біда. 

Додибувати,  бую,  вш,  сов.  в.  додиба- 
ти, баю,  вш,  гл.  Доходить,  дойти  съ  тру- 

домъ.  А  я  ледве,  додибала  до  вашої  хати. 
Шевч.  112. 

Додивлятися,  лаюся,  вшся,  сов.  в. 
додивитися,  влюся,  ввшся,  гл.  1)  При- 

сматриваться, присмотріться.  А  дячки  до- 
дивляються, читать  книги  помиляються. 

Чуб.  V.  1166.  2)  Досматриваться,  досио- 
тріться,  замічать,  замітить.  Ольга  доди- 
вилась,  що  на  тому  молодому  лиці  не 
видко  було  й  сліду  сміху.  Левиц.  Пов.  1 37. 

Додівчитн,  чу,  чиш,  гл.  Сохранить 
дівственность,  пробыть  дівупжой  до  са- 
маго  выхода  занужъ.  Вх.  Лем.  410. 

Додільна  сорочка.  Рубаха  цільная  изъ 
односортнаго  полотна  безъ  підточим.  Чуб. 
VII.  426. 

Додлятися,  дляюоя,  вшся,  гл.  Домед- 
лить,  домішкаться.  Додлялись  таки,  по- 

ки дощ  пішов.  Черниг.  у. 

Додиухатнся,  хаюся,  вшся,  гл.  Дуть 
до  чего  нибудь,  до  какого  нибудь   случая. 
Додиухнути,  хну,  ивш,  гл.  Додуть 

до  чего-либо. 
Додолу.  6в.  I.  УШ.  6.  См.  Діл.  Ун. 

Додблку,  додолоньку,  додблочну.  Чуб.  V. 

364. 
Додбнку,  додбионьку,  додбночку.  нар. 

Ум.  отъ  додону. 

Додбиу,  нар.  Домой.  Іде  додому  мій 
лмленький.  Мет.  Прихожу  я  додому, — 
нема  мого  пана.  Чуб.  V.  1.  Уже  сонце 
на  лану,  я  додому  полену.  Чуб.  Ш. 
248.   Ум.  Додбнку,  додбионьку,  додбмочиу. 

16» 



452 Д0ДР1ВУШИТИСЯ — дозволння. 

Вернись,  сину,  додомоньку,  змию  тобі 
головоньку!  Бал.  30.  Кличе  мати  сина 
з  коршми  додомочку.  Чуб.  V.  33.  Вони 
напасуться,  водиці  нагіються  і  додомку 
притрясуться.  Мил.  41. 

Додрібушйтися,  шуся,  шйшся,  гл.  До- 
лать быстро  слідугощія  одно  за  другнмъ 

движенія  до  какого  либо  времени,  случая. 
Взяв  москаль  ціпа  і  почав  швидко-гивидко 
ним  дрібушити....  Добрібушився  москаль, 
що  батьків  бич  та  зачепив  москалевого. 

Грин.  II.  207- 
Додружбнтн,  блю,  биш,  гл.  Пробить 

дружбою  (см.  Дружба  во  2-мь  знач.)  до 
какого  либо  случая,  1  ти  дружбо,  і  я 
дружбо,  оба  сьмо  сі  дружби,  ой  вже  ми 
ся  додружбили  вояцької  служби.  Гол. 
II.  803. 

Додумати,  ся    См.    Додумувати,    ся. 

Додумувати,  мую,  вш,  сов.  в.  доду- 
латя,  маю,  вш,  гл.  1)  Окончить  думать. 
Ще  й  не  додумала  Христя  своїх  думок. 

Мир.  ІІов.  І.  1586.  2)  Придумывать,  при- 
думать. Пішов....  додумать,  як  би  то 

скувать  кайдани  на  римлян.  Шевч.  642. 
Додумуватися,  муюся,  вшся,  сов.  в. 

додуматися,  маюся,  вшся,  гл.  Додумы- 
ваться, додуматься.  Думаю,  не  додумаюсь. 

Г.  Барв.  390. 

Дожартуватися,  туюся,  вшся,  гл.  До- 
шутиться. От  ви  й  дожартувалися  з 

своєю  унією.  Хата.  154. 
Дожати,  ся.  См.  Дожинати,  ся. 

Дождати,  жду,  дёш,  гл.  =  Діждати. 
Ой  як  дождеш,  до  осени,  буду  я  твоя. 

Чуб. 
Дождатися,  ждуся,  дешся,  гл.=  Діж- 

датися. Ждав,  ждав  змій,  та  й  не  дож- 
дався. Рудч.  Ск. 

Дожевріти,  рію,  вш,  гл.  Дотліть,  до- 
горіть безъ  пламени. 

Доживати,  ваю,  вш,  сов.  в.  дожити, 

живу,  ввш,  гл.  1)  Доживать,  дожить.  Бог 
його  зна,  як  мені  й  віку  доживати.  ЗОЮР. 

І.  9.  2)  Доживать,  дожить  до  •  чего,  до- 
ждаться. Може  доживу  я,  що  на  Україні 

людську  воленьку  побачу.    К.    Досв.     168. 

Доживатися,  ваюся,  вшся,  сов.  ».  до- 
житися, живуся,  вешся,  гл.  Дожинаться, 

дожиться.  Бачимо,  бачимо,  вразький  си- 
ну,—дармо,  що  ти  гетьман, — до  чого  ми 

в  тебе  дожилися.  К.  ЧР.  375. 

Дожидання,  ня,  с  Ожиданіе.  Вранці 
у  їх  весіллячко,  кінець  дожиданню.  Млр. 

л  сб.  145.  Помертвіють  люде  від  стра- 
ху та  дожидання.  6в.  .'І.  XXI.  26. 

Дожидати,  даю,  вш,  сон.  в.  ді(о)жда- 
ти,  жду,  деш,  гл.  Дожидать,  дождаться, 
ожидать,  поджидать.  Добре  роби,  доброго 
й  кінця  дожидай.  Ном.  .V  7178.  Ой  я 

тебе,  козаченьку,  що-дня  дожидаю.  Мет.  7. 
Щоб  ти  не  діждав  сонечка  праведною 

побачити!  Ном.  №  3770.  Не  діждуть  во- 
ни сього,  невірні  душі!  К.  ЧР. 

Дожидатися,  даюся,  вшся,  сов.  в. 

ді(о)ждатися,  ждуся,  дёшся,  гл.  Дожи- 
даться, дождаться,  ожидать.  Дожидайся  ж 

мене,  серденятко  моє,  гей,  та  до  себе  в 
гості.  Мет.  23.  Ой  діждуся  я  вечоріти, 

та  й  піду  я  до  дівчини.  Лавр.  144.  Ко- 
ли б  Марна  діждатися!  Шевч.  112. 

Дожин,  ну,  м.  Конецъ  жатвы. 
Дожинання,  ня,  с.  Дожинаніе. 
Дожинати,  наю.  вш,  сов.  в.  дожати, 

дожну,  неш,  гл.  Дожинать,  дожать.  Та 
щоб  дожать  до  ланового,  ще  копу  дожи- нать пішла.  Шевч. 

Дожинатися,  наюся,  вшся,  сов.  в.  до- 
жатися, жнуся,  нёшся,  гл.  Дожинать, 

дожать  до  изв'Ьстнаго  предала.  Пішла  « 
поле  жать.  Дожалася  до  долини,— сіла 
спочивать.  Грин.  Ш.  314. 

Дожируватяся,  руюся.  вшся,  гл.  До- шалиться. Дожирувалися,  що  й  миску  з 
столу  звалили.  Хары;.  г. 

Дожити.  См.  Доживати. 

Дожитися.  См.  Доживатися. 

Дозбірати,  раю,  вш.  гл.  Окончить  со- 
бирать. Підожди,  ось  дозбіраю  остатні 

яблука,  то  й  підемо. 

Доавідуяатися,  дуюся,  вшся,  сов.  в. 

дозвідатися,  даюся,  вшся,  гл.  Наведы- 
ваться, навідаться,  посещать,  посетить. 

Сивий  орле,  сивий  орле,  ти  всюди  лі- 

таєш, ачей  ти  ся  до  милого  мого  дозві- даєш.  Гол.  Ш.  391. 

Дозвіл,  волу,  -«.  Иозволеніе,  разръше- 
ніе.  То  прошу  ж  у  вас  дозволу  бувати 

в  гостях  у  ваших  рідних.  Лєвііц.  Пов.  329. 

Доввілля,  ля,  с  1)  Досугь,  свободное 

время.  Троянці  покотом  лежали  і  на 

дозвіллі  добре  спали.  Когл.  Кн.  Так  на 

дозвіллі  добре  виспавсь.  Черк.  у.  2)  При- 
волье. У  лісі  на  дозвіллі,  то  добре  волам 

пастись.  Черк.  у. 

Дозвільний,  а,  е.  Привольный. 

Дозволити    См.  Дозволяти. 

Доавоління,  ня,  с.=До8ВІл.  Левиц.  1. 

310.  За  господським  дозволінням,  за  риб* я- 
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чим  приказаниям,  щоб  було  гризище,  кі- 
сілище  і  бухан  хліба.  Рудч.  Ск.    II.    86. 

Дозволяти,  лею,  еш,  сов.  в.  дозволя- 
ти, лю,  лиш,  гл.  Позволять,  позволить, 

дозволять,  дозволить,  разрешать,  разре- 
шить. Не  дозволяв  говорити  бісам,  бв. 

Мр.  І.  34.  Не  дозволю  кров  людськую  мар- 
не розливати.  К.  Досв.  218. 
Довемннй,  а,  е.  Длиной  до  земли.  Бо- 

рода, коси  та  доземна  одежина  вже  Свід- 
чили, що  не  проста  людина  йде,  а  ба- 

тюшка. Св.  Л.  10. 

Дозирати,  раю,  еш,  соь.  в.  догріти 
(діврітн),  рю,  рйш,  гл.  1)=  Доглядати, 
доглянути.  Вх.  Лем.  410.  Не  будеш  ді- 

ток моїх  дозирати.  Мег.  351.  Треба 
ті.іьно  тих  лукавих  ходів  дозирати.  К. 
Досв.  201.  2)  ВидЄть,  увидеть.  Вх.  Уг.  236. 

Доанр4тися,  раюся,  вшся,  гл.=Догля- 
датяся.  Г.  Барв.  523.  Набере  та  й  несе: 
хто  там  хиба  дозирається.  Лебедин,  у. 
Ти  до  моєї  пелени  не  дозирайся.  Черниг.  г. 

До8Імувати,  кую,  еш,  гл.  1)  Дозимо- 
вать, дожить  зиму.  2)  Докормить  до  конца 

лимы  скотъ.  Шкапина  здихає  і  нічим  до- 

зімувати, — позичте  хоч  в'язку  сіна.  Грин. II.  208. 

Довір,  вору,  м.  Досмотрь,  нрисмотрь, 
яндзорь.  Стор.  МІІр.  70. 

Дозірній,  я,  в.  Бьівающій  до  заріз,  ран- 
ній. Я  вмивала  своє  личко  раннею  до- 

зірньою  росою.  Левиц.  І.  37. 

Дознавания,  на,  с  1)  Узнавані?,  раз- 
вЄдьіваніе.  2і  Испытание,  изстЬдованіе. 

Дознавати,  наш,  ёш,  сов.  в.  дознати, 
яаю,  еш,  гл,  1)  Узнавать,  узнать,  разу- 

знавать, разузнать.  Треба  піти  до  кузні 
дознати,  чи  віз  уже  готовий.  Зміев.  у. 
Ніхто  не  може  дознати  Божої  тайни. 
Чуб.  Ш.  366.  Ой  коли  б  же  н  дознала 
свою  гірку  долю,  не  пішла  б  же  я  і  за- 

між, *е  пішла  б  ніколи.  Мет.  307.  Дати 
мудрости  дознати.  Исполнить  мудростью. 
Святого  Бога  просить-хвалить,  щоб  дав 
їм  мудрости  дознати, — гетьмана  доброго 
обрати.  Шевч.  234.  2)  Узнавать,  узнать, 
испытывать,  испытать,  изведывать,  извЄ 
дать.  Дознавали  наші  предки  тяжкої  на- 

руги. К.  Досв.  16.  Ми  родимось  турботи 
дознавати.  К.  Іов.  11.  Під  час  пригоди 
дознати  приятеля.  Ном.  стр.  289.  .\ї  9528. 
Си.  Дізнавати. 

Доанаватися,  наюся,  вшся,  сов.  в.  до- 
знатися, наюся,  вшся,  гл.  Узнавать, 

узнать.  Ледве    лихо    дозналося,    де    люде 

живуть.  Ном.  №  2009.  Думав,  що  вона 
його  любить  так,  як  він  її.  А  далі  й 

дознавсь,  що  вже  щось  непереливки  з  жін- 
кою. Рудч.  Ск.  І.  172.  См.  Дізнаватися. 

Дозолити.  См.  Доволятн. 
Доволотйти.  См.  Доволочувати. 
Доволочувати,  чую,  еш,  сов.  в.  дово- 

лотйти, чу\  тиш,  гл,  Оканчивать,  окон- 
чить позолоту.  На  дворі  просо  молотят, 

а  в  хаті  косу  золотят;  на  дворі  домо- 
лочуют,  а  в  хаті  дозолочуют.  Грин.  Ш. 
509. 

Доволятн,  ляю,  еш,  сов.  в  доводити, 
лю,  лиш,  гл.  Допекать,  допечь  кому  ви- 

будь. Хиба  я  не  знаю,  як  їм  (вівцям) 
оцей  дощ  дозоля?  Мир.  ХРВ.  51. 

Довбрець,  рця,  м.  Наблюдатель,  над- 
смотрщикъ,  дндька. 

Довбрний,  а,  в.  Наблюдающій,  надсма- 
тривающій. 

Дозорця,  ці,  .«.=Доворець. 
Дозрівати,  вію,  еш,  г.%.  ВидЄть,  узрЄ- 

вать.  І  сонця  правди  дозрівать  в  німець- 
кі землі,  у  чужиї  претеся  знову.  Шевч. 
21Ь  і         і 

Доїдати,  даю,  еш,  сов.  в.  доїсти,  їж,  Ісй, 
їсть,  їнб,  ївтб,  їдять,  гл.  1)  ДоЄдать, 
доЄсть.  2)  Ъсть  въ  достаточномъ  количе- 

стве, насыщаться.  Чого  ізмарніло  твоє 
личенько?  Чи  не  допивала,  чи  не  доїда- 

ла? Чуб.  V.  928.  Як  не  доїси,  то  й  свя- 
того продаси.  Ном.  №  9803.  На  ж  тобі, 

милий,  вечеру  з  обідом,  не  доїси  стра- 
вою, то  помагай  хлібом.  Чуб.  ПІ.  127. 

3)  Наскучать,  наскучить,  досаждать,  до- 
садить. Ну  та  й  доїда  клята  корова, 

що  все  втікає.  Каменец,  у.  Мені  най- 
більше доїдає  Рутульський  Турн,  соба- 

чий син.  Котл.  Ен.  Чи  я  тобі,  матінко, 
доїла,  що  я  в  твоїй  світлонці  сиділа. 
Свад.  п.  Также  и  безлично.  Виведь  мене 
од  батенька:  вже  мені  у  батенька  доїло. 
Свад.  н. 

Доїдлнвнн,  а,  е.  Докучливый,  надоедли- 
вый. Слухати  доїдливих  річей.  Мир.  Пов. 

II.  53. 

Доіжанй,  а,  е.  Сытный. 

ДоІясно,  нар.  Сытно,  достаточно  еды. 
Чи  догжно,  чи  до  лижно  тобі?  Ном. 
#  10387. 

Доївджати,  джаю,  еш,  гл.= Доїздити. 
1)  Ой  став  коник  приставати,  до  дівчи- 

ни доїжджати.  Ни.  2)  Нан-отець  у  нас 
доїжджає,  а  живе  на  парафії  вдовиця. 
Св.  Л.  193. 
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Доїздити,  дмеу,  дйш,  сов.  в.  доїхати, 

їду,  деш,  гл.  1)  ДоЬзжать,  доїхать,  подъ- езжать, подъехать.  Не  доїздячи  верстов 
зо  дві  чи  зо  три  до  Києва,  взяли  вони 

у  лівр  руку.  К-  ЧР.  3.  Не  доїздячи  Со- лодьків,  коршма  стоїть.  Св.  Л.  169. 

2)  Наезжать,  навхать.  Ой  як  узяли  наші 
чумаченьки  з  під  байраку  виходити,  ой 
як  узяли  вражі  здобишники  частом  до 
нас  доїздити.  Мет.  454.  З )  Доїхати  кінця. 
Насолить  А  вже  я  тобі  доїду  кінця! 
Но.ч.  -\°  3651. 

ДоІльниця,  ці,  ж.  Доильщица.  Така 
з  неї  доїльниия,  що  боїться  й  до  корови 

приступитись,  а  не  то  щоб  потягти 
як  слід.  Харьк.  у. 

Доїння,  ня,  с  Доеніе.  Зміев.  у. 

Доїсти.  См.  Доїдати. 

Доїстися,  їмся,  їсися,  гл.  Доссориться. 
Зпершу   почали   жартувати,    а    потім 
доїлися  до  того,  що  один  другому    і    очі 
захаркали. 

Доїти,  дою,-їш,  гл.  Доить.  Дівка  пі- 
шла корови  доїти.  Рудч.  Тоді  іде  ЇІетру- 

сичок,  як  доють  овечки.  Чуб.  Дій  ті  ко- 
рови, що  од  батька  нагнала.  Мет.  49. 

Доїтися,  доюся,  їшся,  гл.  Доиться. 
Приспоряй,  Господи,  Вожу  росу,  щоб 
коровки  доїлися.  Ним.  №  11577. 

Доїхати.  См.  Доїжджати. 

Дойда,  ди,  ж.  Охотничья  собака,  ищей- 
ка. Закр.  Лис  хвостом  виляє,  як  дуже 

дойда  налягає.  Котл.  Ен.  IV.  10. 
Дойка,  ки,  ж.  Мамка,  кормилица  въ 

Угорщині.  Вх.  Уг.  236. 
Дойнати,  маю.  вш,  сов.    в.    дойнягн, 

дойиу,  неш,  гл.=Дійиати. 
Дойка,  ирмл.=Дійна. 
Дойник,  ку,  л«.=Дойняк.  Гол. 
Дойнйця,  ці,  а«.=Дійинця.  Мет.  212. 

Млр.  л.  сб.  269.  Мет.  341.  Ум.  Дойничка. 
Дойняк,  ку,  м.  Дойный  скотъ.  Та  ще 

к   тому   убогий:    сорок    тисяч    дойняку, 
яловнику  без  ліку.  Чуб.  У.  415. 

Дойняти.  См.  Доймати. 
Дойнячка,  ки,  ж.   Корбва-дойиячка. 

Дойная  корова.  О.  1861.  X.  133. 
Дойбк,  йка,  м.=- Дійка  І.  Шух.  І.  193, 

194. 

Дойтй,  ду,  деш,  гл.— Дійти. 
Довчити,  чу,  чиш,  гл.  Выть  кормили- 

цею, кормигь  грудью.  Угор. 
Док.  См.  Доки. 
Доказ,  ву,  м.  Явная  улика,   обвиненіе. 

Доказ  маю;  хто  вкрав.  Каменец,  у.  На 
кого  маєте  пеню, — скажіть;  я  брата 
рідного  не  пожалію,  аби  б  по  правді  до- 

каз був,—  так  сказав  голова.  Кв.  По  до- 
казу то  було  трусють  горілку,  а  на- 

падьом  справник  не  дозволяв  трусить 
так  здря,  пі,  було  за  це  й  дрюка.  Харьк. 

Доказати.  См.  Доказувати. 
Докаэка,  ки,  ж.  Оговорь.  Раз  тільки 

був  на  допросг  по  доказці.  Екатер.  г. 
Доказування,  ня,  с  1)  Договариваніе 

до  конца.  2)  Двланіе,  совершеніе  чего 
либо.  3)  Попреки. 

Доказувати,  зую,  вш,  сов.  в.  доказа- 
ти, зку,  жеш,  гл.  1)  Договаривать,  дого- 

ворить. „Оттут  з  муштри  виглядала, 
оттут  розмовляла,  а  там....  а  там.... 

сину,  сину.'.."  та  й  не  доказала.  НІевч. 
69.  2)  Показывать,  показать,  ділать,  сде- 

лать, проделывать,  проделать.  Котл.  НИ. 

388.  І.'.  ЦН,  219.  0.  1861.  XI.  104.  МВ. 
(О.  1862.  НІ.  41).  Дай  нам,  мати,  до- 

казати, що  ми — рідні  діти  тих  вели- 
ких, що  за  правду  гинули  на  світі/  К. 

Досв.  33.  Чого  прозьба  не  докаже,  те 
докажуть  буки.  Ном.  Бачить  Бог,  що 
москаль  такі  штуки  доказує  над  смер- 

тю,—велів  йому  іти,  куди  хоче.  Чуб.  І. 

319.  3)— кому.  Укорять,  укорить  кого;  по- 
прекать, попрекнуть;  грубо  говорить,  грубо 

сказать.  Коли  б  мені  на  чужині  хоч  одна 
людина, — ніхто  б  мені  не  доказав,  що  я 

сиротина.  Мет.  58.  Було  старий  і  ста- 
не доказувати  жінці:  на  яку  ми  його 

(сина)  радість  вигодували?  Який  з  його 
хазяїн  буде?  Стор.  І.  60.  Вона  мені  що- 

дня добре  докаже.  Того  ж  бо  я  й  тужу: 
твоїй  матері  не  вгожу.. .  Постелю  по- 

стіль— не  ляже, — моєму  серденьку  дока- 
же. Мет.  264.  4)  Обвинять,  обвинить,  ули- 

чать, уличить.  „Що  ж  роблять  у  Білій 
Церкві  наші  гетьмани  Потоцький  та 
Калиновський?" — Одібрав  і  од  їх  листи: 
один  на  другого  доказує, — видко,  що  нема 
між  ними  доброї  згоди,  ('тор.  МНр.  89. 
5)  Быть  въ  состояніи,  уміть,  сьум'вть  ска- 

зать, разсказать,  пояснить.  От  про  камінь 
тіки  я  не  докажу,  чи  взяв  його  хто,  чи 
він  там.  Драг.  11.  Чи  на  сій  худобі 
жив,  чи,  може,  й  на  другій, — сього  тобі 
не  докажу.  0.  1861.  X.  26. 

Докавчик,    ка,    м.    Уличитель.    Хоть 
його  і  під  суд  оддадуть,  та  як    доказчи- 
ків  нема,  то  так    він    і    надіється,    що 
йому  все  так  і  минеться.  Кв. 

Доказчиця,  ці,  ж.  Уличительница. 
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Доканати,  ваю,  вш,  гл.  1)= Доконати. 
2)  Окончиться.  Ет,  вісім  доканає  літ, 
як  часто,  часто  цілі  ночі  без  сну  мої 

морились  очі.  Мкр.  Iі.  58. 
Доканднбити,  блю,  бяш,  гл.  Дотянуть % 

до    извістнаго   времени,    скупо    пользуясь 
чім'ь.  Чи  стане,  чи  не  стане  нам  хліба 
докандибити?  Зміев.  у. 

Довататв,  таю,  вш,  гл.  Спішно  окон- 
чить что-либо  ділать.  Докатав  до  самого 

краю.  Ном.  .V  1823. 
Докачати  См.  Докачувати. 
Докачувати,  чую,  вш,  сов.  в.  докача- 

ти, чаю,  вш,  гл.  Докатывать,  докатать 
б'влье. 

Доквасити,  ся.  Гм.  Доквашувати,  ся. 
Доквашувати,  шую,  вш,  сов.  в.  до- 

квасити, шу,  сиш,  гл.  Доквашивать,  до- 
квасить. Треба  доквасити  огірки. 

Доквашуватися,  шуюся,  вшея,  сов.  в. 
докваситися,  шуся,  сишся,  гл.  Докваши- 

ваться, докваситься. 

Докепкатися,  каюся,  ешся,  докепку- 
ватяся,  куюся,  ешся,  гл.  Дошутиться, 
цоиздіваться  до  того,  что.... 

Дбки  и  док,  нар.  1)  Доколі,  до  ка- 
кнхъ  норъ.  Доки  тобі  пустувати?  Доки 
буду  мучить  душу  і  серцем  боліти? 
Шевч.  2)  Пока.  Доти  лях  мутив,  доки 
не  наївся.  Ном.  Доти-м  я  тебе  вірно 
кохала,  доки-м  нещирість  твою  дознала. 
Чуб.  V.  386.  Дбки  теплий.  До  полусмерти 
(бить).  (Бив)  доки  теплий.  Св.  Л.  161. 
Не  дони.  Не  безъ  конца  же.  „Пора  б  уже 

їх  в  хату  звати". -сказав  я  старостам 
своїм, — „та  молодих  за  стіл  сажати, — 
не  доки  тут  стояти  їм!"  Добре  було 
нашим  батькам  на  Вкраїні  жити,  док 
не  знали  наші  батьки  панщини  робити. 
Гол.  І.  20. 

Докидати,  даю,  вш,  гл.  Добросать. 
Докидати,  даю,  вш,  сов.  в.  докинути, 

ну,  неш,  гл.  Добрасывать,  добросить. 
Кругленьким,  маленьким  до  неба  докинеш. 
Ном.  стр.  297,  Д6  228. 

Докисати,  саю,  вш,  сов.  в.  докиснути, 
ну,  неш,  гл.  Докисать,  докиснуть. 

Доків,  кар.-=Докіль.  Доків  була  я  в 
мамочки,  куди  йшла, — співала.  Гол.  1. 122. 

Дбкіль,  докіля,  кя/?.=Докв.  Дещо. 
119.  Вража  ж  тебе  мати  знає,  докгль 

тебе,  молодице,  ждати.  Чуб.   V".  549. 
Довівчаввя,  ня,  с  Окончавіе,  довер- 

шеніе. 

Докінчатв,  чаю,  вш,  гл.=Довінчвтв. 
Чи  мені  по  тобі    сумом    сумувати,    чи 

твою  роботу  взяти  докінчити?  Докінчаю, 
брате,  не  загину  марне!  К.  Досв.  137. 
А  докінчив  Бог  дня  сьомого  діло  своє,  що 
зробив.  В.  Св.  Н.  1   кн.  М.  II.  2. 

Довінчйти.  См..  Докінчувати. 

Довівчуватв,  чую,  еш,  сов.  в.  довін- 
чйти, чу,  чйш,  гл.  Оканчивать,  окончить. 

К.  (О.- 1861.  VI.  33). 

Довір,  кору,  м.  Укоръ,  укоризна.  До- 
кір тому,  хто  при  лихові  вдається  до 

шинку.  Ном.  №  922.  Докором  серця  не 
вражає.  В  словах  її  почувся  докір.  Ле- 

вин. Нов.  69. 

Докірливий,  а,  е.  Укоризненный. 

.   Докірливо,  нар.  Укоризненно. 

Довірввй,  а,  е=Довірлвввй. 

Довірввв,  ва,  м.  Укоритель. 
Доклад,  ду,  м.  Докладъ,  добавочные 

матеріали.  Як  добрий  доклад  до  тіста, 
то  й  паляниці  добрі  будуть.  Лебедин,  у. 
Нема  докладу,  тим  і  не  роблю. 

Докладання,  вя,  с  1)  Докладьівачіе. 
2)  Прибавленіе.  3)  Изложеніе.  4)  Насмішка. 

Докладати,  даю,  еш,  сов.  в.  довласти, 
ду,  деш,  гл.  1)  Докладывать,  доложить, 
прилатать,  приложить.  Докладати  праці, 
докладати  рук.  Прилагать  трудъ,  прилагать 
старанія.  Люде,  що  в  науці  кохаються, 
що  звикли  не  тілько  очима  дивитися, 
а  ще  й  докладати  розумної  праці,  щоб 
вияснити  собі  усе  те,  на  що  дивляться. 
Дешо.  17.  Докладати  вбза.  Отколотить, 
убить.  Ном.  №  13185.  Солдатъ.  Бываетъ 
и  на  старуху  проруха.  Не  потачь,  хо- 
зяинъ:  у  каждово  есть  свои  блохи.  (О 
жені  Михайла  Чупруна).  Михайло.  Боро- 

ни, Боже!  як  ( и  я  свою  підстеріг  в  чім,— 
тут  би  їй  і  доклав  воза.  Котл.  Моск. 
Чар.,  явл.  X.  2)  Прибавлять,  прибавить, 
дополнять,  дополнить.  Инчий  розважає,  а 
инчий  тугу  докладає.  Черк.  у.  До  кни- 

жок докладає  своє  розумне  слово.  3)  Из- 
лагать, изложить  обстоятельно,  съ  дока- 

зательствами. (О  терпимыхъ  отъ  поляковъ 
и  евреевъ  притісненіяхт.).  Козаки  й  му- 

жики у  неділю  рано,  Богу  помолившись, 
листи  писали,  і  в  листах  добре  докла- 

дали, і  до  пана  Хмельницького  у  Полонне 
посилали.  Дума.  Начне  їй  докладать,  бо 
розумна  таки  й  голова  була  у  його.  Стор. 
М.  Пр.  153.  4)  Докладати  кому.  На- 

сміхаться надъ  кімт>.  Чує,  як  сміються 
з  його,  чує,  як  докладають  йому.  Кв. 
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Дбвдадва,  кн,  ж.  Острога  насмішка. 
Стінний  на  докладки.  Ном.  №  12899.  Поч- 

ну.... глузувати....  Вже  на  докладнії  я 
лихий.  К  в. 

Докладненьво,  нар.  Ум.  оті.  докладно. 

Докладний,  а,  е.  Обстоятельный,  под-* 
робный,  точный. 

Докладність,  ноете,  ж.  Обстоятель- 
ность, точность;  подробность  въ  изложеніи. 

Докладно,  нар.  Обстоятельно,  подробно, 
точно.  Ум.  Дои  ладненько.  Він  на   все   до- 
к.чадненько  з  ласкою  одвітував.  Г.    Барв. -Ш. 

Докласти.  См.  Докладати. 
Докликатися,  чуся, ;  чешея,  гл.  До- 

знаться. Кликала  батенька,  не  докли- 
калася. Чуб.  А\   101. 

Дбкля,  нар.  Пока.  Не  женися,  Шугаї- 
ку,  доклясь  молоденький.  Гол.  Ш.  403. 

'  Доковувати,  вую,  еш,  сов.  в  доку- 
вати, кую,  еш,  гл.  1)  Доковывать,  доко- 

вать. 2)  Оканчивать,  окончить  кукованье 

(о  кукушк-Ь). 
Докбли,  «ар.=Доки.  Доколи,  Господи, 

забудеш  мене  в  напасті  до  кінця.  К. 
Псал.  26. 

Доколйшнія,  я,  е.  Но  какое  время  еу- 
ществовавшій;  когда  то  бывнйй. 

Доколінннці,  ниць.  ж.  мн.  1'одь  ДЛИН" 
ныхь  чулокі.  у  гуцуловъ.  Гол.  Од.  72. 

Доколінчитися,  чуся.  чншея,  гл.  По- 
бить до  того,  что....  Колінчш  я,  колінчив 

дурне  порося,  да  й  доколінчивсь,  що  там 
і  здохло.  Г.  Барв.  315. 

Доколоти,  ся.    См.    Доколювати,    ся. 
Докблювати,  люю,  еш,  сов.  в.  доко- 

лоти, лю,  леш,  гл.  Докалывать,  доко- 
лоть. ЗОЮГ.  1.  76. 

Доколюватися,  лююся,  вшея.  соя.  в. 
доколотися,  люся,  дешся,  гл.  Докалы- 

ваться, доколоться. 
Докомпонбвуватв,  вую,  вш,  сов.  в. 

докомповувати,  вую,  еш,  гл.  Оканчивать, 
окончить  сочиненіе,  произведете.  Я  доком- 
поновував  „Чорну  Раду."  К.  XII.  10. 

Доконати,  наю,  еш,  гл.  1)  Довести  до 
носл-вдней  крайвости,  доканать.  Я  знаю, 
братці,  рознеслась  чутка,  що  вороги  Ли- 

сенка доконали,  закатували  голодом  в 
темниці.  Сніп.  45.  2)— свого.  Добиться, 
достигнуть  какой  либо  ціди.  Та  вже  бим 
рачки  ліз,  а  свого  доконав.  Ном.  №  3332. 
Мушу  доконати  свого.  НВолын.  у.  3) — сво- 
гб  слова.  Сдержать  свое  слово.  А  чому  ж 
ти  свого  слова  не  доконала?  Казала,  що 

зробиш  та  й  ні.  Мирг.  у.  Слов.  Д.  Эварн. 
Ти,  Марусю,  неправду  сказала,  свого  сло- 

ва та  й  не  доконала.  Грин.  Ш.  235. 
Доконатися,  ваюоя,  «гася,  гл.  Убе- 

диться, испытать-  Я  вже  цім  доконався. 
НВолын.  у.  Я  вже  тебе  доконався,  який 
то  ти.  НВолын.  у. 

Доконечне,  нар.  Обязательно,  непре- 
менно. А  той  доконечне  щоб  співати. 

Чуб.  Та  він  доконешне  був  у  селі.  Уман. 
у.  Доконечне  треба.  О.  1861.  VI.  77. 

Доконечний,  а,  е.  Обязательный,  не- 
пременный. 

Доконтвтувати,  тую,  еш,  гл.  Докор- 
мить, прокормить  до  какого  либо  времени. 

Віл  той,  шо  встав,  каже....  „Хазяїн 
наш  шось  дуже  мало  паші  мае.  До  вес- 

ни ще  далеко, — чим  він  нас  доконтетує 
до  весни?  Драг.  3. 

Докончати,  чаю,  еш,  ?л.-=Докінчати. 
Доконче,  нар.  ̂ Доконечне.  Дещо.  99. 

Доконче  привезу  і  книжок).  .їевиц.  Пов. 
209. 

Докопати,  ся,  Ом.  Докопувати,  ся. 

Докопувати,  вую,  вш,  сов.  в.  доко- 
пати, паю,  вш,  гл.  Доканывать,  докопать. 

Ями  докопаю.  Мет.   2. 

Докопуватися,  пуюся,  вшея,  сов.  в. 
докопатися,  ваюся,  вшея,  гл.  Доканы- 

ваться, докопаться.  Силою  води  не  доко- 
паєшся. Ном.  Лі  1088. 

Докбра,  рв, лс— Довір.  Мир.  ХРВ.  269. 
Докорити,  Сім.  Докорятв. 

Докбрище,  ща.  с.  Упреки,  укоры.  Ка- 
нев.  у.  От  як  опізниться  прийти,  то 
вже  й  єсть  йому  докорище  од  батька. 
Як  зачнуть:  ти  до  гульні  проворний,  а 
до  робоїпи  так  ні.  Та  всяко,  всяко.  Пи- 

рят.  у. 
Докоротати,  таю,  еш,  гл.  Дотянуть, 

довлачить.  Насилу  ніч  ту  докоротала.  Де 
мені  смерти  своєї  дождати,  альбо  віка 
свого  докоротати.  Мет.  349. 
Докоряння,  ня,  с.  Укоры,  упреки; 

упреканіе.  Грин.  НІ.  383. 
Докоряти,  ряю,  вш,  сов.  в.  докорити, 

рю,  рйш,  гл.  Укорять,  укорить,  упрекать, 
упрекнуть.  Як  будеш  ти  мені  сими  сло- 

вами докоряти,  не  зарікаюсь  я  тобі  са- 
мому з  пліч  голову  як  галку  зняти.  Мет. 

390.  Прийшов  докорити  світові  за  гріх. 
Єв.  і.  XVI.  8. 

Докорятнся,  ряюся,  вшея,  гл  =  Доко- 
ряти. Тепер  докоряеться,  що  не  роблю 

нічого.  НВолын.  у. 
Докосити,  ся.   См.    Докошувати,    ся. 
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Докотити,  ся.  См.  Докочувати,  ся. 
Докохатися,  хаюся,  вшся,  гл.  Любя 

достичь  желавнаго.  Ой  він  її  кохав,  та  не 
докохався, — вона  його  осудила,  він  не  спо- 

дівався. Мет.  78. 

Докбчувати,  чую,  вш,  сов.  н.  доко- 
ти*!, чу,  тиш,  гл.  Докатывать,  докатить, 

прикатывать,  прикатить. 
Докочуватися,  чуюся,  вшся,  сов.  в. 

докоптися,  чуся,  тишся,  гл.  Докаты- 
ваться, докатиться,  прикатываться,  при- 

катиться. Мил.  214.  Не  докотившись,  за- 
стигали сльози.  К.  ХП.  52. 

Докошувати,  шую,  еш,  сов.  в.  доко- 
сити, шу,  сиш.  гл.  Докашивать,  докосить. 

3  одного  кінця  докошували,  п  з  другого 
гребці  гребли.  Г.  Барв.  146. 

Докошуватися,  шуюся,  вшся,  сов.  в. 
докоситися,  шуся,  сишоя,  гл.  1)  Дока- 

шиваться, докоситься.  2)  Косить  до  чего 
нибудь.  Докосивсь  до  ночі.  Докосивсь,  по- 

ки й.  косу  увірвав.  Аф.  382. 
Докраватн,  ваю,  вш,  сов.  в.  докраятн, 

раю,  равш,  гл.  1)  Докраивать,  докроить. 
Крають,  шевці,  крають,  та  вже  й  до- 

кривають. Чуб.  V.  1086.  2)  Дорезывать, 
доріиат». 

Допрасуватися,  суюоя,  вшся,  гл.  До- 
красонаться. 

Докраюватн,  краюю,  вш,  гл.— Докра- 
ватн. 

Докраятн.  См.  Докраватн. 
Докривати,  ваю.  еш,  сов.  в.  докрити, 

врию,  вш,  гл.  Оканчивать,  окончить  крыть. 
Докривши  клуні,  вернуссь  я  до  діда.  Г. 
Барв.   178. 

Докроїти,  крою,  кроїш,  гл.= Докраятн. 
Докрутити.  Си.  Докручувати. 
Докрутитися,  чуся,  тншся,  гл.  Довер- 

тіться, докружиться,  докрутиться. 
Докручувати,  чую,  еш,  сов.  в.  докру- 

тити, чу.  тиш.  гл.  Докручивать,  докру- 
тить, доверчивать,  довертіть. 

Докувати.  См.  Доковувати. 
Дожуватися,  куюся,  ешся,  гл.  1)  До- 

конаться. 2)  Доку коваться. 

Д осуди,  нар.—  Докн.  Закр. 
Докукі  кн,  ж.  Досада,  хлопоты,  надо- 

ідливость.  Докука  мені  з  дітьми.  Черк, 
у.  Докука  з  свинями —  допіру  погодува- 

ла,— знов  кричать.  Черк.  у. 
Дбкуль,  мар.-=Док!ль.  /  докуль  чорт 

очі  зав'язав,  то  дубину  приготовив.  Рудч. Ск.  І.  64. 

І.  Докупати.  Си.  Докупувати. 
П.  Докупати,  паю,  еш,  сов.  в.  докупити, 

плю,  пнш,  гл.  Докупать,  докупить,  при- 
купить. Трохи  не  стане  деревні  на  хату, 

треба  докупити. 
Докупатися,  паюся,  вшся,  гл.  Доку- 

паться. Докупався  до  того,  що  мало  не 
втопився. 

Докупи,  нар.  Вмісте.  Ком.  1.  50. 
Докупити.  См.  Докупати. 
Докупитися,  плюся,  пншся,  гл.  Упот- 

ребляется преимущественно  сь  отриц.  не. 
Не  йміть  возможности  купить.  Таке  все 
дороге  стало, — не  докупишся.  Васильк.  у. 
Тяжка-важка  чужа  сторона:  еіна-вівса 
не  докупишся,  хліба-соли  не  допросишся. 
Грин.  Ш.  627. 

Докупляти,  лаю,  еш,  іл.= Докупову- 
вати. 

Докуповувати,  вую,  еш,  гл.  Докупать, 
прикупать. 

Докупувати,  пую,  еш,  сов.  в.  доку- 
пати, паю,  еш,  гл.  Докупывать,  докупать. 

Докурити,  ся.  См.    Докурювати,    ся. 
Докурювання,  ня,  є.  Докуриваніе. 
Докурювати,  рюю,  еш,  сов.  в.  доку- 

рити, рю,  риш,  гл.  Докуривать,  докурить. 
Докурюватися,  рююся,  вшся,  сов.  в. 

докуритися,  рюся,  рншся,  гл.  Докури- 
ваться, докуриться. 

Докуча,  чі,  а*\=Докука.  Стели  раду 
радити,  кого  в  некрі/ти  взяти;  взяли 
би-сьмо  багача,  буде  пану  докуча.  Чуб. V.  977. 

Докучання,  вя,  с  Надоіданіе,  неот- 
ступный просьбы.  За-для  докучання  його 

вставїии  дасть  йому.  Св.  Л.  XI.  8. 
Докучати,  чаю,  еш,  сов.  в.  докучити, 

чу,  чиш,  гл.  Надоідать,  надоість,  доку- 
чать, докучить,  досаждать,  досадить.  Шевч. 

448.  Мухи  йому  не  докучають,  бо  тоді 
ще  ніяка  нужа  не  буває.  Осн.  1862.  V. 
А  старший  хлопчик  лазить,  голосить 
та  докуча  матері.  Кв.  Та  вже  ж  мені 
та  докучила  та  чужая  та  сторононька. 
.Іукаш.  11.  Біда  докучила.  Мет.  66. 
Я  стала  докучати  своїй  матері,  щоб 

дала  мені  їсти:  Рудч.  Ск.  1.  79.  ,1'акже 
безлично.  Чуб.  V.  10.  Повернусь  на  дру- 

гий бік,  або  що,  бо  вже  докучило  одним 
боком  лежати-.  Рудч.  Ск.  II.  92. 

Докучливий,  а,  е.  Надоедливый,  при 
чиняющій  безпокоііство.  Мир.  Пов.  І.  134 
Докучливі  діти  у  Григора.  Каменец,  у, 
Докучливе  допитування.  Мир.  Нов.  І.  140 

Докучливо,  нар.  Надоідливо.  МВ.  II 196. 

Долагоджувати,   джую,    еш,   сов.   в 
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долагодити,  джу,  диш,  гл.  Оканчивать, 
окончить  починять  что,  долаживать,  дола- 
дить.  Чи  ти  скоро,  долагодиш  воза? 

До  ладжу  вати,  джую,  еш,  сов.  в.  до- 
ладити,  дау,  диш,  гл  — Долагоджувати. 

Доладне.  См.  Доладно. 
Доладній,  я,  е.  1)  Пристойный,  кра- 

сивый. Який  Микола  доладній  парубок. 
Васильк.  у.  Багатих  та  доладніх  уборів. 
Левиц.  I.  430.  21  Порядочный.  Доладній 
чоловік.  3)  Разумный,  подходящій,  хоро- 

шій. Доладня  рада.  Гліб.  52. 
Доладно,  доладне,  нар.  Красиво,  по- 

рядочно, разумно,  хорошо,  основательно. 
Чи  то  ж  можно  того  назвати  христія- 
нином,  хто  не  знає  навіть  доладне  про 
життя  й  діла  Христові?  Дещо.  9.  Отак 
буде  доладній.  II Волы н.  у. 

Доладу,  нар.  Какъ  слідуеть,  кстати. 
Доладу,  як  ложечка  на  меду.  Нон. 
№  6476.  Що  зробите,  то  все  не  доладу. 
МВ.  І.  25.  Казати  доладу.  Говорить  дуль- 

но, толково.  Хто  каже  доладу,  то  ухо 
наставляй,  а  хоч  і  без  ладу,  то  й  тож 
не  затикай.  Ном.  №  6119. 

Долажу  иати,  жую,  еш,  гл.  —  Доладжу- 
вата. 

Долазити,  лажу,  виш,  сов.  в.  долізти, 
ау,  8еш,  гл.  1)  Долазить,  долізть.  2)  До- 

бираться, добраться,  дотаскиваться,  дота- 
щиться. От  і  долізла  до  якогось  писар- 

чука у  тяжиновому  халатику.  Кв.  Як 
хан  долізе  до  Криму.  Ном.  №  5635. 

Долапати.  См.  Долапуватн. 
Долану  пати,  пуга,  вш,  сов.  в.  дола- 

тати, нага,  еш,  гл.  Дощупываться,  досту- 
паться. Полапають  його  за  боки:  чи  ба- 

гато поросло  сала;  як  до  маслака  дола- 
пають,  то  значить  худий.  Драг.  2. 

Доласити,  ся=Доласувати,  ся. 
До  ласу  вати,  суш,  вш,  гл.  Долакомиться. 
Доласуватнся,  суююся,  вшоя,  гл.  До- 

лакомиться. 

Долатати.  См.  Долатувати. 
Долататися,  таюся,  вшся,  гл.  Ставить 

заплаты  до  извістнаго  предала.  Долатав- 
ся до  того,  що  латка  на  латці.  Пи- 

рат, у. 
Долатуватн,  *ую,  вш,  сов.  в.  долата- 

ти, таю,  еш,  гл.  Дочинивать,  дочинить, 
оканчивать,  окончить  нашинаніе  заплатъ. 
Долатати  кожуха.  Лубен,  у. 

Делегати,  гаю,  еш,  гл.  1)  Донимать, 
досаждать.  См.  долігати.  2)  Настаивать, 
упирать  на.  Дак  старий  же  долегав  на 
те,  щоб  мерщій  одружити  сина.  Черном. 

Долёгливий,  а,  е.  Донимающій,  настой- 
чивый. См.  долігливий. 

Долегливість,  вости,  ж.  Досада,  не- 
пріятность. 
Долежати,  ся.    См.   Долежувати,  ся. 
Долёжка,  ки,  ж.  Нлодъ,  которому  не- 

обходимо некоторое  время  полежать,  что- 
бы  ДОЗрІТЬ. 

Долежування,  ня,  с.  Долеживаніе. 
Долежувати,  жую,  еш,  сов  н.  доле- 

жати, жу,  жиш,  гл.  Долеживать,  доле- 
жать. Тепер  ніч  довга,  як  до  ранку  доле- 

жати,   то  й  боки  заболять.   Черниг.  у. 
Долёжуватися,  жуюся,  вшся,  сов.  в. 

долежатися,  жуся,  жншся,  гл.  і)  До- 
леживаться, долежаться.  Долежалась  таки 

торбина,  настала  й  їй  щасливая  годи- 
на: хазяїн  взАв,  повнісіньку  червінцями 

й  напхав.  Гліб.  47.  2)  Дозрівать,  дозріть 

оть  лежанія  на  солнц*,  будучи  уже  сорван- 
нымъ  (о  яблокахъ,  грушахъ). 

Долёмвати,  заю,  еш,  гл.  Доплестись. 
Така  моя  хідня:  насилу  долемзала  до 
вас.  Богодух.  у. 

Дблевьва,  долечка,  ки,  ж.  Ум.  оть 

дбля. 
Долетіти.  См.  Долітати. 
Доливання,  ня,  с  Доливаніе. 
Доливати,  ваю,  вш,  сов.  в.  долити, 

доллю,  ллєш,  гл.  Доливать,  долить.  Не  до- 

пивай, не  доливай — не  будеш  п'яний. 
Ном.  Л°  11449.  А  моторна  господиня  кух- 

лів доливає.  К.  Досв.  113. 

Доливатися,  ваялся,  вшся,  сов.  в.  до- 
литися, ллюся,  ллєшся,  гл.  Доливаться, 

долиться. Долнгатясн,  гаюся,  вшся,  гл.  Доъстьсн, 
дожраться  до  чего  либо. 

Доливати,  ся.  См.  Долизувати,  ся. 

Долизувати,  вую,  вш,  сов.  в.  долиза- 
ти, жу,  жеш,  гл.  Долизывать,  долизать. 

Долизуватися,  вуюся,  вшся,  сов.  в. 
долизатися,  жуся,  жешся,  гл.  Долизы- 

ваться, долизаться. 
Долина,  ни,  ж.  Долина.  Мет  79,  69, 

102.  6в.  Л.  III.  5.  Ой  по  горах,  по  до- 
линах, по  широких  украгнах,  ой  щам 

козак  похожає,  у  бандуру  вигравав.  Мет. 
73.  Ум.  Долинка,  долинонька,  дблйночна. 
Ном.  №  14228.  Стор.  1.  89.  Мет.  79. 
Шевч.  262. 

Долинистий,  долннча(с)тмй,  а,  е.  Низ- менный. 

Долинка,  ки,  ж.  Ум.  оть  долина. 

Долинкуватий,  а,  е.=Долннистнй. 
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Долинний,  ДОЛЙИОВИВ,  8,  е.  Относя- 
щейся Ь"Ь  долині. 

Долинонька,  долиночки,  ви,  ж.  Ум. 
огь  долина. 

Долинути.,  ну,  нет,  гл.  Долетіть. 

Долиняние,'  ка,  м.  Житель  долинь. 
Долити,  ся.  См.  Доливати,  ся. 
Дблище,  ща,  с.  Увел.  огь  доля?  Чи 

таке  долище,  чи  таке  дворище?  Ноя.  2134. 
Долі,  пар.  Внизу,  на  землі,  на  полу. 

Долі  посідали.  Млр.  л.  сб.  83.  Хоч  долі, 
аби  в  своїй  волі.  Ном.  >Г=  8915.  А  гайда- 

маки положили  Дри/у  долі  та  на- 
сипавши йому  на  голу  спину  пороху, 

запалили  і  драли  греблом.  ЗОЮІ\  І.  248. 

Долів,  нар.  \)  На  землю,  внизъ.  Не- 
раз  мі  ся  долів  оком  сльози  покотили. 
Гоя.  IV.  4  53.  2)  Внизъ  по  теченію.  Ой 
пустимо  ж  ся  на  тихий  Дунай,  долів 
Дунаєм  під  Царгород.  АД.  1.   1. 

Долівка,  ки,  ж.  Земляной  ноль,  вы- 
мазанный слиною.  Вас.  194.  Сим.  2.  Чуб. 

VII.  383.  Скриня...  одчинена,  розбитий 
замок  лежить  коло  неї  на  долівці.  Кв. 
Ум.  ДолГвоньча,  долГвочяа. 

Долівлйць,  нар.  =  Долілиць-  Шух.  І. 
211.     , 

Д  лівовькя,  долівочка,  ки,  ж.  Ум. 
оті.  долівка. 

Долігати.  гаю,  вш,  гл.=Долвгати. 
Кінь  знає,  як  му  сідло  долігає.  Ном. 
.V:  2358.  До  кого  долігає,  там  рукою  ся- 
гає.  Ном.  №  9750. 

Доліглнвии,  а,  є  —  Долегливий.  А 
вже  батько  у  позивах  долігливий:  поти 
гроті  тратить,  поти  пнеться,  поки  сво- 

го доб'ється.  Черном.  Нужда  доліглива, 
що  їсти  нічого.   Валь*,  у. 

Долігливість,  вости,  ж.  =  Долегли- 
вість. 
Доліжно,  нар  Возможно  вволю  лежать. 

Чи  доїжно,  чи  доліжна  тобі?  (питає 
наймичка  наймичку).  Ном.  .V   10НЯ7. 

Долізти.  См.  Долазити. 

Долілиць,  нар.  Лицомъ  кь  землі,  внизъ. 

Долініж,  нар.  Ногами  внизъ  къ  землі. 
Доліпити.  См.  Доліплювати. 

Доліплювати,  лиш,  еш,  сов.  в.  долі- 
пити, плю.  паш  гл.  Оканчивать,  окон- 

чить ліпить  Тим  часом  пирогів  долі- 
пили.   Г.  Барв. 

Доліськнй,  а,  є.  Нижній,  книзу  нахо- 

дящійся.  КоІЬ.  І.  92.  Шух.  І.  ЗО." 

Долітати,  таю,  еш,   сов.  к.    долетіти, 
чу,  тйш,  гл.  Долетать,  долетіть.  Хоть 
високо,  невисоко,  треба  долітати.  Мст.  7. 
Долетіти  до  сонця.  Ком.  1.  23. 

Долітце,  ця,  є.  Ум.  огь  долото. 
Долічити,  ся.    См.  Долічувати,  ся. 

Долічувати,  чую,  еш,  сов.  в.  долічи- 
ти, чу,  чиш,  гл.  Досчитывать,  досчитать. 

Нас  волів  та  все  лічив  (зорі  І,  а  перед 
світом  заснув,  то  й  не  долічив.  ЗОЮР. І.  231., 

Долічуватися,  чуюся,  єшся,  сов.  в. 
долічитися,  чуся,  чишся,  гл.  Досчиты- 

ваться,, досчитаться.  Однієї  дружечки,  од- 
нієї квіточки,  однієї  маківочки  та  й  н 

долічаться.  Г.  Барв.  208. 

Долішній,  я,  в.    Внизу  лежащіи,  ниж- 
ній. См.  доліський. 

Долляти,  ляю,  вш,  гд.=Долити.  Що 
надцідять,  то  й  долляють.  Херс. 

Дблиик,  ку,  м.  Міра  жидкости  въ  дві 
осьмушки.  Мнж    179. 

Долов,  нар.  Низомъ.  Ой  долов,  долов 
на  полонині.  Гол.  II.  38. 

Доловити.  См.  Доловлювати. 

Доловлювати,  люю,  еш,  сов.  в.  доло- 
вити, влю,  виш,  гл.  Долавливать,  доло- вить. 

Доложйти,  жу,  жиш,  гл.  ̂ —Доклас- 
ти. Рук  д,обре  доложить.  Ном  №  9959. 

2)  Доложить.  Щоб  туди  люде  не  ходили, 
із  криниці  води  не  носили,  Івася  та  й 
не  розбудили  і  батеньку  та  й  не  доло- жпли.  Бал.  68. 

Долок,  лву,  м.  Ум.  огь  І  діл. 
Долонйна,  ни,  ж.= Домовина.  Чуб.  II. 

69.  Мил.  168. 

Долбнечва.  ки,  ж-.  \  ,.  , 

Долонька,    ки,   ж.  \  Ум'  ог
ь  дол6ня- Долонько,  ка,  м.  Ум.  оть  І  діл. 

Долоньвовнй,  а,  в.  У  Долоньковий  чпа- 
бак.  Черкас,  у. 

Долоня,  ні,  ж.  Ладонь.  Свербить  до- 
лоня проти  чогось.  Ном.  №  306.  Тоді,  як 

на  долоні  волосся  поросне.  Никогда.  Ном. 
№  5189.  Ум.  Долонечка,  долбньиа,  долбш- 
на  І  в  долонечки  вже  плеще.  МВ.  1.  98. 
Вони  такі  раді,  що  аз/с  у  долошки  пле- 

щуть.  Федьк.    " Долото,  та,  с  Долото.  Ув  умілого  і 
долото  рибу  ловить.  Ном.  №  6019.  Дов- 

бав долотом  на  дриветнг.  Левиц.  Нов. 
150.  Покочу  я  долото,  всі  дівочий  в  бо- 

лото. Млр.  л.  сб.  351,  Ум.  долітце.  Шух. 
І.  277,  284. 
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Дблочко.  ка,  м.  Ум.  отъ  І  діл. 
Долбшва,  ки,  ж.  Ум.  отъ  долбня. 
Долубай,  баю.    м.   и  Долубайка,  ки, 

ж.  Огургцъ,  выъденный  курами.  НВолын.  у. 

Долубати,    баю,    вш,    гл.  -•=  Длубати. 
Почав    долудать.    Продолубав  таку  вже 
дірочку,  шо  її  кулак  улізе.  Грин.  Ш.  336. 

Долубатися,  баюся,   вшся,    гл.=Дов- 
батяся,  длубатися. 

Долузати,  заю,  вш,  гл.  Долущить   (се- 
мечки).  Долузати   насіння.  Васильк.  у. 

Долупати,  паю,  вш,  гл.   Окончить  от- 
ковьіриваніе,    отд'вленіе    слоевъ  или  отла- 

мывание чего. 

Долуиатися,  паюся,  вшся,  гл.  Окон- 
читься— обь  отковыривавши,  отд'Ьлевіи  сло- 

евъ или  отламьівавіи  чего. 

Долупйти,  плю,  пиш,  гл.  Окончить 
сдираніе  чего-нибудь. 

Докупитися,  плгёея,  пншся,  гл.  До- 
шелушиться. 

Долупуватися,  пуюся,  вшся,  сов.  в. 
долуиатися,  паюся,  вшся.  Доискиваться, 
доканываться.  Люде  й  не  долупуютыя, 
куди  то  гроші  йдуть.  Каменец,  у. 

Долучати,  чаю,  вш,  сов.  в.  долучити, 
чу,  чиш,  гл.  Прибавлять,  прибавить. 

Долущити,  ся.    См.  Долущувати,  ся. 
Долущування,  ня,  с   Окончаніе  вылу- 

щиванія. 
Долущувати,  щую,  еш,  сов.  в.  долу- 

щити, щу,  щвш,  гл.  Оканчивать,  окон- 
чить вьілущиваніе.  Ось  квасолі  долущу 

та  й  піду.  Богодух.  у. 
Долущуватися,  щуюся,  вшся,  сов.  в. 

долущитися,  щуся,  щвшся,  гл.  Оканчи- 
вать, окончить  вылущиваться,  шелушиться. 

Дбльній,  я,  е.  Нижній.  Рад  я  жить 
над  горою,  кину  дольню  персть.  Чуб.  Ш. 
18. 
Долюблювати,  люю,  вш  и  дол  юб  л  яти, 

ляю  сш,  е.«.  долтобливать.  Е,  не  долю- 
блювала  жидова  тих  казенних.  Стор.  I. 
237.  Не  долюбляв  тільки  батько  удови. 
ММ.  П.  79. 

Доля,  лі,  ок.  1)  Участь,  уд-влъ,  жребій, 
судьба.  Моя  доля  терпіти.  Така  тобі, 
доню,  доля-  сг/дилася.  Метл.  Горе  ж  мені, 
горе,  нсщасиая  доле,  ~  виорала  дівчинонь- 

ка мислоньками  поле.  Чуб.  V.  6.  2)  Счаст- 
ливая судьба.  Пошли  йому,  Господи, 

щастя  й  долю.  К.  ЧР.  67.  Б  того  доля 
ходить  полем,  колоски  збірае,  а  моя  десь 
ледащиця  за  морем  блукає.  Шевч.  41. 
Нема  йому  ш,астя-долі.  Мет.  461.3)  Раст. 
Зетрегуіуига  £ІоЬіГегит.  Ь.  ЗЮЗО.  І.  136. 

Ум.  Дбленька,  дблечка.  Чуб.  V.  555.  Бідна 
моя  головонька,  доленька  нещасна!  Лет. 
65.  А  я,  доленько,  в  неволі  помолюся  Богу. 
Шевч.  — 

Дом.  му,  л.=Дім.  Чуб.  Ш.  177. 
І  Дома,  ми,  ас.=Дім  Своя  дома.  Рк. 

Левиц.  Занесеги  до  моєї  доми.  Грин.  II. 
81-г-Ирийшов....  до своєгдоми.  Грин.  III.  369. 

II.  Дома,  нар.  Дома.  Чом  не  хочеш  ти 
робити  і  дома  сидіти?  Чуб.  Ш.  148. 
Батько  й  мати  поїхали  до  родичів.. , 
дома  зосталися  хлопці.  Ком.  II.  68. 

Домагання,  ня,  с— Доногання. 
Домагатися,  гаюся,  вшся,  г л.=^ Домо- 

татися. Ном.  №  5342. 

Домазати.  См.  Домазувати. 

Домазувати,  вую,  вш,  сов.  в.  домаза- 
ти, жу,  жеш,  гл.  Домазывать,  домазать. 

Ось  долівку  домажу  та  й  піду.  Харьк.  г. 

Домальовувати,  вую,  еш,  сов.  в.  до- 
палювати, люю,  еш,  гл.  Дописывать,  по- 

писать красками.  Шевч.  196. 
Домалюватися,  л  гоюся,  вшся,  гл.\  До- 

писать красками  до  чего  нибудь. 
Доианйти,  ню,  виш,  гл.  Приманить. 

Ніяк  теляти  до  рук  не  доманиш    Черк.  у. 

Донарити,  рю,  риш,  гл.  Быть,  нахо- 
диться дома.  Чи  ес  сама  домарила,  чи 

ес  мала  гості?  Шух.  І.  201. 

Допаритися,  риться,  гл.  безл.  Нахо- 
диться дома.  Як  сі  домарило?  Шух.  І.  201. 

Доиарь,  ря,  м.  Хозяипъ,  домохозяинъ. 
Вх.  Зн.  5.  Шух.  І.  217,  218. 

Домаха,  хи,  ж.  1)  Жилище,  домъ,  міс- 
топребьівавіе  (у  рыбаконъ).  Браун.  43. 
2)  Первый  уловъ,  ближайшій  къ  стоянкі 
рыбаковъ.  Левиц. 

Домацатися.  См.  Домацуватися. 

Домацуватися,  цуюся,  вшся,  сов.  в. 
домацатися,  цаюся,  вшся,  гл.  Дошупывать- 
ся,  доіцунапся.  Ти  така  гладка  стала, 
що  мабуть  і  ребер  не  домацаєшся.  Ва- сильк. у. 

Домашній,  я,  е.— Домовий  Домаханно- 
го злодія  не  встережешся.  Ном.  №  1 1096. 

Левиц.  І.  173. 

До  маю  вати,  маіою,  еш,  сов.  в  дома- 
ятн,  маю,  еш,  гл.  Оканчивать,  окончнті 
развеваться,  колыхаться  к  пр.  См.  маяти. 

Що  у  батька  да  й  одна  дочка,  да  не  да- 
ли люде  да  догуляти,  русою  косою  да  до- 

маяти.  Грив.  Ш.  122.  (Конопелькам)  да 
не  дали  вітри  да  достояти,  зеленому 
листю  да  домаяти.  Грин.  III.  122. 

Домелювати,  люю,  вш,   сов.  в.  домо- 
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лбтв,  мелю,  мелеш,  гл.  Домалывать,  до- 
молоть. 

Домести.  См.  Домітати. 
Донець,  мця,  м.  Дворецг.  Я  чув,  що 

у  Київі  домець  царський  строїться.  Лу- 
бен, у. 

Домивати,  вію,  вш,  сов.  в.  домити, 

нию,  вш,  гл.  Домывать,  домыть.  Ще  тро- 
хи пшениці  не  домила.  Богодух.  у. 

Домиватися,  віюся,  ешся,  сов.  в.  до- 
митися, миюся,  ешся,  гл.  Домываться, 

домыться,  быть  вт.  состояніи  вымыть,  вы- 
мыть до  чиста.  Огірки  збірала,  а  тепер 

рук  не  домиюся.  Богодух.  у.  Невісточка 
так  запустила  діжу,  що  мию,  мию,  та 
й  не  домиюся.  Богодух.  у. 
Доминати,  вію,  вш,  сов.  я.  домняти 

и  дом'яти,  мну,  вёш,  гл.  1)  Доминать,  до- 
мять, оканчивать,  окончить  мять.  2)  Окан- 

чивать, окончить  растирать,  измельчать. 
Доминай  бо  швидке  перець/  Кіев.  у. 
3)  Доъдать,  уписывать.  Кухарь  кота  лає, 
а  він  курча  уминає. 

Домирнтн,  рго,  риш,  гл.  Окончить  ми- 
рить. 
Домирйтиоя,  рюся,  ришся,  гл.  Поми- 

ряться. 

Домисел,  слу,  м.  Догадка,  предподо- 
женіе. 

Домислитися,  См.  Домислитися. 

Домислюватися,  слююся,  ешся  и  до- 
мислитися, ляюся,  ешся,  сов.  в.  доми- 

слитися, люся,  лишся,  гл.  Догадывать- 
ся, догадаться.  Сама  собі  домислююсь  що 

мені  робити.  Г.  Барв.  234.  Усяке  зараз 
домислялось,  куди  вони  простують.  К. 
ЧР.  3. 

Домити.  См.  Домивати. 
Домичок,  чка,  м.  Ум.  оп.  дім. 

Доиишлятися,  ляюся,  ешся. = Доми  - 
слятнси. 

Домів,  нар.  =  Додому.  Жид  з  порож- 
німи бербеницями  верне  домів.  Федьк. 

Домівка,  ви,  ж.  1)Домъ—  не  въ  смыс- 
1*  їданій,  а  въ  смысл*  вообще  жилья. 

Бідна  вдова,  старая  жона  у  своїй  до- 
мівці з  діточками  маленькими  гомоніла. 

Мет.  315.  Чуже  дитя  клене- проклинає... 
за  хліб,  за  сіль  нарікає,  з  домівки  зга- 

няє. Чуб.  V.  849.  2)  Місто  жительства. 

Де  твоя  домівка?—  У  Красному.  Насту- 
пив 1650  рік;  посунули  пани  з  Польщі 

до  домівок,  почали  свої  добра  осягати, 
почали  людей  на  роботу  кликати  К. 
Хмельн.  Ум.  Домівонька,  дои/вочка. 

Домівнйк,  ка,  м.  Домочадець,  і"  перед власними  домовника.ии  моїми.  Закр. 

Домівннця,  ці,  ж.  Домочадец ь-жен- 
щина.  Ти  у  нас  в  хаті  не  домівниця, 
нашому  добру  не  кукібниця.  На. 

Домівствб,  ва,  є.  Домі,.  Там  домівства 
повибудовувано  такі,  що  ну!  Каменец,  у. 

Здибують  мня  кумове  і  зо  мнов  ся  ві- 
тають, і  за  жену  питають:  „Ми  то 

собі  кумівство,  —  ходім  трохи  в  домів- 
ство.'и  Гол.  І.  216. 

Домівський,  а,  є.    Домашній,  домовой. 

Домізкуватися,  куюся,  ешся,  гл.  До- 
думаться, сообразить.  Домізкувалися,  що 

у  вдови  Загірньої  суть  не  один  син,  а 
іменно...  два.  'К. 

Доміркуватися,  куюся,  ешся,  гл.  До- 
думаться. Ком.  Г.  48. 

Домірний,  а,  е.  Соразмерный.  Черк.  у. 
Домітати,  таю,  вш,  сов.  в.  домести, 

мету,  тёш,  гл  Дометать,  домести.  Не  до- 
мела до  порога  й  кинула  сміття  серед 

хати. 

Домлівати,  вію,  вш,  сон.  в.  домліти, 
лію,  вш,  гл.  Довариваться,  довариться. 
М'ясо  домліває. 

Домняти,  ну,  нёш,  гл.— Дом'яти. 
Домовий,  а,  є.  Домашній.  Домового  зло- 

дія не  встережешся.  Ном.  Л*  11096.  На 
домовій  раді  в  гетьмана.  К.  ЧР.  27.  Збу- 

вали... скот  і  рухомость  димовую.  Мкр. 
Г.  62.  Господарь  доибви».  Хозяинъ  дома. 
Сидять  мужні  жони,  господарі  домові. 

Рк.  Макс.  Домовий  дідько.— Домовин. 
Домовик,  ка,  м.  Домовой.  Стука  раз- 

по-раз,  мов  його  домовик  душить.  Ном. 
#   3142. 

Домовина,  ни,  ж.  1)  Гробъ.  Шевч.  47. 
Ой  же  казав  пан  Каньовський  дерниць 
накупити,  молодої  Бондарівні  домовину 
збити.  Чуб.  V.  428.  2)  Гробница.  Стоїть 
в  селі  Суботові  на  горі  високій  домовина 
України  широка,  глибока.  Шевч.  Ум. 

Домовинна.  От  уже  і  домовинку  при- 
несли новеньку    МВ.  І.   101. 

Домовини,  вин,  ж.  мн.  Обрядовый 
нредь  свадьбой  уговоръ  относительно  числа 
свадебных!,  гостей,  иодарковъ  и  пр.  Чуб. 
IV.  560.  Мег.  165. 

Домовинка,  ки,  ж.  Ум.  отъ  домовина. 
Домовити,  ся.  См.  Домовляти,  ся. 

Домовляти,  дню,  вш,  <ов.  в.  домбвн- 
тн,  влю,  виш,  гл.  1)  Договаривать,  до- 

говорить. Сльози  лились,  лилися  козацькі, 
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тугу  домовляли.  Шевч.  56.  2)  Договари- 
вать, договорить,  нанимать,  нанять.  3)  Уко- 
рять, укорить,  упрекать,  упрекнуть.  „Не 

сором  тобі  в  коршмі  сидіти?  Маєш  ти 

дола  жінку  і  дітии.—„Да,  пий  горів ку 
та  не  домовляй,  або  іди  к  бісу,  нас  не 

забавляй!"  (Говорить  и ья вица  укоряющей 
его  женЬ).  Чуб.  V.  1099.  Бач,  ти  об 
мені  й  не  думаєш!— домовля  йому.  МВ. 
(О.   1862.  Ш.  47). 

Домовлятися,  лаюся,  вшея,  сов.  в. 

домовитися,  влюся,  вншся,  гл.  1)  До- 
говариваться, договориться  до  чего.  2)  До- 
говариваться, договориться,  уславливаться, 

условиться,  наниматься,  наняться.  Може 
домовиться,  ноли  за  рушнуками  приела  - 
ти.  Кв.  Тілько  домовся  з  нею  так,  щоб 
вона  про  мене  не  знала.  Шевч.  301. 

Домбвний,  я,  е.  Условленный. 
Домовийж,  ка,  м.  1)=Домівняк.  2)= 

Домовик.  Відьма  не  ходить  туди,  де 
есть  домовник:  він  її  зараз  укладе.  ЗОЮ  Р. 
II.  37. 

Домогания,  ня,  е.  Требованіо,  домога- 
тельство, нрнтязаніс  на  что. 

Домогатнся,  гаюся,  ешея,  сов.  в.  до- 
могтися, нсуся,  жешея,  гл.  Требовать,  до- 
биваться, добиться,  настойчиво  просить. 

Поки  було  доможемось  молока  у  пана, 
або  тарані,  то  краще  сами  собі  купи- 

мо. Лебедин,  у. 

Доко  державець,  вця,  м.  Домовладв- 
лецъ,  домохозяинь.  Сьому  домодержавцю 
хазяїну  і  хазяйці  подай,  Боже,  на  мно- 
га.ліша!  Мет.  395. 

Домолйтя,  лю,  лиш,  гл.  Умолить.  Не 
домолив  його:  хоче  таки    правити    довг. 

Дошолятнся,  люся,  ляшея,  гл.  Домо- 
литься.  Та  вже  вдова  Богу  домолилася: 
синів  поженила  і  дочок  заміж  пооддавала. 
Мет.  349. 

Дополоти.  См.  Домелювати. 
Домолотити.  См.  Домолочувати. 

Домолочувати,  чую,  вш,  сов.  в.  домо- 
лотити, чу,  тиш,  гл.  Домолачивать,  до- 

молотить. (Діросо)  на  дворі  домолочуют. 
Грин.  Ш.  509. 

Домонтарство,  ва,  с  СидЬвіс  дома,  хо- 
зяйничанье дома.  Краще....  було  Грицько- 

ві  домонтарство  з  любим  його  подруж- 
жям. Г.  Бари.   1  1С. 

Домонтарь,  ря,  м.  Домосвдь.  Будуть 
мене  козаки  за  хліб,  за  сіль  поважати, 
тільки  будуть  мене,  мати,  на  підпитку 
гречкосієм,  домонтарем  величати.  Дума. 

Доморобний,  а,  є.  Домашннго   издїлія. 

Доморослий,  а,  е.  Доморощенный,  дома 
имроешій.  НВолмн.  у.  Простий  собі  був 
(півень,  доморослий.  Сим.  211.  Та  се  мни 
кобила,  навіть  усі  скажуть,  то  вона  до- 

моросла, а  не  купована.   Неп.  у. 

Доморядник,  ка,  м.  —  Доморядця. 
Посл.  Ііор.   І.  IV.  1. 

Доморядця,  ці,  .».  Домоправителі.. 
Домостити,  ся.  См.  Домощувати,    ся. 
Домотканий,  а,  е.  Домашннго  тканья. 

Сим.  227.  Домоткане  полотно. 

Домстур,  ра,  м.—. Димонтарь.  Будуть 
мене  пани  й  козаки  на  підпитку  знева- 

жати, полежіем,  домотуром,  гречкосієм 
узивати.  Мет.  415. 

Домочйтн.  См*.  Домочувати. Донбчов,  чка,  м.  Ум.  огь  дім. 

Домочувати,  чую,  еш,  сов.  в.  домо- 
чйтн, чу,  чнш,  гл.  Доиачивать,  домочнть. 

Своїх  конопель  домочу  та  й  вам  трохи 
поможу.  Славяносерб.  у. 

Домощувати,  щую,  еш,  сов.  в.  домо- 
стити, щу,  стиш,  гл.  Домащивать,  домо- стить. 

Домощуватися,  щуюся,  ешся,  сок.  в. 
домоститися,  щуся,  стишся,  гл.  Дома- 

щиваться, домоститься. 
Домування,  ня,    с    Цребьіваніе  дона. 

Домувати,  мую,  еш,  гл.  1)  Быть,  на- 
ходиться дома.  Наша  пані  дом  ус,  вечеря- 

ти готує.  Чуб.  Ш.  235.  2 1  Домосііднн- 
чать,  сидить  дома.  Годі  вам,'  панове-мо- 
лодці.  домувати!  ідіте  зо  мною  на  Чер- 
кень-долину  гуляти.  Маї.с    (1819),  82. 

Домуватися.  яуюся,  ешся,  .\<.=Дону- 
ватн  «ъ  1-мь  знач.  Сини  в  його  чума- 

кують, а  старий  домусться  собі.  Харьк. 

Домудруватися,  друюся,  ешся,  гл.  До- 
думаться до  чего-либо,  выдумать.  Хитрий 

жидок  мудрував  та  й  домудрувався.  І'у- 
дан.-  І.  63. 

Домуровувати,  вую,  еш,  сов.  в.  дому- 
рувати, рую,  еш,  гл.  Достраивать,  до- 

строить каменную  постройку.  Чи  вже  до- 
мурована ваша  церква?  Васндьк.  у. 

Домурбвуватися,  ровуюся,  ешся,  сон. 
н.  домуруватися-  руюся,  ешся,  гл.  1)  До- 

страивать, достроить  до  чего.-  2.1  Быть  до- 
страиваемымь,  достроенным!.. 

Домчати,  ч^,  чнш,  гл.  Домчать,  быстро 
довезти,  донести.  Кінь  як  поніс,  як  по- 

ніс,—домчав.  Мнж.  35. 

Домчатися,  чуся,  чйшея,  гл.  До- мчаться. 

Дом'яти.  См    Доминати. 
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Дон\  на,  м.= Донець.  Якийсь  дон  ка- 
шу .ніша  в  казанах  ложкою.  О.  1862.  I.  70. 

Доненька,  кя,  ж.  Ум.  огь  дбня. 
Донести,  См.  Доносктя. 

Донехочу,  нар.  Іїо  горло,  досыта.  Бу- 
ло що  їсти  й  нити  донехочу.  Ном. 

Л  11888. 
Донёць,  вця,  м.  Донской  козакь.  Лавр. 

145.  Ум.  Дбнчик,  дончичок.  Молодая  удова 
двох  дончиків  любила.  Чуб.  V.  921.  Став 
дончичок  розмовлять.  Чуб.   V.  952. 

Донечка,  кя,  ж.  Ум.  огь  доня. 

Донігатяся,  гаюся,  ешся,  гл.  Умо- 
риться, устать  до  известной  степени,  до- 

ходиться до  утомлені».  Оце  так  донігався , 
що  аж  тіло  труситься.  Полт.  г.  Слов. 
Д   Эварн. 

Донімати,  маю,  вш,  сов.  в.  донятн, 
дійну,  неш,  г  л.=  Діймати.  Він  йому 
віри  не  донімае.  ЗОЮР.  Я  б  старість 
продала, — ціни  не  доняла,  молодість  ку- 

пила,— ціни  б  доложила.  Г.    Барв.    411. 
Дбнін,  на,  не.  Принадлежащей  дочери. 
Дбнка,  ки,  ж.  Дочь  донского  козака. 

Черк.  у. 
Доносити,  ношу,  енш,  сов.  в.  донести, 

су,  сёш,  гл.  І)  Доносить,  донести  до  ка- 
кого-либо міста.  Ложки  до  рота  не  до- 

несе. Ном.  Л«  11742.  Донести  ряду.  Окон- 
чить нотчивать  водкой  рядъ  гостей.  Ряду.... 

донести  не  стало,-  долийте  плягику. 
2)  Сообщать,  сообщить.  І  було  після  сіх 
прилук,  що  донесено  Оврамові  так:  он  і 
Мелха  породила  сини  братові  твоєму 
Нахорові.  К.  Св.  Пис,  кн.  І.  Мус.  ХХ11. 
20.  Донести  вили.  Навістить.  Ох  пошлімо 
галку,  ой  пошлімо  чорну  аж  до  Січі  ри- 

бу їсти,  ох  нехай  донесе,  ох  нехай  до- 
несе до  кошового  вісти  ЗОЮР.  1.  136. 

Донести  у  вуха.  Довести  до  ев'вд'внія.  Як 
(хто)  донесе  татові  у  вуха,  то  зараз 
їй  смерть.  Уман.  у. 

-  Доносити,  ся.  См.  Доношувати,  ся. 
Доношатн,  шию,  вш,  гл.  і)  =  Доношу- 

вати. 2)  Приносить,  подавать.  Казав  його 
до  келії  взяти,  казав  слугам  їсти  доно- 
шати.  Мет.  360.  Ой  вже  ж  тобі,  галко, 
а  вже  ж  тобі,  чорна,  вісти  та  й  не  до- 
ношати.  Домішана  дгітйна.  Своевременно 
родившійся  ребенокъ.  НВолын.  у. 

Доношатнся,  таюся,  ешся,  гл.— До- 
ношуватися. 

Доношінвя,  ня,  є.  Поднесеніе,  иодава- 
ніе.  Встаньте,  бояре,  встаньте,  честь, 
хвалу  дайте,  наперед  Богу  і    господарю, 

і  куховарці  за  хліба  поставління,  за 
страви  доношіння.   Рк.  Макс. 

Доношувати,  шую.  вш,  сов.  в.  доно- 
сити, ношу,  енш,  гл.  1)  Донашивать,  до- 

носить, оканчивать,  окончить  ношеніе.  Де 
ще  материну  юпку  доношую.  Чорниг.  у. 
2)  Донашивать,  доносить,  износить  одежду. 

Віночка  доносити.  Сохранить  дЬвство.  Ли- 
бонь, козаченьку,  віночка  не  доношу!... 

Треба,  козаче,  три  серпанки  купити: 
одним  серпанком  мале  дитя  сповити, 

другий  серпанок  бабусенці  дати,  а  тре- 
тій серпанок  самій  треба  надіти.  Лавр. 

Доношуватися,  шуюся,  ешся,  сов.  в. 

доноситися,  шуся,  сишся.  гл.  Обнаши- 
ваться, обноситься.  Доносилась  до  того, 

що  зв'язує  рубець  до  рубця.  Рудч.  Ск.  І. 176. 

Дончак,  ва,  дончичок,  чка,  м.  Ум.  оть 

донёць. 
Дончнця,  ці,  ж.  Донская  козачка. 
Донщиха,  хи,  ж.— Доачиця.  Донщи- 

ха  йшла  в  Ярусалпм.  Черк.  у. 
Донька,  ки,  ж,  Ум.  оть  дбня. 

Доньчин,  на,  не.  Принадлежащей  до- 
чери. 
Донюхатися.  См.  Донюхуватися. 

Донюхуватися,  хуюея,  ешся,  сов.  в. 
донюхатися,  хаюся,  ешся,  гл.  Донюхи- 

ваться, донюхаться.  Собаки  донюхались 
та  й  ззіли.  Отор.  І.  27. 

Доня,  ні,  ж.  ласк.  Дочь.  Не  стій,  до- 
ню, з  нелюбим,  не  дай  ручки  стискати. 

Чуб.  Ш.  36.  Іди,  доню!  каже  мати,  не 
вік  дівувати!  ПІевч.  14.  Ум.  Динька,  дб- 
ненька,  донечка.  У  сусіда  доньок  сім,  та  й 
є  доля  всім, — у  мене  една,  та  й  тій  долі 
нема.  Ном.  Де  1738.  Доненько  моя,  рід- 

ная моя!  Мет.  Там  тобі....  добре  буде, 
як  тій  донечці  у  матінки.  Мет.  301. 

Донятн.  См.  Донімати. 

Долатися,  доямуся,  мешся,  гл.  Дотро- 
нуться, прикоснуться.  Волить  палець,  не 

можна  донятись.  НБолын.  у. 

До-обід,  нар.  До  обЬда.  До-обід  ложка, 
а  після  обід  не  треба.  Ном. 

Дообідати.  См.  Дообідувати. 

Дообідній,  я,  в.  Бывающей  до  обЪда. 
Дообідня  година.  0.  1862.  І.  81. 

Дообідувати,  дую,  вш,  сов.  в.  дообі- 
дати, даю,  вш,  гл.  Дооб'Ъдывать,  дообі- 
дать. Дообідуйте  бо  швидче!   Богодух.    у. 

Доокола,  нар.  Вокругь.  У   сине   море 



464 ДООРЛТИ — ДОПИВАТИ. 

сонце  ясне  тоне  і  свое  світло,  ніби  кров 
червоне,  по  всій  країні  доокола  сіє.  Фсдьк. 

Доорати,  ся.  См.  Доорювати,  ся. 
Доорювати,  рюю,  еш,  сов.  в.  доорати, 

рю,  реш,  гл.  Допахивать,  допахать.  Чи 
доорете  сьогодні? — Дооремо.  Харыс.  г. 
Доорюватися,  рююся,  вшея,  сов.  в. 

дооратися,  рюся,  решся,  гл.  Допахиваться, 
донахаться.  Доорався  до  сухого  лану.  Чуб. 
V.  365. 

Дооставку,  доостану,  нар.  Вковецъ, 
совершенно,  окончательно.  Не  було  добра 
змалку,  не  буде  й  доосгланку.  Ном.  І  сам 

я,  хлопці,  перестану,  коли  поб'ю  всіх 
доостану.  Сніп.  188. 

Добчне,  нар.  Лично,  самолично.  Полт.  г. 
Довадатв,  даю,  еш,  сов.  в.  допасти, 

паду,  деш,  гл.  1)  Захватывать,  захватить. 
2)  Очень  желать,  пожелать.  Безличн.  (Соли 
допадае  вам, — загубіть  мою  душу.  МП. 
(О.  1862.  I.  104).  3)  Допасти  коня.  Вско- 

чить на  лошадь. 

Допадатися,  даюся,  вшея,  сов.  в.  до- 
пастися, дуся,  дёшея,  гл.  Набрасываться, 

наброситься  на  что-яибо  съ  жадностью. 
Допався  як  муха  до  меду.  Ноы.  №  4836. 

Допалати,  даю,  еш,  гл.  Догоріть.  Чет- 
верта свічка  допалала,  нім  договорили. 

Гол.  І.  62. 

Допалити,  ся.   См.   Допалювати,    ся. 
Допалювати,  люю,  еш,  сов.  в.  допа- 

лити, лю,  лиш,  гл.  1)  Дожигать,  дожечь. 
2)  Докуривать,  докурить. 

Допалюватися,  лююся,  ешся,  сов.  в. 
допалитися,  люся,  лишся,  гл.  1)  Дожи- 

гаться, дожечься.  Зліпили  довгу  свічку  і 
почали  палить  осичину.  Допалились  до 
половини.  Грин.  І.  70.  2)  Докуриваться, 
докуриться.  3)  Догорать,  догоріть. 

Допаніти,  нію,  еш,  гл.  — до  чбго.  Сде- 
латься бариномъ  до  того,  что...,  стать  та- 

кимъ  бариномъ,  что....  Допаніли  до  того, 
що  й  хати  підмести  не  зумієте.  О.  1862. 
V.  47. 

Допануватв,  вую,  еш,  гл.  1)  Окон- 
чить барствовать.  2)  Окончить  царствовать. 

Допануватися,  вуюся,  ешся,  гл.  До- 
жить бариномъ  до  разорен ія,  до  неечастія. 

Годино  моя  нещаслива!  До  чого  ж  се  я 
допанувалася?  Хата.  155.  Позводилося 
панів  багато:  хотять  панувати,  та  ні 
з  чого,  бо  допанувалися  до  краю.  Зміев.  у. 

Допарок,  рка,  м  Цринадлежащін  парі, 
одинь  взъ  пары.  Ум.  Допарочок. 

Допарувати,  рую,  еш,  гл.  Подобрать 
пару.  Могил,  у. 

Допасати,  саю,  еш,  сов.  в.  допасти, 
су,  сёш,  гл.  Оканчивать,  окончить  пасти. 

Допасатися,  саюся.  ешся,  сов.  в.  до- 
пастися, суся,  сёшея,  гл.  Оканчивать 

пастись. 
I.  Допасти,  ся.  См.  Допасати,  ся. 
II.  Допасти.  См.  Допадати. 
Допастися.  См.  Допадатися. 
Допатрати,  раю,  еш,  гл  Окончить  ощи- 

пывать итнцу.  Допатруй  швиденько  кур- 
чата. Васильк.  у. 

Допяща кувати,  вую,  еш,  гл.  Окончить 
вздорные  разсказы. 

Допащивуватвся,  вуюся,  ешся,  гл. 
Договориться  до  чего-либо,  говоря  вздоръ. 
Допащикувалася,  поки  батько  з  хати 
вигнали.  Харьк.  г. 

Допевне,  нар.  Навірное,  точно.  Желех. 
Допёвневвя,  ня,  с  Увіреніе 
Доповнити,  ся.    См.    Допеввятв,   ся. 
Доповняти,  вию,  еш,  сов.  в.  доповни 

ти.  ню,  ннш,  гл.  Увірять,  увірить. 
Допевнятися.,  вяюся,  ешся,  сов.  в. 

допевнитися,  вюся,  нвшея,  гл.  1)  Удо- 
стоверяться. 2)  Домогаться,  добиваться, 

добиться,  требовать.  Грин.  І.  293.  Г.  Барв. 
368  На  два  золоті  і  більше  не  допев- 

няйся. НВолын.  у.  Допевняйся,  плати. 
НВольїн.  у.  79м  допевняйся,  нехай  тобі 
віддасть.  НВольїн.  у.  3)  Добиваться,  до- 

биться, достигать,  осуществлять.  /  рече 
Господь:  ось  один  народ  і  одна  в  його  мо- 

ва; оце  почали  вони  свою  роботу  і  ніщо 
їм  не  перебиває  допевнитись  усього,  що 
задумали.  Св.  Н.  1  кн.  Мус.  XI.  6. 

Допекти.  См.  Допіватв. 
Довератв,  раю,  еш,  сов.  в.  довёртв, 

пру,  рёш,  гл.  Дотаскивать,  дотащить.  Пшо- на мішок...  коли  б  хто  поміг  доперти 

до  хутора.  К.  41'.  356. 
Допоратися,  раюся,  ешся,  гл.  Домо- 

гаться. Іван  доперасться  землі.  НВолын.  у. 

Допёрво,  нсф.= Довіро. 
Доверти.  См.  Допоратв. 
Довертися,  пруся,  прешся,  гл.  Дота- 

щиться. Допивати,  ваго,  еш,  сов.  в.  довита, 
в'ю,  в'єш,  гл.  1)  Допивать,  допить.  Не 
допивай,  не  доливай, — не  будеш  п'яний. 
Ном.  №  11449.  Чом  ви....  пива  не  допи- 

ваєте? ЗОЮР.  І.  224.  2)  Пить  сколько 

хочется.  Сестро  ж  моя,  сестро,  перепе- 
личенько,  чого  ізмарніло  білеє  личенько? 
Чи  не  допивала,  чи  не  доїдала,  чи  тем- 
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ної  нічки  та  й  не  досипляла?  Чуб.  V". 
928.  Сама  не  ззість  і  не  доп'є,— його  на- 

годує. Шевч.  105. 
Досіватися,  всіюся,  ешся,  сов.  в.  дс- 

піїііся,  п'юся,  п'єшся,  гл.  Дон  и  виться, 
доинться.  Допився  вже....,  що  усю  чисто 
худобу  пропив.  Рудч.  Ск.  II.  21. 

Допильновувати,  новую,  еш,  сов.  в. 
допильнувати,  вую,  еш,  гл.  Досматривать, 
досмотреть,  достерегать,  достеречь.  До- 

пильнуй діток  моїх.  Знають  німці,  як 
хутке  збірати  збожжя  і  як  допильну- 

вати його.  Дещо,  11, 
Допилювати,  люю,  еш,  сов.  в.  допи- 

ляти, ляго,  еш,  гл.  Допиливать,  допилить. 
Допивання,  ня,  с.  Дотягяваяіе. 
Допивати,  наю,  еш,  сов.  в.  допнути  и 

доп'ясти,  пну,  нёш  гл.  1)  Оканчивать, 
окончить  натягиваніе.  2)—  чог<5.  Добивать- 

ся, добиться  чего.  3)  Тибрить,  стибрить, 
красть,  украсть.  А  таки  допне  щось.  НВо- 
лын.  у.  4 )  Допекать,  допечь,  притискивать, 
притиснуть,  поставить  въ  безвыходное  по- 

ложеніе.  Сю  весну  як  доп'яло,  так  і  не 
дай  Боже!  Нема  ні  клаптя  сіна  й  ку- 

пити ніде.  Волч.  у. 
Допиватися,  ваюся,  ешся,  сов.  в.  до- 

пнутися и  доп'ястися,  пнуся,  нёшся,  гл. 
1)  Дотягиваться,  дотянуться  до  чего-либо. 
пнеться,  пнеться  та  й  допнулось  руч- 

кою до  квітки.  2)  Домогаться,  добиваться, 

добиться.  Попоп'явшись  добренько,  свого 
можна  таки  доп'ястись.  О.  1862.  1.  69. 

Допис,  су,  V*.  Корреспонденция. 
Дописати.  См.  Дописувати. 
Дописувати,  сую,  еш,  сов.  в.  допи- 

сати, пишу,  шеш,  гл.  1)  Дописывать,  до- 
писать. 2)  Корреспондировать. 

Дописуватися,  суюся,  ешся,  сов.  в. 
дописатися,  шуся,  шешся,  гл.  Дописы- 

ваться, дописаться.  Приходе  він  у  пекло  і 
давай  хрести  писати  та  до  того  допи- 

савсь, шо  усіх  чортів  ув  один  куток 
збив.  Мяж.  129. 

Дбпит.  ту,  .«.  Допрось.  /  силою,  і 
правдою  великий,  нікому  вік  на  допит 
не  відкаже.  К.  Іов.  83. 

Допитати,  ся.  См.  Допитувати,  ся. 
Допити,  ся.  См.  Допивати,  ся. 
Допитки,  вів,  м.  мн.  Вопросы.  Тоді  пи- 

тай, відказувати  буду,  або  мені  на  до- 
питки відказуй.  К.  Іов.  29. 

Допитливий,  а,  е.  Пытливый.  Мати 
все  те  бачила  допитливим  оком.  Левиц. 
Пов.  257. 

Допитливо,  нар.  Пытливо. 

Допиту ватв,  тую,  еш,  сов.  в.  допи- 
тати, таю,  еш,  гл.  1)  Допрашивать,  до- 

просить. 2)  Разснрашивать,  разепросить. 
Глухий  не  дочує,  так  допитає.  Ном. 
№  8565. 

Допитуватися,  туюся,  ешся,  сов.  в. 
допитатися,  таюся,  ешся,  гл.  1)  Узна- 

вать, узнать,  выспрашивать,  выспросить. 
Царь  допитується:  чого  ти,  дочко,  жу- 

ришся? Рудч.  Ск.  II.  32.  Допитатись  слова. 
Узнать  ртшеніе.  Поїхали  до  свата  слова 
допитаться.  НВолын.  у.  2)  Находить, 
найти  кого  либо  при  помощи  разспросовъ. 
Скоро  козак  нетяга  Насті  Горової,  ка- 
башниці  степової  допитався,  зараз  у 
світлицю  вбрався.  ЗОЮР.  І.  201.  Допи- 

тався до  того  багатого  купця.  Грин.  II. 
326. 

Допів-  Полу- 
Допівзруйнбввний.  Полуразрушенный. 

Допізна,  нар.  До  поздней  поры.  Він 
сидів  допізна. 

Допікати,  вію,  еш,  сов.  в.  допекти, 
чу,  чеш,  гл.  1)  Допекать,  дожгрнвать. 
Допікати  хліб,  курку.  2)  Допекать,  дони- 

мать, досаждать.  Чумак  чумака  таранею 
допіка,  а  сам  у  його  з  воза  потягує  ча- 
бака.  Ном.  №  13571.  А  ніхто  мені  так 
не  допікав,  як  та  капосна  баіа  Налаж- 
>;а  Солов'їха.  Левнц.  Пов.  336.  Щирий  і 
незлобивий  був  рицарь,  да  вже  як  допе- 

чуть йому,  то  стережись  тоді  кожен. 
К.  ЧІ\  311. 

Допірання,  ня,  с  Досгирмваніе  бізлья. 
Допіратя,  раю,  еш,  сот  в.  допрати, 

перу,  реш,  гл.  Достирывать,  достирать 
б'Ьлье.  Поможіть  мені  сорочок  допрати. 
Славлносерб.  у. 

Допіро,  допіру,  нар.  Теперь  только, 
лишь  только,  только  что.  Драг.  -14,  45. 
Гран.  Ш.  360.  Чуб.  П.  45.  Чого  я  тужу, 
чого  я  нужуся?  Чого  я  допіро  плакати 
учуся?  Чуб.  450.  Радий,  наче  допіро  на- 

родився. Рудч.  Ск.  II:  160.  Ловів  їх  до 
клуні  і  дав  їм  по  копі:  Погові  копу,  Пет- 

рові копу  і  Павлові  копу,  та  й  допіру 
дає  їм  пообідати.  Чуб.  III.  157.  Ми  оце 
допіро  приїхали.  Уман.  у. 

Доплазувати,  зую,  еш,  гл.  Доползти. 
Доплазував  до  самого  верха.  Черк.  у. 

Доплатити.  См.  Доплачувати. 

Доплачувати,  чую.  еш,  сов.  в.  допла- 
тити, чу,  тиш,  гл.  Доплачивать,  допла- 
тить, приплачивать,  приплатить.  Де   оком 
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не  доглянеш,  там  калиткою  доплатиш. 
Ном.  Лі  9969. 

Доплентатися,  таюся,  вшся,  ?л.  До- 
браться, дотащиться,  доплестись.  Харьк.  у. 

Я  міркував  собі  йдучи,  поки  доплентавсь 
до  хатини.  Шевч. 

Доплести.  Си.  Доплітати. 
Доплив,  ву,  м.  Притокъ.  Желех. 
Допливати,  вію,  вш,  сов.  в  доплив- 

ти и  доплисти,  пливу,  веш,  гл.  Доплы- 
вать, доплыть.  Чуб.  V.  345.  Пливе,  доп- 

ливає, руки  простягає.  К.  Досв.  70. 
Доплигувати,  гую,  вш,  сов.  в.  до- 

плигнути, ну,  нёш.  гл.  Доскакивать,  дос- 
кочить, допрыгивать,  допрыгнуть.  Розгні- 

вався кінь,  як  стрибнув, — на  сажень  до 
царівни  не  доплигнув.  Грин.  І.  173. 

Доплітати,  таю,  вш,  сов.  в.  доплести, 
лету,  тёш,  гл.  1)  Доплетать,  донлесть. 
2)  Довязывать,  довязать,  иадвязывать,  над- 
вязать.  Допліта  панчішку.  К. 

Допдуганнтвдя,  вюся,  вишся,  гл.  До- 
тащиться, добраться.  Ледве  доплуганився 

до  міста.  Ком.  I.  52. 

Доплутатися,  таюся,  вшся,  ?.<?.— До- 
плентатися. Аж  опівночі  хиба  додому  до- 

плутаєшся. К.  І.  4. 
Допнути,  ся.  См.  Допинати,  ся. 
Доповзати,  ааю,  вш,  сов.  в.  доповзти, 

ву,  вёш,  гл.  Доползать,  доползти.  Мов  рач- 
ки доповзла  до  города.  Кв. 

Доповідати,  даю,  вш,  сов.  и.  доповіс 

ти.  вій,  вісй,  гл.  1)  Оканчивать,  окон- 
чить рассказывать.  2)  Сообщать,  сообщить, 

докладывать,  доложить.  Скоро  ввиділи,  па- 
ну доповіли.  АД.  1.  36.  Наймичка  допо- 

віла їй,  що  се  все  Тупотун  так  веселить 
беседу.  Г.  Барв.  311. 

Доповідно,  нар.  Основательно,  точно. 
Нули  у  нього  гроші,  але  доповідно  не  мо- 

жу сказати  скільки.  Ольгой,  у. 

Доповісти.  См.  Доповідати. 
Доибвнвти,  ся.  См.  Доповняти,  ся. 
Доповнювати,  нюю,  вш,  гл.  —  Допов- 

няти. Усього  достачає  і  хлібом  святим 
доповнює.  Г.  Барв.  180.  Вам  і  чаші  не 
доповнювані    Грин.  Ш.  117. 

Доповняти,  няю,  вш,  сов.  в.  допов- 
нити, ню,  ниш,  гл.  Дополнять,  дополнить. 

З  тії  хмари  дощик  накрапає  та  синього 
моря  доповняє.  Мет.  N6.  АД.  І.  99.  Слізь- 

ми моря  не  доповниш. 
Доповнятися,  няюся,  вшся,  сов.  и. 

доповнитеся,  нюся,  нишся,  гл.  Допов- 
няться, дополниться. 

Доповнити,  чу,  чиш.  Достроить,  допол- 
нить. Хата  виведена  була  по  вікна,  а 

то  вже  я  її  укукобила  й  доповчила. 

Харьковъ. 
Допоки,  нар.  До  твх'ь  норі,  пока.  Не 

оженюся,  допоки  вік  віков.  Гол.  [.  344. 
Співатиму  йому  допоки  віку,  допоки  тху 
хвалитиму  на  струнах.  К.  Іісал. 

Допомагати,  гаю,  вш,  сов.  в.  допо- 
могти, ножу,  жеш,  гл.  Помогать,  помочь. 

Вже  й  сини  Шрамови  підросли  і  допо- 
магали батькові  у  походах.  К.  ЧР.  14. 

Як  міг-,  так  допоміг.  Ном.  №  1540.  Роби, 
небоже,  то  й  Бог  допоможе!  Нон.  №  68. 

Допоиагатноя,  гаюся,  вшся,  гл.  До- 
биваться, домогаться.  Пише  було  син,  що 

йому  не  дуже  добре  допомагаться  за  #о- 
хід  з  наслідства.  Левин.  І.  68 

Допоиинанвя,  я,    ср.    Домогательство 
Допоминатися),  наю(ся),  вш(ся),  гл. 

Добиваться,  домогаться  Хто  припоми- 
нає,  той  допоминає.  Ном. 

Допоміжний,  н,  е.  Вспомогательный. 
Допомога,  ги,  ж.  Помощь,  пособіе. 

Грин.  II.  38.  Тільки  озвешся,  руку  по- 
тягне і  допомогу  дасть.  І»..  ЧР.  398.  Я 

тобі  буду  в  допомозі.  Грин.  II.  32. 
Допомогти.  См.  До цомагатв. 

Допорати,  раю,  вш,  гл.  Докончить  при- 
бирать. Тут  усе  недопоранг,,  завтра  свят- 

ки, а  вона  хурк!  піїила  до  матері— от 
і  добре.'  Канев.  у. 

Допбтиль,  нар.  До  сих  ь  порь,  до  этого 
міста.  Вх  Лем.  411. 

Доправди,  нар.  Действительно.  Я  та- 
кії доправди  дуже  втомилась.  Чуб. 
Доправити.  См.  Доправляти. 
Доправляти,  ляю,  вш.  сов.  в.  допра- 

вити, влю,  виш,  гл.  1)  Дослушивать,  до- 
служить церковную  службу.  Піп  доправив 

службу.  21  Доправити  довг.  Взыскать 
долгь.  З )  Доводить,  довести.  Одведи  от  цих 
людей  та  гляди  мені,  прямо  доправ  до 

красної  дівиці — ясно?  зірниці     Мнж.    19. 
Доправлятися,  ляюся, вшся, гл.  ̂ Тре- 

бовать,   добиваться.     Свого    доправляйся, 

роду    не  чужайся.    Ном.    №    9033.    2) — 
за  що.  Требовать  уплаты.    Стахова  логи- 

ка доправляється  за  курчата.  НВолын.  у. 

Доправуватнся,  вуюся,  вшся,  гл.  Тре- бовать.   /  горівки  ся  натще,    і  їсти  ся 
доправуе,  і  на  войну  ся  збірає.  Гол.  І.  1 1. 

Допрати.  См.  Допірати. 
Допрівати,  ваго,  вш,  сон.  в.   допріти 

прію,    вш,    гл.    Свариваться,    свариться 
вполне.  Наша  пріла,  не  допріла.  Мил.  72. 
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Допрів,  ку,  м.  Упрекъ,  укоръ.  Якими 
допріками  палкими,  якими  гіркими  його 
дорікала.  МВ.  II.  144. 

Допрівати,  каю,  вш,  гл.  Упрекать. 

Допріти    См.  Допрівати. 
Допроваджувати,  джую,  вш,  сов.  в. 

допровадити,  джу,  днш,  гл.  Доводить, 
довести.  К.  ЧР.  380. 

Допрошуватися,  шуюся,  вшся,  сон.  н. 
допроситися,  шуся,  сишея,  гл.  Донрн- 
шиваїься,  допроситься  1  не  допрошуйся 
до  мене  в  хату,  бо  не  допросишся. 

Допрядати,  даю,  вш,  сон.  в.  допрясти, 
ряду,  деш,  гл.  Допрядывать,  допрясть. 
Ось  допряду  мички,  та  й  будемо  вечеря- 

ти. Харьк.  у. 
Доптати,  пчу,  чеш,  гл.=Топтати.  Грип. 

Ш.  518.  Взулася  в  черевички  та  й  по 
хаті  допне.  Чуб.  У.  1 56.  Ми  півроку  доп- 

немо, нім   осьмак    найдено.    Гол.  1.  12Н. 

Допускати,  как»,  вш,  сов.  в.  допусти- 
ти, щу,  стиш,  гл.  Допускать,  допустить. 

Боже,  як  прийде  час  умерти,  не  допус- 
кай довго  лежати — казки  прийти  смер- 

ти. Ном.  №  8304.  Тільки  допусти  його 
до  коша,  а  сам  не  рад  будеш.  Ном.  Л»  4  840. 

Допускатися,  каюся,  вшся,  гл.  До- 
пускаться. 

Дбпуст,  ту,  м.  Попущеніе,  допущеніе. 
Л  ер  їй  було,  як  ідуть  некрути,  а  просто 
їх  жид  їде:  взяли  распрягли  коней  і  віз 
перевернули  й  пропало.  От  який  допуст 
був.  Камевец.  у. 

Допустити.  С».  Допускати. 
До-пуття,  нар.  Какъ  слЄдуеті.. 
Допхатися,  хаюся,  вшся,  гл.  Дойти  съ 

съ  трудомъ,  дотащиться.  Сяк-так  до  сло- 
бідки хоч  з  горем  допхався.  Сніп.  162. 

Доп'ясти,  ся.  Си.  Допивати,  ся. 
Дора,  рн,  ж  =Паска.  Шух.  І.  1 00,  251. 
Дорадець,  дця,  м.  СонЄтникг. 
Дораджувати,  джую,  вш,  сов.  в.  до- 

радити, джу,  диш,  гл.  Советовать,  по- 
советовать. Дорадила  вража  вдова,  як 

жінку  забити, — тепер  порадь,  вража 
вдово,  где  еї  подіти.  Чуб.  V.  630. 

Дорадниця,  ці,  ж.  Советница.  Мати 
моя,  дорадниця  в  хаті,  дорадила,  як  жін- 

ку карати,  тепер  дорадь,  де  її  сховати. 
Чуб. 

Дора»,  доразу,  нар.  Сразу.  Той  і  стих- 
нув доразу.  МВ.  І.  133.  А  мати  як  сп 

дознала,  Ьорсщіа  гору  біжала.  Гол.  II.  712. 

Доравісінько,  нар  Вгругь.  Гадка  про- 
яснилася мені  доразісінько. 

Дорахуватися,  хуюся,  ешся,  гл.  До- 
считаться. 

Дорвати,  ся.  См.  Доривати,  ся. 

Дореготатися,'  гочуея,  чешся,  гл.  До- хохотаться. 

Дорекання,  ня,  с.  и  1 1  р. = Дорікання 
и  пр.  Занедбали  паненята  дорекання 
мого  брата.  К.  Досв.  48. 

Доречі,  нар.  Кстати. 
Доривання,  ня,  с  Дорьіваніе.  Богодух.  у. 
Доривати,  ваю,  вш,  сов.  в.  дорвати, 

ву,  веш,  гл.  Дорывать,  дорвать.  Дорву 
відра  (вишень)  та  й  ітиму  в  хату. 
Вогодух.  у. 

Дориватися,  ваюся,  вшся,  сов.  в.  дорва- 
тися, вуся,  вешся,  гл.  Дорываться,  до- 

рваться. Дориватися.  См.  Дорипуватвся. 
Дорйпуватнся,  пуюся,  вшся,  сов.  в. 

дориватися,  паюся,  вшся,  гл.  Отворять 
и  затворять  дверь  до  твхъ  поръ  пока... 
Дорипався,  що  зовсім  вихолодив  хату. 
Харьк.  у. 

Дорібов,  рббву,  м.  Заработокъ,  нрибы- 
гокь.   Щоб  ти  дорібку  не  мав.  Чуб.  III.  89. 

Дорід,  роду,  .".  Урожай. 

Дорідднвиа,  а,  є— Дорідний.  Сльози 
такі  дорідлнві,  як  дощ  перед  %ря<іом.  Св. 
Л.  98. 

Дорідний,  а,  в.  1)  Урожайний.  Хва- 
лить Бога,  тепер  дорідний  юд  на  всячи- 

ну. Васильк.  у.  2)  Рослый,  крупний.  До- 
ріОис  жито.  Канев.  у.  3)  Прирожденный, 

врожденний.  Дорідна  відьма,  а  єсть  відь- 
ми роблені, — мати  донні  так  норобе,  то 

вона  й  відьмою  стане.  Альксандрійск.  у. 
Слов.  Д    Эварн. 

Доріженька,  доріжечка,  ви.    ж.    Ум. огі>  дорога. 

Доріжка,  ви,  ж.  1)  Ум.  оті.  дорога. 
2)  Роді,  узорной  рЄзьбн,  которой  укра- 

шается ярмо.  Чумак  у  дорозі,  гуляючи, 
вирізує  (на  ярмі)  складаним  нижем  то 
доріжка,  то  кривульки,  то  зубчики.  Чуб. 
VII.  106.  Также  у  гончаровъ-  узоръ  при 
раскраски  мисокг:  трехцветная  полоска. Вас.    184 

Доріжний,  я,  е.  Дорожный. 

Дорізати,  ся.  См.  Дорізувати,  ся. 

Дорізування,  ня,  с.  ДорЄуьівапіе. 

.  Доріауватв,  аую,  еш,  сон.  в.  дорізати, 
ріжу,  жеш,  гл.  Дорезывать,  дорезать.  Сніп. 
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161.  Барило  дорізував  тих,  що  ще  хрипі- 
ли. Стор.  М.  Пр.  123. 

,  „атнся,  вуюся,  вшся,  сов.  в.  до- 
ріватяся,  зкувя,  звешся,  гл.  Дорезываться, 
дорізаться. 

Дорікіиня,  вя,  с  Укоризна,  упреканіе, 

упрекъ.  Сміливі  дорікання  і  горді  про- тести Іова  здавались  би  сучасникам  Ездри 

і  Неемії  богозневаюю.  К.  Іов.  VII,  Було 

не  витерпе  еї  дорікання  за  ту  горілочку 
і  шдає  їй  бебехів.  Стор.  М.  11р.  153. 

Доріватв,  паю,  вш,  одн.  в.  дорікнути, 

ну,  неш,  сов.  в.  дорівтй,  речу,  чёш,  іл. 

Укорять,    укорить,    упрекать,    упрекнуть. 

З  світу  Божого  жегіе,  дорікає,  що  я  бать- 
кова дочка.  МВ.    І.    123.    Дорік    парубок 

гірко.  -Федьк.  Мені  за  вас  люде  дорікають. 
Мнзк.  104.  ̂ і  вороги  мої   буяють,    гірким 

докором  дорікають.  К.  Исал.  230.   „Кот- 
ре!"— дорікнула  мати.  МВ.  II.  120. 

Дорівлвввй,  а,  е.  Укоризненный. 

Дорівлвво,  нар.  Укоризненно. 

Доріввути,  дорівтй.  См.  Доріватв. 

Дорнівва,  вв,  ж.  Топоръ  на  длинном ь 

топорищ*  для  срубьіваиія  деревьевъ,    на- 
званный по  м*сту  (Дорна-Натра)  изъ    ко- 

тораго  такіе  топоры    доставляются.    Шух. І.    175. 

Доробите,  ся.  См.  Дороблятк,  ся. 

Доробкбзий,  а,  е.  Заработанный.  Бать- ко нічого  нам  не  лишгів,  ніякої  дідівщизни, 

зосталося  од  матері  доробкове,  заробляне. 
Могил.  1 1  од. 

Дорбблюватя,  люн»  еш,  и.  =- Доро-
 

бляти. 

Доробляти,  ляк»,  еш,  сов.  в.  доробите, 

блю,  биш,  М.  1)  Доделывать,  доделать. 

Ішов  робить,  доробляти,  щоби  дали  ве- 
черяти. Чуб.  V.  1014.  2)  Дорабатывать, 

доработать,  доканчивать,  докончить.  Не 
ївши  і  дня  доробив.  МнЖ.  127. 

Дороблятися,  ляюся,  вшся,  сов.  в. 

доробитися,  люся,  бишся,  гл.  1)  Дора- батываться, доработаться.  Доробився,  що  и 

руки  не  зведе.  2)  Иріобр*тать,  иріобрт.сть 

работой  что-нибудь.  Чуб.  I.  272.  Роблю, 

роблю,  та  й  не  можна  ніяк  доробитгісь. 

НВолын.  у.  Хто  робить,  той  ся  доро- 
бить Ном.  №  9951.  Силуваним  конем  не 

Ооробишся.  Ном.  №  1086.  Чужим  волом 

не  доробитися.  Ном.  X  9663  Злиднями 

не  доробишсн.  Ном.  №  1579. 

Дорбв,  ва,  вв.  Сокращенное  изъ  здоров! 

Здравствуй!  Грин.  II.  178.  Доров  був,  дядь- 
ку! Рудч.  Ск.  11.  154. 

Дорбга,  рв,  ж.  1)  Дорога,  путь.  В  по- 
год у  дорогу  славні  компанійці  до  схід  со- 

нечка рушали.  Шевч.  Смергпь— неминущая 

дорога.  Ном.  №  8243.  Проста  до  Христа 
у  світі  дорога   Чуб.  НІ.  17.  Ббжа   дОрбга 

(Ном.  Л;  8229),  чумацька  дорога.  Млечный 

путь.  Бути  на  бджій,  останній  дорбзі.  Быть 

при  смерти.  Г.  Барв,  361,  434.  Куди  ва* 

дорбга?  Куда  вамъ  путь  лежить?    2)    До- 

рога, путешествіе.  Ой  ти,  козаче,  ти,  хре- 
щатий барвіночку,  хто  ж    тобі   постеле 

у  дорозі  та  постілочку.  Мет.  81.    3)    Въ 

гончарной  печи  арка,    образуемая  >  козлом 
и  стеной  печи.  Вас.    180.    4)    У    ткачей: 

а)  то-же,  что  и  сказ.  МУЕ.  Ш.  20;  б)  въ 
основ*:  м*сто,  сквозь  которое  продевается 

чеднокъ.  Шух.    I.    258.    Ум.    Дор(б)жна, 

дор((б)женька.  дорКбіжечка,  дорбжвйка.  Мет. 
32    22,  229.  К.  Доев.  19.  Чуб.    Ш.    240. 

Дорогий,  а,  ё.  1)  Дорогой.  Де  ж  твої, 
доню,  дорогі  коралі?  Чуб.  III.  144.  2)  До- 

рогой, любимый.  Любов   дорогая,— розлука 
тяжкая.  Мет.  93,  3  дорогбю  душёю.  Очень 

охотно,  отъ  всего  сердца.  Невже    ви    хо- 

чете, щоб  за  вашого  вінтепка  отець   си- 
лував   одним    одну    дочку?— Який....    враг 

просить  його  силувата?  вона  з  дорогою  ду- 
шею пійде!  К.  ЧР.  297.  Сраин.  ст.  дорог- 

ими и  дорбжчий,  дорбягаїяй.    К.    ЧР.    57. 

Гріш.  III.  595.  Ум.    Дорогенький,    дороге- 
сенький.  Г.  Варв.  368.  Моя  порадниця  до- 

рогесенька. Мил.  204. 

Дорогісіньввй,  а,  е.  Въ  высшей  с
те- 

пени дорогой.  Моя  й  матінко,  моя  и  до- рогісінька.  Мил.  200. 

Дорого,  нар.  Дорого.  Ном.  №  10500
. 

Тепер  г)се  дорогше  стало.  МВ.  I.  112. 

Дорожшс  очей  нема  нічого  в  світі.  ЗОЮР.
 

II.  100.  Ум.  Дорогенько,  дорогесенько. 

Дороготбва,  вв,  ж.  Дорогая  ц* на,  Дл
я 

дороютови  і  батька  продать  готови.  Ном. 
$   10518. 

Дорогоцінний,  а,  е.  Драгоценный
.  Ка- 

міння дорогоцінне.  Рудч.  Ск.  II.  32. 

Дорбгшати,  шаю,  сш.  и.^  Дорозкч
ьти. 

Дородней,  а,  в=Дорідввй    2.    М
аїс. 

(1849),  84. Дорбзкеиьва,  ви,  1  ум    отъ  ДОр0га 

Дорбжечка  вв,      ) 

Дорожвній,  нар.  Ближе  дорогой,  бол
*е 

но  дорог*,  съ  руки.  Я  жщ(  по  цей  б
ік 

села,  так  мені  й  дорожинін,  лк  би  й  вав- ка по  цей  бік  випала.  Черниг.  г. 
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Дорожити,  жу,  жнш,  гл.  Цінить.  Нас 
Оорожят  більш,  аніж  їх,  барми,  що  вони 
латі.  Харьк. 

Дорожйтися,  жуся,  жйшся,  гл.  До- 
рожиться, дорого  запрашивать.  Грин.  II. 

333.  Будьте  ласкаві,  не  дорожіться:  адже  ж 
і  юрілка  відрами  дешевша,  як  кварта.»*». 
Стор.  І.  240. 

Дорожвёта,  ти,  дорожнеча,  чі,  ж. 
Дороговизна.  Ото  дороживша-  на  рибу, — 
не  докупишся.  Харьк. 

Дорожник,  ка,  м.  Раст.  Ріаиіа^о  Іап- сеоіаіа.  ЗЮЗО.  І.  131. 

Дорожній,  я,  в.  Дорожній,  находяшій- 
аі  ігь  дорог*. 

Дорожня,  ні,  *с.-=Дорожнета.  Теперки 
дорожня  на  всім  стала.  Каменец,  у. 

Дорожчати,  чаю,  вш  и  дорбжшатн, 
шаю,  вш,  и.  Дорожать.  Усе  вже  дорож- 

ишь- на  базарі    Черниг.  у. 

ДоровулІтися,  иіюся,  вшея,  гл.  Доду- 
маться, сообразить,  догадаться.  Дещо.  32. 

Дорозумівся  і  я  як  зробить.  Черк.  у. 

Дорозуиовуватися,  вуюся,  вшея,  сов. 
в.  дорозуиуватися,  куюся,  вшея,  гл. 
(^Доровунітися).  Додумываться,  доду- 

маться, сообразить.  Усяке  но  своєму  доро- 
зумовиться.  О.  1862.  X.  115.  Чи  тиза- 
жнрився,  чи  ти  загадався,— хто  ж  би  то 
по  тобі  дорозу.чувався?  К.  Досв.  149. 

Дорослий,  а,  в.  1)  Взрослый.  Вже  дів- 
чина доросла,  а  хороша  та  пишна,  як 

королева.  МИ.  І.  136.  2)  Дорослый.  До- 
росле жито.  НВолмн.  у. 

Доростати,  таю,  вш,  сов.  в.    дорости, 
ту,  тёш,  гл.  Дорастать,  дорасти.  Ріс,  ріс, 
не  доріс,  своїй  неньці  вогіи  не  приніс.  Чуб. 
Ш.  183.  Дорости  літ.  Достичь  совершенно- 
лЄтія.  Меншая   сестра    літ    не    доросла. 
Мет.  32. 

Дорубати,  ся.  Си.  Дорубувати,  ся. 
Дорубйти.  Си.  Дорублговати. 

Дороблювати,  люю,  вш,  сов.  в.  дору- 
бйти, бдю,  биш.    гл.    Оканчивать,    окон- 

чить обрубать  (вь  шить*).  Ти  ще  й  рубця 
не  дорубгпи.  я  вже  й  звернусь.  Кв. 

Дорубувати,  бую,  вш.  сов.  в.  доруба- 
ти, баю,  вш,  гл  Дорубывать,  дорубить. 

Дорубай  оті  дрова  та  повкидай  у  хлі- 
веиь,  шоб  не  мокли  па  дощі.  Харьк.  у. 

Дорубуватися,  буюоя,  вшея,  сов.  в. 
дорубатися,  баюся,  вшея,  гл.  Дорубы- 
ваться,  дорубитьгя.  Сокира  свою  дору- 

бається. Нои.  }в  4090. 

Доручати,  чаю,  вш,  сов.  в.  доручити, 
чу.  чиш,  гл    Поручать,  поручить., 

Доручення,  ня,  с.  Порученіе. 
Дорщ,  щу,  ж.  и  пр.=Дощ  и  пр  Грин. 

Ш.  390.  Не  проси  у  Бога  дорщу,  а  про- 
си урожаю.  Ном.  №  7270.  Ум.  Дорщин. 

МУЕ.  III.  118. 

Досада,  ди,  ж.  Неиріятность,  досада. 
Чужа  хата — велика  досада.  Ном.  №  9626. 
Досада  скребе,  як  кішка  лапою.  Ном. 
.V  3665.  Ум.  Досадонька.  Чуб.  V.  448. 

Досадити.  См.  Досаждати. 

Досадний,  а,  є.  1)  Непріятньїй.  Досад- 
нії звістки.  Грин.  Ш.  588.  2)  Вредннй. 

Поганому  животу  досадні  й  пироги.  Харьк. 
Ум.  Досадненьний. 

Досадно,  пар.  Непріятно.  МВ.  І.  24. 
Ум.  Досаднёиько.  Шо  в  черницях  добре 
жити,  легче  ділечко  робити,  тілько,  нень- 

ко, досадненько,  шо  в  черні  ходити.  Грин. 
Ш.  376. 

Досадонька,  ки,  ж..  Ум.    оть.    досада. 

Досаждати,  даю,  вш,  сов.  в.  досади- 
ти, джу,  дйш,  гл.  Досаждать,  досадить 

Скільки  ворогів  запеклгіх  мені  досаждають. 

К.  Псал.  4.  „Гак  чгім  же  я  вам  досадив?" 
ягнятко,  плачучи,  питає.  Гліб.   34. 

Досватати,  таю,  вш,  гл.  Досватать. 
Досвататися,  таюся,  вшея,  м.  Досва- 

таться  до  чего  нибудь. 

Досвід,  ду,  м.  Опытъ.  Знаючи  з  істо- 
рич нього  досвіду,  як  уставали  нації.  К. 
ХП.  131. 

Досвідчатя,  чаю,  вш,  сов  в.  д освідчи- 
ти, чу,  чиш,  гл.  1)  Свидетельствовать, 

посвидЄтельствовать,  засвидетельствовать. 
2)  Испытывать,  испытать,  узнавать,  узнать 
но  опыту.  (Шевченко)  добре  па  самім  со- 

бі досвідчив  усього,  що  сердешний  люд  тер- 
пів під  тим  ярмом.  Передм.  до  Кобз.  Шевч. 

1867.  3)  Доказывать,  доказать. 
Досвідчитися,  чаюся,  вшея.  сов.  в. 

досвідчитися,  чуся,  чяшея,  гл.  Ссылать- 
ся на  чье  либо  свидетельство  до  какого 

либо  времени.  Досвідчився  циган  жінкою 
й  дітьми,  поки  забрали  всіх  у  тюрму. 
Васнльк.  у.  2)  Убеждаться,  убедиться  по 
опыту;  узнать.  Перемагала  свій  жаль  як 
тільки  мого,  щоб  люде  не  досвідчились. 
Г.  Барв    168. 

Доовідчення,  ня,  с  УбЄжденіе. 

Досвідчити,  оя.  См.    Досвідчатя,    ся. 
Досвіт,  ту,  м.  РазсвЄть.  І  прийшов  я 

із  панщини  вже  перед  досвітом.  Грин.  Ш. 
633.  У  вікно  полився  тихий  досвіт.  Левнц. 
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І.  463.  У-дбсвіта.  На  разсв'ЪгЬ,  передъ  раз- 
св'Ьтомъ.  У-досвіта  встав  я....  темно  ще 
на  дворі;  де-не-де  но  хатах  ясне  світло 
сяє.  К.  Досв. 

Досвітвбвий,  п,  е.  Предразсвітний. 
Темнота  досвіткова.  Левиц.  1.  271. 

Досвітвувнння.  ня.  с  Пребиваніе  на 
дбсрітнах. 

ДосвЗтвуватя,  вую,  вш,  іл.  Быть  на 
досвітках. 

Досвітній,  я,  в.  Предразсвътный.  Моя 
зоре  досвітняя.  Шевч.  240. 

Досвіток,  тву.  м.  Предразсвътное  вре- 
мя. Чорт  би  й  не  оддав,  та  на  лихо  йому 

досвіток  захватив.  Рудч.  Ск.  II.  25.  Тем- 
ним досвітком  усі  троє  витали  з  села. 

Г.  Барв.  543.  У  дбсвіток.  До  разсв-вта. 
2)  Во  ми.  ч.  Досвітки.  Вечернія  собравін 
неженатой  моложежи  осенью  и  зимой,  по- 
сидвлки.  Чуб.  VII.  451.  КС.  1889.  X.  Сум- 
цовъ.  №  89.  Ой  маєш  ти,  моя  мати,  іще 
дочок  п'ять:  не  пускай  їх  на  досвітки,  не- 

хай дома  сплять.  Чуб.  V".  891.  Сестри дома  немає,  на  досвітках  гуляє.  Млр.  л. 
сб.  343. 

Досвітчаний,  а,  в.  1)  Предразев'ЬтныВ. 
Сим.  185.  2)  Сделанный  во  время  дбсвіток. 
Це  ранішня  робота^  а  цс  досвітчана. 
Мирг.  у.  Слов.  Д.  Эварн.  Досвітчана  мати. 
Женщина,  въ  дом*  которой  собираются 
дбсяітни.  Борз.  у. 

Досвітчаний,  на,  м.  Парень,  ходящій 
на  досвітки.  Досвітчане.  Парни,  и  дввушкн, 
ходящіе  на  досвітки.  Константиногр.  у. 

Досвітчанва,  ви.  ж.  Дівушка,  ходящая 
на  дбсвіткм.  Торішньої  зіми  аж  щт 
досвітчанки  ходило  до  нашої  баби  на  но- 
прядки,  на  досвітки.  Васильк.  у.  Сож 
глупої  ночи  пішли  ми  з  підотаманчим  до- 

світок розганять,  але  на  досвітках  було 
тільки  чотирі  дівчат  досвітчанок  та  и 
годі.  Васильк.  у. 

Досиджувати,  джую,  еш.  сов.  в.  до- 
сидіти, джу,  диш,  гл.  Досижииать,  доси- 

діть. Досиділи  трохи  не  до  півночі.  Лі- 
вий,. Пов.   278. 

Досиджуватися,  джуюся,  втлся,  соп. 
в.  досндітися,  джуся,  дишся,  іл.  Доси- 

живаться, досидіться.  До  того  дотділап., 
що  іі  сорочки  на  хребті  нема,  Рудч.  Сі;. 
І.  177. 

Досилати,  лап,  еш,  сов.  в.  дослати, 
шлю.  лет,  гл.  Досылать,  дослать.  Коли 
він  мені  дошле  решту}  І  козацьке  па  Вкраї- 

ні серце  залунало  і  луну  із  серця  в  серце 
аж  до  нас  дослало.  К    МБ.  XI.   142. 

Досинйти,  ся.    См.    Досинюватя,    ся. 
Досннюванвя,  ня,  с  Досинмваніе. 
Досйнювати,  нюю,  еш,  сов.  в.  доси- 

нйти вю,  нрш,  гл.  Досинивать,  досинить. 
Досйвювятися.  нююся,  ешся,  сов.  в. 

досинйтпся,  нюся,  нйшся,  гл.  Досини- 
натьсн,  досинитьсн. 
Досипання,  ня,  с.  Досьшаніе. 
I.  Досипати,  паю,  еш,  сов.  в.  досипа- 

ти, плю,  плеш,  іл.  Досыпать,  досыпать. 
Досип  мішка,  щоб  повний  був.  Харьк 

II.  Досипати,  паю.  еш,  сов.  в.  доспа- 
ти, плю,  пйш,  гл.  Досипать,  доспать.  Чи 

не  допивала,  чи  не  доїдала,  чи  темної  ніч- 
ки та  іі  не  досипали.  Чуб.  V.  928.  А 

вже  ж  мої  очі  не  доспали  ночі.  Нп.  Млр. 
л.  б.  277.  Доспав  до  обід. 

I.  Досипатися,  паюса,  ешся,  сов.  в. 
досипатися,  плюся,  лешся,  гл.  Досыпать- 

ся, досыпаться. 
II.  Досипатися,  паюся,  ешся.  сов.  в. 

доспатися,  плюся,  пйшся,  гл.  Досыпаться, 
доспаться.  До  білою  волоса  доспався.  Стор. 
І.  67.  Ой  поспи,,  поспи,  красная  дівко,  та 
ііосішшся  до  юря.  Грин.  Ш.  262. 

Доснпва,  ви,  ж,  Досыпка.  Ум.  Доси- понма. 

Досипляти,  лям,  еш,  м.=ІІ.  Досипати. 
Молода  дівчина  нічки  досипляє.  Мет.  362. 

Досйпоньва,  ви,  Ум.  оть  досйлна. 
Досйпувати,  пую,  еш,  а.— І.  Досипати. 
Досита,  нар.  Досыта.  Ми  їмо  з  корита, 

та  до  сита,  а  ви  з  блюда,  та  до  худа. 
Лом.  №  1614 

Доситітяати,  шаю,  еш,  гл.  Пожиріть, 
нотолсгвть.  Я  все  буду  пастись,  та  йдо- 
сипйшаю.  Рудч.  Ск.  І.  1. 

Досить,  нар.  Достаточно,  довольно.  Муд- 
рій голові  досить  дві  слові.  Ном.  Л«  5912. 

У  мене  добра  досить.  Борз.  у. 

Досихання,  вя,  с  Досьіханіе. 
Досихати,  хаю,  еш,  сов.  в.  досбхну- 

ти  и  досхнути,  досбхти,  сбхну,  нега  и 
схву,  неш,  гл.  Досыхать,  досохнуть.  Хліб 
уже  досихає.  Васильк.  у.  Викинь  сорочки 
на  тин,  нехай  досохнуть.  Харьк.  у. 

Досі,  нар.  1)  До  сихъ  поръ,  до  этой  по- 
ры. Чужі  люде  полуднують,  ми  й  досі  не 

їли.  Мет.  321.  2)  Уже,  въ  настоящее  вре- 
мя. Та  годі  сидіти  та  пора  летіти,  досі  • 

плачуть  та  маленькії  діти.  Мет.  257.  Я 
думав,  що  досі  вже  й  пороблено  все.  3)  До 
сего  міста. 
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Досівання,  вя,  є.  Досвваніе. 
Досівати,    вию,    еш,     <л.  =  Досіювати. 
Досіль,  /«ф.  =  Досі. 

Досіпати,  паю,  еш,  гл.  І)  Додергать. 
2)  Достать,  добыть.  А  що,  синку,  досіпав 
де  грошенят? — Достаєш!...  таке  тепер 
і  стало!  О.   1862.  ЇХ.  5. 

Досіпати  ся,  паюся,  вшся,  ?л.  До  дер- 
гаться. 

Досіювання,  ня.  е.  п  пр.— Досівання 
и  пр.  , 
,  Досіювати,  сіюю,  сіювш,  сов.  в.  до- 

сіяти, сію,  еш,  гл.  Досівать,  досіять. 
Не  досіяв  пшениці  до  краю.  Мет.  27. 

Доскакати.  Си.  Доскакувати. 
Доскакувати,  кую,  еш,  сон.  в.  доска- 

кати, каю,  еш,  гл.  Доскакивать,  доска- 
кать. Доскакує  Сомко  із  Шрамом  до  про- 

валля. К.  41і.  16У. 
Доскіпатися.  См.  Доскіпуватися. 

Доскіпуватися,  пуюся,  ешся,  сов.  в. 
доскіпатися,  паюся,  ешся,  гл.  1)  При- 

дираться, придраться.  Він  доскіпувався 
до  неї:  то  чому  вона  не  хоче...  те  та 
друге.  Мир.  ХРВ.  3!)2.  2)  Дорываться, 
дорваться,  наброситься.  Доскіпається  до 
горілки,  що  п  не  встане.  Зліев.  у. 

Досклепнти,  плю,  пнш,  гл.  Окончить 

ярку,  сводъ.  „А  що  доскяепили?" — Ні, 
ще  й  на  завтра  до  обід  осталось. 

Досконалий,  а,  є  1)  Совершенный. 

2 1  Настоя  тій,  действительный*.  Хто  тут 
досконалий  хазяїн?  Черк.  у. 

Досконалість,  лости,  ж.  Совершенство. 
Доскональний,  а,   е—Доекояалий   2. 

Звісно,  той    там    у    школах,    потім    у 

віську,  хазяїна  "доскона.иного  нема.    Сим. 217. 

Доскорбджувати,  джую,  еш,  сов.  в. 
доскородити,  джу,  днш,  гл.  Оканчивать, 
окончить  бороновать  персдъ  посівонг. 

Доскоцький,  а,  є.  Прьггкій,  умїющіп 

добывать.  Бач,  який  доскоцький,' перший вихопився. 

Доскочистий,  а,  е.  Живой,  веселый  (о 
музыки).  А  ну  йому  марш! — /  втяли 
такого  доскочистого,  аж  волосся  їжиться. 
Св.  Л.  231. 

Доскйчитн,  чу,  чиш,  гл.  1)  Подпрыг- 
нуть до,  допрыгнуть.  Не  доскочиш,  бо 

дуже  високо.  Доскоч*  конем  до  царівни 
(а  царівна  сиділа  у  високому  терему). 
Грпн.  І.  171.  Свого  одбіг,  чужого  не  до- 

скочив. Г.  Барв.  92.  2)  Дойти,  достигнуть. 

По  чарці,  по  другій,  та  так  може  й  до 
десятка,  чи  й  лучче,  доскочило.  Грин.  II. 
179.  3)  Достать,  пріобрісті»,  взять  въ  до- 

бычу. Оттоді  то  й  Черевань  доскочив 
собі  несчисленного  скарбу.  К.  ЧІ\  4.  Доб- 

ре, кажуть,  що  гиовкові  брови  удались, 
хода  павлина  да  вид  королівський, — дак 
і  козака  доскочила.  Осн.  1862.  УШ.  Вов- 

ка.... живцем  доскочили.  К.  ДС.  7. 
Доскребти.  См.  Доскрібати. 

Доскрипіти,  плю,  пйш,  гл.  Доскрипеть. 
А  що,  доскрипіло,  поки  не  луснуло:  я 
казав,  що  обід  лясне. 

Доскрібати,  баю.  еш,  сов.  в.  доскребти, 
бу,  бёш.  гл.  Доскребывать,  доскресть,  до- 

скабливать, доскоблить. 

Доскрібувати,  бую,  еш,  гл.— Доскрі- бати. 

Доскрібуватися,  буюся,  ешся,  гл.  До- 
скрёбываться, докапываться,  добираться. 

Він  доскрібується  вже  до  мене. 
Доскромаджуватн,  джую,  еш,  сов.  в. 

доскроиадити.  джу,  диш,  гл.  Доскребать, 
доскресть.  А  ми  вже  доскромадили  буря- ків. Вогодух.  у. 

Дослати.  См.  Досилати. 
Дослатися,  дошлюся,  шлешся,  гл. 

Быть  въ  состоиніи  послать.  Сонливого  до- 
будишся, лінивого  дошлешся.  Ном.  Л?  10842. 

Дослід,  ду,  м.  Наследован іе.  Лінивий 
до  історичнього  досліду  розум.  К.  ХП.  37. 

Досліджувати,  джую,  еш,  сов.  в.  до- 
слідити, джу,  диш,  гл.  Изелідовать.  / 

Дослідник,  ка,  м.  Изслідователь.  Вель- 
ми поважний  дослідник  польської  старо  - 

свіщини.  К.  XII.  65. 
Дослужити,  оя.  См.  Дослужувати,  ся. 

Дослужувати,  жую,  еш,  сов.  в.  до- 
служити, жу,  жиш,  гл.  Дослуживать,  до- 

служить. Дослужу  місяця  та  й  піду  до- 
дому. Басильк.  у. 

Дослужуватяся,  жуюся,  ешся,  сов.  в. 
дослужитися,  звуся,  жншся,  гл.  Дослу- 

живаться, дослужиться.  Дослужитись  до 
великого  чина.  Левиц.  І.  66.  В  кого  ж 
ми  ся,  рідні  браття,  цього  дослужили? 
Бал. 

Дослухати,  ся.  См.  Дослухувати,  ся. 
Дослухатися,  хаюся,  ешся,  гл.=До- 

сдухуватися.  Еней  похнюпивсь,  дослу- 
хався— Сивила  хцо  йому  верзла.  Котл.  Еа. 

Дослухувати,  хую,  еш,  сов.  в.  дослу- 
хати, хаю,  еш,  гл.  1)  Дослушивать,  до- 

слушать до  конціі.  Диво   та    й    тільки, 
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каже  гайдамака,  дослухавши  сотниківну. 

('тор.  І.  35.  2)  Слышать,  услышать.  Що 
дослуха — наче  крізь  воду  проточну.  МВ. 
(О.  1862.  І.  81).  Як  річ  таку  суддя  до- 

слухав, низенько  поклонивсь,  потилицю 
почухав.  Греб.  380. 

Дослухуватися,  хуюея,  вшся  и  до- 
слухатися, хаюея,  вшся,  гл.  сов.  в.  до- 
слухатися, хаюея,  вшся,  гл.  Прислуши- 

ваться, прислушаться.  Цссс...  засичав  За- 
гнибіда, і  знову  почав  дослухатись.  Мир. 

Пов.  II.  73.  Прочитав  батюшка  вдруге. 
Баба  дослухалася  і  вгадала,  що  так  во- 

но й  єсть.  Левид.  І.  70. 
Досмалити.  См.  Досмалювати. 
Досмалювати,  люю,  вш,  сов.  в.  до- 

смалити, лю,  лиш,  гл.-=Дошмалити. 
Досиеркатиоя,  каюся,  вшся,  гл.  До- 

сидеться въ  гостяхъ  до  сумерокъ.  От  я  й 
досмеркалася.  Гадяч.  у. 

Досиикатн,  каю,  вш,  сов.  в.  доскнка- 
ти,  каю,  вш,  гл.  Додергивать,   додергать. 

Доснйкатнся,  каюся,  вшся,  гл.  До- 
дергаться. 

Доснйкувавня,  ня,  с  Додергиваніе. 
Досмйкувати,  кую,  вш,  гл.=Доемн- 

кати. 
Досмолити.  См.  Досмолювати. 
Досмолитися,  люся,  лишся,  гл.  До- 

смолиться. 

Досмолювати,  люю,  вш,  сов.  в.  до- 
смолити, лю,  лиш,  гл.  Досмаливать,  до- 

смолить. 

Досийтися,  снюся,  снишся,  гл.  Окон- 
читься сну.  Сей  сон  мені,  Заїра,  не  до- 

снивея.    К.  МВ.  XI.  1-15. 
Доснідати.  Си.  Доснідувати. 

Доовідатнся,  даюся,  -  вшся,  гл.  До- 
завтракаться. 

Доснідували,  дую,  вш,  сов.  в.  досні- 
дати, даю,  вш,  гл.  Оканчивать,  окончить 

завтракать.  Доснідуй  уже  швидче,  бо  день 
не  стоїть.  Харьк. 

Доововнґати,  ґаю,  вш,  гл.  Доплестись. 
Досновнґатнся,  ґаюся,  вшоя,  гл.  До- 

шляться,  дошататься. 

Доснувати,  вую,  «;ш,  'гл.  Окончить основу  (въ  ткань*). 
Доснуватися,  нуяюя,  вшся,  гл,, Окан- 

чиваться основ*  (вь  ткань*).  2)~ Досно- 
виґатися. 

Досовдати(ся),  джхЯся),  вш(ся),  гл.= 
Досовкатися. 

Дообвватиоя,  каюся,  вшся,  гл.  До- 
плестись, добраться.    Та   вже   й   нерано. 

Поки  то  досовкаюся  додому.  Осв.  1862. 
VI.  31. 

Досолити,  ся.  См.  Досолювати,  оя. 
Д осолоджу ватв,  джую,  вш,  сов.  в, 

досолодйти,  дасу,  дйш,  гл.  Добавлять, 
добавить  сладкаго  куда  нибудь. 

Досолювати,  люю,  вш,  сов.  в.  досо- 
лити, лю,  лиш,  гл.  Досаливать,  досолить. 

Не  досолить, — не  доїсть.  Ном.  №  12379. 
Треба  досолити  огірки.  Васильк.  у. 

Досолюватися,  лююся,  вшся,  сов.  в. 
досолитися,  люся,  лишся,  гл.  Досали- 

ваться, досолиться. 
Досох(ну)ти.  См.  Досихати. 
Доспати,  ся.  См.  Досипати,  ся. 
І.  Доспівати.  См.  Доспівувати. 

Доспівувати,  вую,  вш,  сов.  в.  доспі- 
вати, ваю,  вш,  гл.  Дои*вать,  доп*ть. 

,  VI.  Доспівати,  ваю,  вш,  сов.  в.  доспіти, 
вію,  вш,  гл.  Дозрівать,  дозрвть.  Доспіла 
єси,  моя  ясочко,  як  повний  колос  на  ниві. 
К.  Орися.  (ЗОЮР.  II.  200).  Нехай  цвіте, 
нехай  тим  часом  доспіває.  Г.  Арт.  (О. 
1861.  ПІ.  96). 

Доспілий,  а,  е.  Спълый,  созр*вшій. 
Доспіле  яблуко.  Девиц.  Пов.  290. 

Доспіти.  См.  П.  Доспівати. 

Доспіх,  ху,  м.  Усп*хъ,  усп*шность. 
А  в  ділі  все  нема  доспіху, — куди  ні  гля- 

неш,— все  не  те.  Алв.  9. 
Доспорожнятиея,  няюся,  вшся,  гл. 

Все  опорожнить  до  того,  что....  Доспоро- 
жнялася  уже:  затого  і  на  кашу  нічого. 

Дбста,  к«гр.=Досить.  Гол.  ПІ.  219. 
Доставати,  стаю,  еш,  сов.  в  достати, 

ну,  неш,  гл.  1)=Дістяватн.  У  такого 
й  чорт  лаоану  не  достане.  Ном.  Ой  хто 
мені  царь  зілля  достане,  той  зо  мною 
на  рушничку  стане.  Мет.  104.  Ідіть  зо 
мною  на  Черкеню  долину  гуляти,  слави 
лицарства  козацькому  війську  доставати. 
Макс.  (1849),  82.  Над  річкою  над  Ду- 

наєм орли  загравали,  а  козаки  отама- 
на з  неволі  достали.  Мет.  429.  У  неділю 

города  достали.  2)  Доставать,  достать, 
достигать,  достичь.  До  пліч  достати. 

Доставатися,  стаюся,  ешся,  сов.  в. 

д  остити  ся,  тануся,  в  вшся,  гл.= Діста- 
ватися. 1)  Пішла  душа  по  руках,  та  й 

чортові  досталась.  Ном.  №  8836  Не  по- 
пущу тебе,  мила,  иншому  достаться. 

Мет.  40.  2)  Стоїть  над  морем:  ніяк  на 
острів  не   достанеться.    Рудч.    Ск.    Як 
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достанусь  у  столицю,  то  я  вас  наго- 
роджу. Рудч.  Ск.  II.  160.  ЗОЮР.  II.    28. 

Доставляти,  вллю,  вш,  гл.  Доставлять. 
Під  тую  свічку  шість  волів  запрягли, 
під  Почасвську  гору  в  манастир  достав- 

ляли. Чуб.  І.  162.' Досталь,  нар. = Доволі.  Черк.  у. 
Достарчати,  чаю,  вш,  гл.  Доставлять. 

Коням  достарчали  вволю  сіна  й  вівса. 
Левин.  1.  504. 

Достатвчність,  нооти,  ж.  Достаточ- 
ность, достатокъ.  Достатвчність  показує 

статечність.  Ном.  №  1363. 

Достатнє,— ньо,  нар.  1)  Достаточно,  за- 
житочно. У  роскошах  жили,  не  так  щоб 

уже  дуже,  а  достатньо  таки.  Лебедин,  у. 
2)  Вдоволь.  У  його  усього  достатньо. 
НВолын.  у. 

Достатній,  я,  е.  Достаточные,  зажи- 
точный. На  все  достатній  і  на  лихо  не 

жоден.  Ном.  №  2013.  Достатня  одежа. 
Шевч.  (0.  1861.  X.  4).  2)  Обильный. 
Достатня  паша.  Шух.  І.  78. 

Достаток,  тку,  м.  Достатокъ,  доволь- 
ство, изобиліе,  средства.  Достаток  чи- 
нить статок.  Ном.  Тогді  любва  бере,  як 

достаток  є.  Ном.  №  8921.  Він  при  до- 
статку. Черк.  у.  Достаток  добрий  у 

його.  Черк.  у.  Як  би  у  мене  достатки, 
то  я  б  учився.  Ромен,  у.  Хто  буде  хо- 

вати (мерця)?  На  які  достатки?  Мир. 
Иов.  И.  115  У  достатку  живе.  Живеп. 
безбідно.  Вь  твор.  пад.  употребляется  вь 
вид*  нарічія,  вь  значенім:  достаточно, 
вдоволь.  Аби  хліба  було  достатком,  а 
про  яблука  жити  можно.  Каменец,  у. 

Ум.  Достаточен,  ('им.  227. 
Достача,  чі,  ж.  1)  Часть,  следуемая 

мельнику  за  помолъ'.'  2)  Изобиліе.  3)  Не- 
обходимый для  работы  матеріалі..  Аби  ва- 

ша достача,  а  ми  хоч  який  віз,  то  зро- 
бим. 

Достачання,  ня,  с  Доставка,  поставка. 

Достачати,  чаю,  вш,  сов.  н.  достачи- 
ти, чу,  чиш,  гл.  1 )  Доставлять  въ  нуж- 

номь  количеств*.  Аби  достачали,  я  зроб- 
лю як  слід  А  мед-вино  поплачу,  сіно- 

овес  достачу.  Мит.  46.  А  ви  думали,  гро- 
шей у  мене  нема?  Достачу,  не  бійтесь! 

Лебедин,  у.  2)  Быть  достаточным*!.,  доста- 
вать. Не  достача   на  сорочку. 

Достачуваивя.  См.  Достачання. 
Достачу  вати.  См.  Достачати. 

Достеиенісінький,  а,    є.    Точнсхонько 

такой.  Доапеменісінько  такий  віл,  як  у 
мене.  Черк.  і  у. 

Достеиенісінько,  нар.  Точнехонькотакъ. 
Достемено,  нар.  Точно,  точь  въ  точь. 

Достемено  так  робиш,  як  той  баран. 
Рудч.  Отак  достемено  і  у  нас.  Шевч. 
(О.  1.861.  X.  5). 

Достерегтй.  См.  Достерігати. 
Достерігати,  гаю,  еш,  сов.  в.  досте- 

регтй, режу,  жеш,  гл.  Слідить,  высле- 
дить, наблюдать.  Я  достерігаю  всяку  річ. 

НВолын.  у.  Таки  достеріг  вовка.  Радо- 
мысл.  у.  Я  достеріг,  де  воно  дівається. 
НВолын.  у.  Про  що  мене  що  дня  досте- 

рігати і  цілитись  на  мене  що  години. 
її.   Іон.    17. 

Достигати,  гаю,  еш,  сов.  в.  достигти, 

гну,  неш,  гл.  Созрквать,  созріть.  Надій- 
шли жнива,  достигла  Василева  пшени- 

ця. МВ.  І.,  124. 
До-сто-біса,  нар.  Очень  много.  См.  До. 

До-сто-бісового  батька  =  До-сто-біса. 
См.  До. 

Достогнатнся,  гнуся,  нешся,  гл.    До- 
стонатьси. 

Достбйвий,  а,  е.  Достойный.  Чи  до- 
стойні ж  сі  вепри  Дніпровії,  щоб  трак- 

тувать з  ними  по  людськії?  І».  ЧР-.  336. 
Достойність,  ности,  ж.  Достоинство. 

Баніт.  12. 
Достойно,  нар.  Достойно.  За  віру  хри- 

стиянську достойно  і  праведно  стати. 
Мет.   118. 

Достотній,  я,  е.  Точь  въ  точь,  совер- 
шенно  ІІОХОЖІЙ. 

Достотно,  нар.  Точно,  точь  въ  точь 
Черк.  у. 

Достоту,  нар.  Точь  въ  точь.  Вона  ди- 
вилась на  жовте  й  підсиняне  батьків- 

ське лице    і   злякалась,    думаючи,    що 
колись  такий  достоту  буде  її  чоловік. 
Левой,  Иов.   279. 

Достоювання,  ня,  с  Достанваніе. 
Достоювати,  тбюю,  еш,  сов.  в.  досто- 

яти, тою,  їш,  гл.  1)  Достаивать,  достоять. 
1  в  і(еркві  доещояла  мов  спокійна.  МВ. 
1.  102.  2ї  Дозрівать,  дозріть.  (Конопель- 

кам) не  дали  вітри  да  достояти.  Грйн. 
Ш.    122. 

Достбятнся,  юся,  їшся,  гл.  Достояться. 
Лостоялаея  з  кумою,  що  вже  й  корова 
з  череди  прийшла.  Черниг.  у. 

Дострибати.  См.  Дострибувати  1. 

Дострнбатяся,  баю  ся,  вшея,  гл.  До- 
прыгаться. 
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Дострибувати,  бую,  еш,  гл.  1)  сов.  в. 
дострибати,  баю,  еш,  гл.  Допрыгивать, 
допрыгать  до  чего  либо.  2)  сов.  в.  до- 

стрибнути, бну,  неш.  Допрыгивать,  до- 
прыгнуть до  чего  либо. 

Достригати,  гаю,  еш,  сов.  в.  достриг- 
ти, жу,  жега,  гл.  Достригать,  достричь. 

Стриже  стрижій  чоловіка,  достриг  до 
еуха.  Мнж    121. 

Достригатися,  гаюся,  вшоя.  сов.  в. 
достригтися,  ясуся,  жёшся,  гл.  Достри- 

гаться, достричься. 
Достругати,  ся.  Сч.  Достругувати,  ся. 
Достругувати,  гую,  еш,  сов.  в.  до- 

стругати, гаю,  еш,  гл.  Достругивать,  до- 
стругать. 

Достругуватися,  гуюся,  ешся,  сов.  в. 
достругатися,  гаюся,  ешся,  гл.  Достру- 

гиваться, достругатьгя. 
Достукати,  ся.  См.  Достувувати,  ся. 
Достукувавня,  ня.  с  Достукиваніе. 
Достувувати,  кую,  еш,  сов.  в.  досту- 

вати,  ваю,  еш,  гл.  Достукивать,  достучать. 

Достукуватися,  куюся,  ешся,  сов.  в. 
достукатися,  каюся,  ешся,  гл.  Достуки- 
ваться,  достучаться.  Лід  вікно  він  пиУїз- 
жає  та  й  достукується.  Лавр.  26. 

Доступ,  пу,  м.  Доступъ.  Прозьба  до- 
ступ має.  Иом.,  сгр.  286,  №  44  66. 

Доступати,  паю,  еш,  сов.  в.  доступа- 
ти, плю,  пиш,  гл.  Приступать,  присту- 

пить, подходить,  подойти.  Що  мені  те- 
пер на  світі  робити?  Як  мені  тепер  до 

жінки  доступити?  Хата.  69.  Відьми 
скільки  будуть  мучиться...,  а  до  тебе  не 
доступлять.  Грин.  І.  60. 

Доступатися,  лаюся,  ешся,  сов.  в. 
доступитися,  плюся,  пишся,  гл.  Досту- 

паться, доступиться,  подходить,  подойти, 
добираться,  добраться,  приближаться,  при- 

близиться. Чого  зблідла?  Чого  боїшся? 
Сюди  не  доступляться.  К.  (Хата,  165). 
Обридло  вже  мені  жити  на  селі.  Наду- 

мавсь я  до  царя  доступитись:  хочу  по- 
дивитись на  царя  й  на  царицю.  К.  (О. 

1861.  IV.  39).  Коли  б  мені  знайтм  осе- 
лю Божу,  і  до  його  престолу  доступи- 

тись. ]».  Іов.  51. 

Доступний,  а,  6.  1)  Доступный.  Люде 
живуть  доступні  такі,  привітні.  МВ. 
II.  96.  2)  Уиііющій  легко  ко  всякому  про- 

никнуть, втереться  вь  довіфіе.  Се  прові- 
дала та  Катря,  облетавши  села:  жін- 

ка хитра,  доступная,  гарна  і  весела; 
хоть  до    кого    підлеститься    і    що    хоче 

знає,  тайну  з  серця,  слово  з  рота,  де 
бажа,  виймає.  Мкр.  Н.  7 — 8. 

Достигати,  гаю,  еш,  сов.  в.  достигти, 

гну,  неш,  гл.= Досягати  1—3.  АД.  І. 
258.  КС.  1883.  II.  391.  Грин.  И.  113. 
І)  Коло  броду  беру  воду,  не  достягну  до 
дна.  Чуб.-  V.  224.  2)  Нехай  найменший 
брат  добре  дбає,  хоч  навколішки  вставає 
і  військову  суремку  в  головах  достягає. 
Макс.  (1849),  18. 

Досуваивя,  ня,  с  ІІридвиганіе 
Досувати,  ваю,  еш,  сов.  в.  досунути, 

ну,  неш,  гл.  Додвигать,  додвинуть. 

Досукатися,  ваюся,  ешся,  сов.  в.  до- 
сунутися,  нуся,  вешся,  гл.  Придвигать- 

ся, придвинуться. 
Досугий,  а,  е.  Престарелый.  Це  дуже 

досуга  жінка:  літ  з  вісімдесят.  Кременч.  у. 

Досукати.  См.  Досукуватв. 
Досукування,  ня,  с  Досучивавіе. 
Досукувати,  вую,  еш,  сов.  в.  досука- 

ти, каю,  еш,  гл.  Досучивать,  досучить. 
Оце  сяду  та  ниток  досукаю.  Богодух.  у. 

Досунути,  ся,  См.  Досувати,  ся. 
Досушити,  ся.  См.    Досушувати,    ся. 

Досушувати,  шуго,  еш,  сов.  в.  досу- 
шити, ту,  шиш,  гл.  Досушивать,  досу- шить. 

Досушуватися,  шуюся,  ешся,  сов.  в. 
досушитися,  шуся,  шишся,  гл.  Досу- 

шиваться, досушиться. 

Досхвути.  См.  Досихати. 
До-схочу,  нар.  Вволю,  сколько  угодно. 

Лом.  І.  21. 

Досхтй.  См.  Досихати. 
Досягати,  гаю,  еш,  сов.  в.  досягти» 

гну,  неш,  гл.  1)  Доставать,  достать  до 
чего,  хватать,  хватить  до  чего.  1  крівави- 
ми  руками  мене  ловлять,  досягають.  К. 
Псал.  133.  Б'ють  так,  як  і  великі  пани- 

чі, аби  рука  досягла.  МВ.  І.  99.  Один 
чумак  сало  став  їсти,  із  лаганця  досяг- 

ти, а  другий  люльку  запалив.  Рудч.  Ск. 
II.  171.  2)  Достигать,  достичь  чего.  3)  До- 

стать, брать,  взять.  4)  Доставать,  достать, 
добывать,  добыть.  Молока  досягти. 

Досяяти,  сяю,  еш,  гл.  Окончить  сіять. 
Що  й  у  батька  да  й  одна  дочка,  да  не 
дали  люде  да  догуляти,  русою  косою  да 
домаятгі,  червоним  косничком  да  досяяти. 
Грин.   III.   122. 

Дотанцьовувати,  вую,  еш,  сов.  в.  до- 
танцювати,  цюю,  еш,  гл  1)  Дотанцовы- 

вать, дотанцонать.  „Твій  батько  вмер!"  — 
Постій  трохи,  дотанцюю.  Ном.  №  10078. 
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2)  Дойти,  танцуя.  Дотанцював  аж  до  бра- 
ми. Шевч.  270. 

Дотанцюватися,  цюю,  вшся.  гл.  1)  Тан- 
цуя дойти  до    чего.    2)    Дотанцоваться  до 

'«)Г0. 

Дотарабанитн,  ню,  ниш,  гл.  Дотащить, 
донесть.  Насилу  дотарабанила  мішок,— 
дуже  важкий.  Богодух.  у. 

Дотарабавитвся,  нюея,  нншся,  гл.  До- 
тащиться. Очі  завидющі:  назбірала  кис- 

лиць стільки,  що  «силу  догаарабанилася 
з  їми  додому.  Богодух.  у. 

Дотаскати,  ся.  См.  Дотаскувати,    ся. 
Дотаскувати,  вую,  еш,  сов.  в.  дотас- 

кати, каю,  еш,  гл.  1)  Дотаскивать,  дота- 
щить. Мнж.  40.  Насилу  дотаскав  його, 

такий  великий.  2)  Истаскивать,  истаскать, 
донашивать,  доносить  (объ  одежді). 

Дотаскуватися,  куюся  вшоя,  сов.  в. 
дотаскатися,  каюся,  вшся,  гл.  Дотаски- 

ваться, дотащиться,  съ  трудомъ  доходить, 
дойти . 

Дотекти.  Си.  Дотікати. 
Дотеп,  пу,  м.  Остроуміе,  искусство. 
Дотёпа,  пи,  ж.  1)  Способность,  умвнье. 

Гуляти  часто  до  півночі  в  пісні,  в  па- 
ри, у  лави,  в  жгут;  кому  ж  із  них  була 

дотепа,  то  в  грогиі  грали  в  сім  листів. 
Котл.  ТСк.  2)  Способный  чолов'Ькъ. 

Дотепер,  нар.  До  настоящаго  времени, 
до  сей  горы.  Бідив  я,  та  й  дотепер  бі- 

дую. Каменец,  у.  Як  тримав  я  погдинка 
(11  десятин)  тоді,  та  й  дотепер  три- 

маю. Каиевец.  у. 
Дотепний,  а,  е.  Способный.  Дотепна 

до  всякого  діла.  Шевч.  296.  А  в  нас  та- 
кого дотепного  коваля  ізроду  не  було.  К. 

ЧР.  331. 

Дотепник,  к  а,  м.  Способный  мужчина, 
дока,  молодець. 

Дотепниця,  ці,  ж.  Способная  жен- 
щина. 

Дотепність,  ностн,  ж.  Способность,  да- 
рованіе.  Так  даремне  потратив  свої  си- 

ли чоловік  з  наукою,  з  щирою  охотою, 
та  й  не  не  без  дотепности.  Драгон.  Пе- 

реди. Пов.  Федьк.  Не  було  дотепности 
самому  додуматись.  Ком.  Г.  48. 

Дотепно,  нар.  Способно,  искусно. 
Дотепре,  нар  =  Дотепер. 
Дотерпіти.  См    Дотерплювати. 

Дотерплювати,  плюю,  еш,  сов.  в.  до- 
терпіти, плю,  паї:.,  гл  1)  Вытерпливать, 

вытерп-вть.  Я  знаю,  він  не  дотерпить. 
НВолын.  у.  2)  Выносить,  вынести,  претер- 

певать, претерпеть.  Дотерпіла  лиха  в 
походах.  Левиц.  Вов.   24. 

Дотерти,  ся.  См.  Дотвратн,  ся. 
Дотесати,  ся,  См.  Дотісувати,  ся. 
Доти,  дбтнль,  дбтіль,  нар.  До  гвхг 

поръ,  до  того  времени.  Доти  лях  мутив, 
доки  не  наївся.  Ном.  №  876.  Доти  ходив, 
доки  не  наклав  головою.  Ном.    №    10050. 

Дбтив,  ку,  Осязаніе. 
Дотика,  кв,  ж.  Укоръ. 
Дотавання,  ня,  с.  Прикосновеніе. 
І.  Дотикати,  каю,  еш,  сов.  в.  дотану- 

ти, кву,  нега,  гл.  1)  Дотрагиваться,  дотро- 
нуться, прикасаться,  прикоснуться.  2 (Ко- 

лоть, уколоть,  уязвлять,   уязвить   словами. 
I.  Дотикаться,  каюся,  вшся,  сов.  в. 

доткнутися,  нуся,  нешея,  гл  — Дотяка- тв  1.  вв.  Л.  XXIV.  39. 

П.  Дотикати,  каю,  «ш,  сов.  в.  дотка- 
ти, тчу,  чеш,  гл.  Дотыкать,  доткать,  окан- 

чивать, окончить  тканіе.  Уже  небагато 
дотикать  Ярогиисі. 

II.  Дотикатися,  каюся,  вшся,  сов.  в. 
доткатися,  тчуся,  чёшея,  гл.  Дотыкать- 
ся,  доткаться. 

Дотинати,  вазо,  еш,  сов.  в.  дотнути 
и  дотятя,  тну,  веш,  гл.  1)  Дорезывать, 
дорубливать.  2)  Досаждать,  допекать,  пи- 

лить. Він  мені  дотинає  за  матір.  НВо- 
лын. у.  Хоць  ти  не  скажеш,  то  скаже 

твоя  мати  да  буде  мені  що-ранку  до- 
тинати: „вставай,  невістко,  бодай  ти 

здорова  не  встала.  Чуб.  І.  696.  Він  по- 
чав дотинати  моєму  чоловікові,  що  мене 

треба  в  острог  за  те,  що  я  колись  до- 
тинала його  жінці  чамайданом.  Верх- 

недн'впр.  у.  (Залюбовск.).  Словом  дотина. К.  Бай.  49. 

Дотикатися,  вакся,  вшся,  гл.  Дого- 
няться, дошататься. 

Дотирати,  раю,  всі,  сов.  в.  дотерти, 
тру,  треш,  гл.  Дотирать,  дотереть. 

Дотиратися,  раюся,  вшся,  сов.  в.  до- 
тертися, труся,  решся,  гл.  Дотираться, 

доторвться. 
Дотичний,  а,  є.  Касающійся  чего. 
Дотікати,  каю,  еш,  сов.  в.  дотекти, 

течу,  чёш,  гл.  1)  Дотекать,  дотечь,  окан- 
чивать, окончить  течь.  2)  Дотекать,  до- 

течь до  какого  либо  міста.  3)  Хватать. 
У  вас  на  це  толку  не  дотече.  Зміев.  у. 

4)  Сравниваться,  сравниться.  Харків  про- 
ти Київа  не  дотече,  бо  менший.  Зміев.  у. 

Дбтіль,  нар.— Доти 
Дотіпатн,  ся.  Си.  Дотівуватн,  ся. 
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ДотІпуватв,  пую,  еш,  сов.  в.  дотша- 
тя,  паю,  вш,  гл.  Дотроиыиать,  дотрспать, 
оканчивать,  окончить  очистку  льна  ил» 
пеньки  отъ  кострики. 

Дотіпуваткся,  пуюся,  вшся,  гл.  Окан- 
чиваться очисткой  (о  дьні,  ионы;*). 

Дотісувятв,  сую,  еш,  сов.  п.  дотеса- 
ти, тешу,  шеш,  ?л.  Дотосывать,  дотесать. 

Дотісуватися,  суюея,  вшся,  сов.  в. 
дотесатися,  тешуся,  шешся,  гл.  Доте- 
сываться,  дотесаться. 

Доткати.  См.  II.  Дотикати. 
Дотклйвяй,  а,  е.  1)  Різкій,  говоряіцііі 

колкости,  обидный  неиш.  Усе  робила  г 
слухалась  як  матір  рідну  (свекруху); 
дотклива  вона  була,  да  що, — думаю, — 
мені  з  їм  жить,  а  не  з  нею.  Г.  Варв.  60. 
2)  Кольій,  різкій,  обидный    (о    словахъ). 
Доткливість,  востя,  ж.  Колкость. 
Доткливо,  нар.  Колко,  різко,  обидно. 

Не  кажіть  бо  так  доткливо,  пані,  не 
говоріть  так  згрізна  до  мене.  V.  Барв.  344. 

Доткнёння,  яя,  с  Прикосновеніе. 
Доткнутв,  ся.  См.  Дотяватя,  ся. 
Дотлівати,  вам,  вш,  сон.  в.  дотліти, 

ліш,  вш,  гл.  Дотлівать,  дотліть.  Тліла 
искра,  тихо  дотлівала  на  роспутті  ши- 

рокому, та  б  гаснути  стала.  Шевч.  236. 
Дотля,  хар.=Доти.  Дотла,  собі  погу- 

ляю, поким  молоденька.  Гол.  II.  410. 
Дотовктн,  вчу,  чёш,  гл.  Дотолочь. 
Дотовктнся,  вчуся,  чбшая,  гл.  1)До- 

толочься.  2)  Довозиться. 
Дотовп,  пу,  м.  Доступъ.  Дбтовпу  немає. 

За  тіснотой,  давкой  нельзя  протиснуться, 
пробраться.  Черк.  у.  А  далі,  далі,  спаси- 

бі людям,  як  розвередувались  та  розі- 
брались добре  та  пустили  на  всі  застав- 

ки, так  і  дотовпу  нема  в  пеклі.  Ев.  II. 
187. 

Дотбвпитися.    См.    Дотовилюватнся. 
Дотбвнлювання,  вя,   є.   Дотискинаніе. 
Дотбвплюватися,  лююся,  вшся,  сов.  в. 

дотбвпнтяся.  плюся,  пяшея,  гл.  Про- 
тискиваться, протиснуться,  пробираться, 

пробраться.  Дивіться  на  його  сьогодня, 
бо  завтра  не  дотовпитесь.  Лом.  .V  9238. 

Дотовплятися,  лаюся,  вшся,  гл.= До- 
товилюватнся. 

Дотопити,  ся.  Ся,  Дотоплювати,  ся  її 
дотоплятя,  ся. 

Дотоплювати,  люю,  вш,  сов,  в.  дото- 
пити, плю,  ивш,  гл.  1)  Оканчивать,  окон- 
чить расплавку  чего  на  огні.  2)— піч. 

Оканчивать,  окончить  топить  вь  печкі 

Дотоплюватися,  лююся,  ешея,  сов.  в. 
дотопитися,  діюся,  пяшея,  гл.  1)  Окан 
чнватьсн,  окончиться  (о  расплавкі).  2)  До- 

тапливаться, дотопиться  (ні.  ночи). 
Дотоплятя,  ляю,  еш,  сои  в.  дотопити, 

плю,  пиш,  гл. = Дотоплювати. 
Дотоплятяся,  ляюся,  вшся,  гл,— До- топлюватися. 

Д «торгувати,  гую,  еш,  гл.  Доторговать, 
окончить  торговлю. 

Д  вторгуватися,  гуюся,  вшся,  гл.  1)  До- 
торговаться. Доторгувався,  що  вже  ні 

краму,  ні  грошей  нема.  Харьк.  2)  Стор- говаться. 

Доторкатн,  паю,  еш,  сов.  в.  доторкну- 
ти,  ну,  нёш,  гл.= Доторкатися.  Порсне-- 
су  ключі  не  побрязкаючи,  пробужу  ми- 

лого не  доторкаючи.  Мет.  26. 
Доторкатися,  каюся,  вшся,  сов.  в. 

доторкнутися,  нуся,  нёшея,  гл.—  чбго, 
до  чбго.  Дотрогиватьея,  дотронуться,  ка- 

саться, коснуться,  ирнкасываться,  ирикое- 
нуться.  Колесо  бурчить  і  льоду  не  дотор- 

кається. Св.  Л.  40.  Ходи  тихо,  як  лип 
по  дну,  що  ні  до  кого  не  доторкається. 
Ном.  Л5  3285.  Кінь  його  несе  повище  ко- 

мишу, так  що  до  землі  не  доторкаєть- 
ся. Руди.  Ск.  І.  107.  Я  й  не  доторкнуся 

до  тебе.  МВ.  І.  ЗО. 

Доторкуватися,  куюся,  вшся,  гл.» До- 
торкатися. Левиц.  Нов.  433. 

Доточити,  ся.  См.  Доточувати,  ся. 

Дотбчка,  ки,  ж.  Куеокъ  чего-либо  (тка- 
нії, веревки,  доски  и  пр.),  прибавляемый 

для  удлпненія.  Рк.  Левиц. 

Дотбчувати,  чую,  еш,  сов.  в.  доточи- 
ти, чу,  чиш,  гл.  1)  Дотачивать,  доточить 

о  жидкости),  доцілить.  2)  Прибавлять,  при- 
бавить, увеличивать,  увеличить.  Чим  Бог 

світлость  доточив;'—  Огней.  Ном.  .V:  103. 
Як  почав  я  лізши  і  короткий  мотузок 
не  сягав  аж  до  землі,  то  я  візьму  вгорі 

урву,  а  внизу  доточу.  Чуб.  І.  215. 
Доточуватися,  чуюся,  вшся.  сон.  в. 

доточитися,  чуся,  чншся,  г.г.  1)  Дота» 
чиваться,  доточиться  (о  жидкости).  2)  При- 

бавляться, прибавиться. 
Дотримати    См.  Дотримувати. 

Дотримувати,  мую,  еш.  сов.  в.  дотри- 
мати, маю,  вій,  гл.  Додерживать,  додер- 
жать.— слбва.  Сдерживать,  сдержать  слово. 

Хто  багато  обіцяє,  той  рідко  слова  до- 
тримає. Ном.  №  4520.  Перестань,  ми- 

лий, долі  нарікати,  старайся  тілько 
слова  дотримати.  Го.і.   І.  344. 

Дотулйтя,  лю,  лиш,   гл.    Приставить. 
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Дотулитися,  люся,  ляшся,  гл.  При- 
жаться, коснуться.  А  я  дуба  перескочу, 

що  й  не  дотулюся.  Грин.  Ш    210. 

Дотьопати,  паю,  вш,  сон.  в.  дотьопка- 
»и,  каю,  вш,  гл.  Добрести.  Поки  то 
дотьопкається  до  села. 

Дотягати,  гаю,  вш,  сов.  в.  дотягти, 

гну,  нега,  гл.  Дотягивать,  дотянуть,  до- 
таскивать, дотащить. 

I.  Дотягатися,  гаюся,  ешея,  сов.  в. 

дотягтися,  гнуся,  нешея,  гл.  Дотяги- 
ваться, дотянуться,  дотаскиваться,  дота- 

щиться. 

II.  Дотягатися,  гаюся,  ешея,  гл.  1)  До  - 
тягаться,  тянуть,  тащить  до  какого  либо 

времени,  до  какихъ  либо  посл-Ьдствій.  Тя- 
гав на  собі  важке  та  й  дотягався,  що 

тепер  лежить.  Харьк.  у.  Він  усе  їх 
(гроші  з  гамана)  тягав  і  дотягався,  шо 
коло  їх  і  вмер.  Грин.  І.  88.  2)  Дотаскаться. 

Дотягти,  ся.  Си.  Дотягати,  ся. 
Дотяти.  См.  Дотинати. 

Доуиитися,  млюся,  иишся,  гл.—  До- 
ровумітяся. 

Дохазяйнуватися,  нуюся,  вшея,  гл. 
Хозяйничать  до  какого  либо  времени,  до 

какихъ  либо  ітосл'вдствій.  Дохазяйнувались 
до  такого,  шо  в  хаті  й  шматка  хліба 
не  було.  Гріш.  II.  253. 

Дохапатися,  паюся,  вшея,  гл.  Дохва- 
таться. 

Дохід,  ходу,  м.  і)  Плата,  заработок!.. 
Вставай  та  дохід  давай,  бо  вже  ти,  ко- 

заченьку, зовсім  здоров.  (Слова  знахарки 

пацієнту).  КС.  1882.  X.  28.  2)  Вознагра- 
ждена (натурой  или  деньгами),  даваемое 

колядникам.  Виносьте  дохід  паляницю  й 

хліб.  Грип.  Ш.  32.  Боже,  дай  вечір  доб- 
рий та  давайте  дохід  довгий.  Мет.  333. 

См.  Недохід.  3)  Платье  и  обувь  для  слуги 
(наймита).  НВолын.  у. 

Дохлий,  а,  е.  Дохлый.  Стор.  І.  66. 
Дохлйна,  ни,  ж.  Дохлятина. 

Дохнути,  ну,  нош,  гл.  Издыхать,  дох- 
нуть. Під  стогом  вовки  дохнуть.  Ном., 

стр    209,  .V  308. 

Дохнути,  ну,  веш,  гл.  Вздохнуть.  По- 
дививсь на  мене,  дохнув  і  його  не  стало. 

Черннг.  г. 
Доховати,  вію,  вш,  гл.  Сохранить, 

сберечь. 

Доховатися,  віюся,  єшся,  гл.  1)  Пря- 
таться до  чего  либо.  Усе  ховавсь  та  й 

доховавсь,  що  далі  вже  й  нікуди.  2)  Вскор- 
мить, воспитать.  З  чужого  чортяти  не  до- 

ховаєшся свойого  дитяти.    Чуб.    І.    302. 

Доходжатн,  джаю,  вш,  гл.=Дохоашп. 

Доходжу  вати,  джую,  вш,  гл.  1)  Кон- 
чать, кончить  хожденіе.  2)  Донашивать. 

Доходювали  свої  сіртуки,  то  що,  щоб  по 

жнивах  (=но  екзаменах  у  семинарії)  на- 
діти рясу  й  підрясник.  Св.  Л.  130. 

Доходнтельва,  ки,  ж.  Всезнайка*  опыт- 
ная. Вона  така  доходителька:  все  у  го- 
роді знає,  то  й  мені  показувала.  Зміев.  у. 

Доходити,  джу,  диш,  сов.  в.  дійти 

(дойтй),  дійду,  деш,  гл.  1)  Доходить,  дой- 
ти, подходить,  подойти.  Став  (вовк)  дохо- 

дити до  лисиччиної  хатки.  Чуб.  Щоб 
ти  туди  не  дійшов  і  назад  не  вернувся 

(брань).  Ном.  №  3766.  Доходити  до  серця. 
Трогать.  І  чую,  що  говорять,  і  бачу  їх, 
а  до  серця  ніщо  мені  не  доходить.  МВ. 
II.  12.  Дійти  до  зрбсту.  Вырасти.  Рудч. 
Ск.  І..  99.  2)  Приходить,  прійти,  заходить, 
зайти  къ  кому.  Чом  ти  ніколи  до  нас  не 

дійдеш?  Харьк.  Доходили  молодиці  зна- 
йомі навідати,  МВ.  (О.  1862.  І.  81). 

3)— чогб.  Достигать,  достигнуть  чего  либо. 
Святого  він  дійти  заміру  хоче.  К.  ЦН. 

259.  От  був  мій  пан-отець  князь,  вели- 
кого чину  дойшов.  МВ.  И.  32. — добрі. 

Быть  счастливым^  добиться  счастья.  Дай 
тобі,  Боже,  щоб  ти  добра  дійшла.  Св. 
Л.  114. — кінця.  Оканчивать,  окончить.  То 
сяк,  то  так  і  дійшов  кінця.  Св.  Л.  13 

— літ.  Вырастать,  вырасти.  Тільки  що  діти 
літ  стали  доходити,  що  вже  матері  і 
втіха,  і  поміч.  МВ.  І.  45.  Маєш  сина, 

брате,  я — дочку  єдину;  як  дійдуть  літ, 
іспаруй  їх  у  добру  годину.  К.  Досв.  105. 

— розуму.  Созрзвать,  созрвть  умственно. 
ЗОЮР.  І.  20.  Став  розому  доходити,— 
сам  побачив,  що  треба  робити.  Мир. 
ХРВ.  46.  Яка  ще  з  нею  мова?  вона  ще 

дурна, — нехай  перше  розуму  дійде.  Г1В. 
— ручки.  Кончать  нокосъ.  Г.  Барв.  145. 
—  сорома.  Осрамляться,  осрамиться.  Ой  там 
чужая  сторона, — щоб  нам  не  дійти  со- 

рома. Мет.  181.  4)  Добиваться,  добиться, 

узнавать,  узнать,  вникать,  вникнуть,  из- 
слідовать,  выследить.  Вони  доходять  по 
книжках  що  від  чого  взялось.  Ровен,  у. 
Знайшли  путо  у  Семена  та  по  тому 
й  дійшли,  хто  коня  вкрав  у  Йвана. 
Волч.  у.  Чи  не  дійдемо,  які  там  у  неї 
думки.  МВ.  (0.  1862.  Ш.  36).  Він  до 
вебьго  доходе.  Онъ  во  все  ннякаегь.  Харьй. 
5)  Кончаться,  кончиться.  Через  тиждень 
мені  міекць  дійде,  як  тут  живу.  Пи- 
рят.  у.  6)  Кончаться,  кончиться,  умирать, 
умереть.  Там  лежить  такий  хворий,  що 
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скоро  мабуте  дійде.  Лебед.  у.  Уже
  до- 

ходе дитина.  Лебед.  у.  Як  би  були  води 

не  дали,  то  я  б  дійшов  уже.  (Стрижсвск
). 

Із  лошяти  й  дійшла  кобила.  НВолын.  у.
 

Дохбднтися,  ходжуся,  дишся,  со
в.  в. 

діґоійтнся,  Дійдуся,  дешся,  гл.  1
)  При- 

ходить, лрійти,  доходить,  дойти  до  чего, 

кого.  ДГЙдеться  ряд.  Нридетъ  чередъ
.  Кон- 

стантиногр.  у.  2)-до  кого.  Дойти, 
 дохо- 

дить до  свіідішія  кого.  До  царя  те  Зі
й- 

шлось. Рудч.  Ск.  1.82.  3)  ̂ .Прихо- 
диться. Як  мені  доходилось- він  знає. 

Черк.  у.  Поки  там  ще  до  чбго  д
ійдетьси! 

Пока  еще  что  будегь.  Кв.  II.  100. 

Доходитися,  джуся,  дишся,  гл.  1)
  До- 

ходиться. Доходився,  що  й  хвоста  збувся. 

Ном  №  8780.  2)  Находиться,  уходит
ься. 

Доходились  ніжки,  доробились  ручки.  Н
ом. 

М  8234.  3)-чого.  Доходиться  до  б
-вды, 

нажить  б*ду.  Де  ходи,  мій  синоньку
,  до- 

ходишся лиха.  Млр.  л.  сб.  339. 

Дохожалий,  а,  е.  Взрослый,  въ  
л*тахъ. 

О  VII  39.  Дохожалий  таки  був  па
ру- 

бок, та  й  умер.  Кавев.  у.  Діека  вже  до
- 

хожала,  не  сьогодня- завтра  заміж 
 пгде. 

Дохожалість,  лости,  ж.  Пожил
ыа  лі- 

та Не  вважаючи  на  свою  дохожалгсть,
 

вона  любила  молодитись.  Левиц.  Пов.  16
8. 

Дохожати,  жаю,  вш,  гл.=Дох6
дитн. 

1)  Нехай  би  нас  стали  козаки  зачув
ати, 

до  нас  дохожати,  смерти  нашої 
 догля- 

дати. Макс.  (1849),  18.  2)  Я  до  тебе,  дів- 
чинонько, я  до  тебе  дохожав,  я  до  тебе, 

серце  мое,  чорну  стежку  утоптав.
  Млр. 

л  сб.  310.  Слічная  панна  да  там
  дохо- 

жала,  злото  позбграла,  золотару 
 дала. 

Чуб.  Ш.  391.  3)  До  розуму  дохожа
ти.  Со- 

зревать умственно.  Стали  тії  сини  до 

розуму  дохожати,  стали  соб
і  молоди 

подружжя  знахожати.  Мет.  347. 

Дохождатн,  даю,  вш,  гл. -Дохож
ати. 

До   отця,   до    матки    дохождати.    АД. 

'  Дохбжнй,    а,    в=Дохожалий.    Дша еже  дохожа,  пора  сватати.  Борз.  у. 

Дохожуватн,  жую,  «Ш,  гл.==  Дохо
жати 

Дохтор,  ра,  м.  Докторъ,  врачъ. 
 Добри- 

вечір, пане  дохтор,  я  то  з  жінкою  при- 
їхав; сорок  рублів  положу,  викуруи  мі,  я 

тя  прошу.  Чуб.  V.  1085. 

До-хіда,  нар.  їсти  до  худа.  'Ьсть  
такъ, 

чтоЧда  не  идеть  впрокъ.  Ми  їмо
  з  кори- 

та досита,  ви  ж  їсте  з  блюда  до-худ
а. 

Ном.  №  1614. 

Допарювати,  рюю,  вш,  гл.  До
царство- 

вать.  По  всьому  царству  постинать  ма- 
лих дітей,  а  то  погані  нам  не  дндуыь 

доцарювать.  Шевч.  638.  % 

Доцйкатнся,  каюся,  вшся,  гл  Дого- 

вориться ци  (зовъ  козы).  Употреблено  В'Ь 
вертепной  драы'Ь  въ  сл*д.  сцен*:  Клим: 

Ци-ци!  Коза:  Меее!  Клим:  Ци-ци!  Коза: 

Меее!  Прячется  подъ  Иродовъ  тронъ.  Клим: 

Отеж  доцикався!  й  козу  загубив.  Мар- ков. 63. 

Доціджувати,  джую,  вш,  сов.  в.  до- 

цідити, джу,  двш,  гл.  Доцъживать,  до- 

цідить. 

Доціджуватися,  джуюся,  вшся,  сои,  в. 

доцідитися,  джуся,  дишся,  гл.  Доц
-вжп- 

ваться,  доцідиться. 

Доцуаитн.  См.  Доцудлюватн. 

Доцуплювання,    ня,    с    Дотаскивай»; какого-либо  предмета. 

Доцу  плювати,  люю,  вш,  сов.  в.  доцу- 

пити, илю,  пнш,  гл.  Дотаскивать,  дота- щить что-либо.  , 

До-цурн,  нар.  Все  до-цурн.  Все  реш
и- 

тельно. Згоріло  до-цурй.  Сгортмо  до  тла. Харьк.  л      0 

Доця,  ці,  ж.  Ласк,  отъ  дочка.  Ох,  до 

цю,  ти  моя  голубко!  Котл.  Ен.  I.  13. 

Доцяцькбвувати,  вую,  вш,  сов.  в.  
до- 

цяцькувати,  кую,  вш,  гл.  Оканчи
вать, 

окончить  разукришиваніе   чего. 

Доч,  дочері,  ас.=Дочва.  Жени  с
ина, 

коли  хоч— коли  можеш,  давай  доч.  Ном. №   9330.  ,    , 

Дочапати,  паю,  вш,  гл.  Доораться,  
во- 

лоча ноги,  съ  трудомъ.  Присмерком  доча- 
пали до  хутора.  МВ.  (О.  1862.  Ш.  52). 

Дочапатися,  паюся,  вш,  гл. =■ Д
очапа- 

ти Ходити  ще  не  вміє,  а  до  помийни-
 

ці як  дочапаеться,  Эак  так  і  вихлюпоще
 всю.  Г.  Барв.  6.  г 

Дочасний,  а,   е.    Временный.    Щ*™
* 

дочасне,  а  злидні  довічні.  Ном.   №    1450. 

Дочасність,    ности,    ж.    Временно
сть. 

Дочасно,  нар.  Временно, 

Досчастовувати,  вую,  вш,  сов.  в. 
 до- 

частувати,  тую,  вш,  гл.  Оканчиват
ь,  окон- чить погнивать. 

Дочастуватися,  туюся,  вшся,  гл
.  до- 

угощаться. 
Дочвалати,  лаю,  вш,  гл.  Доплести

ся, 

добрести.  Вулкан,  до  кузні  дочва
лавши, 

будить  зачав  всіх  ковалів.  Котл.  Кн.  V. 
 20. 

Дочевання,  ня,  с.  Ожидаию.  А
  не  до- 

некання  твое,  щоб  я  тобі  кланявс
я.  По- 

лые, г. 
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Дочекіти.  каю,  вш,  гл.  Дождаться.  Бо- 
дай ніхто  не  дочекав  в  чужім  кутку 

сидіти.  Ком.  №  1867.  Щоб  усі  святки 
пересвяткували,  другого  року  дочекали  з 

миром,  покоєм,  добрим  здоровьем.  Чуб. Ш.  356. 

Дочекатися,  каюся,  вшея,  гл.  Дождать- 
ся. Так  тяжко  добра  дочекатися,  як  з  к&- 

міня.  Ном.  Л;  2028.  Коли  то  того  доче- 
кається. Ном.  №  5622. 

Доченька,  ки,  ж.  Ум.  оть  дочка. 
Дбчер,  рі,  лс.=Дочка.  Ноли  б  я  знав, 

чий  то  син  воював,  то  б  я  за  його  свою 
дочер  оддав.  Чуб.  Ш.  278. 

Дочесати,  ся,  См.  Дочісувати,  ся. 
Дочечка,  ки,  ж.  Ум.  оть  дочка. 
Дочимчикувати,  кую,  вш,  гл.  Дойти 

куда  нибудь  скоро. 
Дочиста,  нар.  Совершенно  все.  Ззіли 

цілого  кавуна  дочиста  Левиц.  Лов.  229. 
Накинемо  злишку  по  копі,  чи  й  по  руб- 

лю, то,  єй,  розберуть  дочиста.  Кв.  II. 
13.  Забрав  усе  дочиста. 
Дочистити.  См.  Дочищати. 
Дочитати,  ся.  См.  Дочитувати,  ся. 

Дочитувати,  тую,  вш,  сов.  в.  дочита- 
ти, таю,  вш,  гл.  Дочитывать,  дочитать. 

Той,  стоя  перед  образом,  дочитував  своїх 
молитов.  К.  ЧР.  53.  Дочитавши,  Єремія 
зобгав  у  жмені  лист.  Стор.  М.    Нр.    88. 

Дочитуватися,  туюся,  вшоя,  сов.  в. 
дочитатися,  таюся,  вшея,  гл.  Дочиты- 

ваться, дочитаться.  Стійте  у  церкві  та 
слухайте:  ніч  не  довга,  не  забаряться  до 
Христа  дочитатись.  Кв.  II.  179. 

Дочісувати,  сую,  вш,  сов.  в.  дочеса- 
ти, шу,  шеш,  гл.  Дочесывать,  дочесать. 

Оттаке  щастя  було  і  в  батька, — про- 
мовила Ганя,  вертаючись  у  хату  і  дочі- 

суючи косу.  Левиц.  І,  196. 
Дочісуватися,  суюся,  вшея,  сов.  в. 

дочесатися,  шуся,  шешся,  гл.  Дочесы- 
ваться, дочесаться. 

Дочка,  кй,  ж.  Дочь.  І  появив  він  (Адам) 
сини  і  дочки.  К.  Св.  Б.  [.  кн.  М.  V.  4. 
Вона  князька  дочка.  МУ.  II.  32.  Не  ве- 

ліла мати  вдовиної  дочки  брати.  Мет. 
81.  Ум.  Доченька,  дочечка.  Чуб.  II.  69. 
Кв.  І.  15.  Встань,  моя  дочечко,  встань, 
моя  галочко.  Млр.  л.  сб.  125. 

До-чяиги,  нар. =Д о- шмигв.  Тобі  там 
буде  не  до-чмиги.  Котл.  Ен.  III.  17. 

Дочувати,  чуваю,  вш,  сов.  в.  дочути, 
чую,  вш,  гл.  Хорошо  слышать,  хорошо 
услышать.  Кличу  тебе  серденятком,   ти 

не  дочуваєш.  К.  Досв.  131.  /  ноги  не 

держуть,  і  не  дочуваю,  і  не  добачаю- 
Стор.  І.  135.  Глухий  не  дочує,  то  вига- дає. Иом.  №  8564. 

Дочуватися,  віюся,  вшея,  сов.  в.  до- 
чутися, чуюся,  вшея,  гл.  Слышать,  услы- 

шать. Рудч.  Си.  И.  206.  К.  ЧР.  138. 
ЗОЮ  Р.  I.  116.  Уранці  дочуваємся,  аж 
коні  наші  у  пана:  на  житі  занято. 
Н  Волин,  у.  Як  дочується  старшина,  що 
ми  його  лаємо,—  буде  нам.  Волч.  у.  Неп- 

тун дочувсь  в  скляних  будинках,  що  про- 
бу закричав  Еней.  Котл.  Ен. 
Дочумакувати,  кую,  вш,  гл.  Окончить 

чумачество. 
Дочумавуватнся,  куюся,  вшея,  гл. 

Заниматься  чумачествомъ  до  какого  дибо 
времени,  до  какихъ  либо  послідстній.  Отсек 
чумак  дочумакувався.  Ном.  №  1756. 

Дочути,  ся.  См.  Дочувати,  ся. 

Дочутннн,  а,  є.  Чуткій.  Які  ви  дочут- 
ні!  Новомоск.  (Залюбовск.). 

Дочухна,  ни,  ж.  Дочь. 
Доччин,  на,  не,  Дочерній,  дочерннъ. 

Дошарувати,  рую,  вш,  гл.  Домыть  (мо- 
чалкой ).  Чи  вже  дошарувала  підлогу? 

Васильк.  у. 

Дошаруватвся,  руюся,  вшея,  гл.  До- 
мыться (о  выыыванш  при  помощи  тре- 

нія  щеткой,  мочалкой  и  т.  п.  твердой  по- 
верхности, напр.  стола). 

Дошвёндятн,  дяю,  вш,  гл.  Добрести. 
Не  вам  кажучи,  нагрів  трохи  чуба,  по- 

ки дошвендяв  до  вас.  Кв. 

Дошвёндятися,  даюся,  вшея,  гл.  До- 
бродить, дошляться  до  какого  либо  време- 

ни, до  какихъ  либо  посл'вдетвія. 
ДошелтатъСм.  Дошінтуватн. 
Дошивати,  ваю,  вш,  сов.  в.  дошити, 

шйю,  вш,  гл.  Дошивать,  дошить. 
Дошиватися,  ваюся,  вшея.  сов.  в.  до- 

шитися, шиюся,  вшея,  гл.  Дошиваться, 

дошиться. 
Дошймрати,  раю,  вш,  гл.  Докопаться, 

добраться,  узнать,  догадаться.  Та  я  се 
тільки  вам  призналась,  що  не  знаю,  а 
чужі  зроду  того  не  дошимрають,  нехай 
хоч  цілий  день  питають.  МВ.  (О.  1862. Ш.  37). 

Дошінтуватн,  тую,  вш,  сов.  в.  до- 
шептати,  пчу,  чеш,  гл.  Дошептывать,  до- шептать. 

Дошка,  ки,  ж.  1)  Доска.  Не  тра,  ма- 
ти, не  тра,  мати,  попа  турбувати: 

чтирі  дошки,  сажень  землі,  то   й   буду 
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лежати.  Чуб.  Ш.  154.  2)  Родъ  скамьи 
вь  воді  возле  берега,  на  которой  женщи- 

ны моютъ  білье  и  лр.  Ой  на  річці  та 
на  дощечці,  там  дівчина  та  полощеться. 
Мет.  118.  3)  Лопасть  руля  у  илота.  См. 

Керма.  Шух.  І.  181.4)  Судна  дбшна?  Пам'я- татиме до  нових  віників  і  до  судної 
дошки,  покуль  аж  пороху  на  очі  наси- 

плють. Ном.  №  3645.  Ум.  Дощечка.  Ном. 
№  5227. 

Дошкандибати,  баю,  еш,  гл.  Дойти, 
хромая. 
Дошкавдвбвтися,  баюся,  вшся,  гл. 

Доходить,  хромая,  до  извістнаго  времени, 
до  какого  либо  случая. 

Дошкваритн.  См.  Дога  вварювати. 
Дошкварювати,  рюю,  еш,  сов.  в.  до- 

шкваритн, рю,  рнш,  гл.  Дожаривать,  до- 
жарить (о  жирі). 

До  шкребти,  бу,  беш,  гл.  и  пр.— Дос- 
кребти и  пр. 

Дошкулити.  См.  Дошкуляти. 
Дошкулькйй,  а,  в  —Дошкульний.  На- 

гачека-доротяночка  не  вельми  дошкульна: 
де  ударить  та  по  тілі, — розсядеться 
шкурка.  Рк.  Макс. 
Дошкульний,  а,  є.  Донимающій,  даю- 

щій  себя  чувствовать.  Дошкульний  вітер. 
Черк.  у. 
Дошкульно,  нар.  Больно.  Так,  братця, 

б'є  дошкульно,  що  коли  б  були  не  держа- 
ли, то  сам  був  би  не  видержав.  Ном. 

№  2346  на  стр.  284. 

Дошкуляти,  ляю,  еш,  сов.  в.  дошку- 
лити, лю,  лиш,  гл.  Донимать,  донять, 

допекать,  допечь.  Коли  б  було  знаття, 
що  гаспидська  дрючина  так  дуже  до- 
шкуля,  то  песька  я  дитина,  коли  б  я  так 
робив.  Г.  Арг.  (О.  1861.  Ш.  ПО.  Щоти 
з  ними  (запорожцями)  вдієш?  коли  живо- 

го не  дошкулиш,  а  то  щоб  мерлого.  Стор. 
І.  110.  Дошкулив,  мов  пугою  по  воді. 
Ном.  №  3938. 

Дошкуркнй,  а,  е.=Дошкульннй.  Я 
ж  думала,  що  наїаечка  не  дошкуркау — як 
ударить,  то  разсядеться  тіло  й  шкурка. 
Чуб.  V.  598. 

Дошмалйти,  ся,  См.  Дошналювати,  ся. 
Дошналювати,  люю,  еш,  сов.  в.  до- 

шмалйти, лю,  лиш,  гл.  Оканчивать,  окон- 
чить, обжиганіе  опаливаніе. 

Дояшалюватися,  лююся  ешся,  сов.  в. 
дошмалйтися,  люся,  ляшся,  гл.  Обго- 

рать, обгоріть  до  ковда. 
Де-шниги,  нар.  Кстати,  къ  ділу,  умест- 

но   (употребляется     преимущественно    съ 

отрицашемъ).  Тут  щось  не  до-шмйги.  Здесь 
что  то  да  не  такъ. 

До  шнйру,  до-шнйря,  нар  Совершен- 
но,, дочиста.  Усе  до-шниру  забрали  у  двір. 

Вона  видрала  з-за  нігтя  все  до  шниру, 
все  йому  росказала    Полт.  См.  Шнир. 

Дошпаровуватя,  вую,  еш,  сов.  в.  до- 
шнарувати,  рую,  еш,  гл.  Домазывать,  до- 

мазать при  обмазкі  хаты  глиной,  при  за- 
мазмваніи  щелей.  Дошпаровуй  уже  швид- 
че,  а  то  ж  воно  висхне.  Харьк. 

До-пшенету,  до  шпёнту,  нар.  =  До- 
щенту. З'їла  худоба  до-штенту.  Ііх. Лем.  411. 

Дошпигбвуватися,  вуюся,  ешся,  сов. 
в.  дошпигуватися,  гуюся,  ешся,  гл.  До- 

искиваться, доискаться,  добраться,  дові- 
даться. Оце  ледві  дошпигувавсь,  де  воно 

ділося.  Кіев.  у. 

Дотуватися.  См.  Дошукуватися.. 
Дошукуватися,  куюся,  ешся,  сов.  н. 

дошукатися,  каюся,  ешся,  гл.  Доиски- 
ваться, доискаться.  Заховає  кінці  так,  що 

ні  жоден  чоловік  не  дошукається  до  прав- 
ди. Кв.  279.  Що  ти  гріхи  мої  перебі- 

раеш,  переступу  дошукуєшся  грізно.  К. Іов.  22. 

Дощ,  щу,  м.  Дождь.  З  малої  хмари 
великий  дощ  буває.  Ном.  №  3812.  Мок- 

рий дощу  не  боїться.  Ном.  Д-  1477.  Чер- 
вона калино,  чого  почорніла:  чи  вітру 

боїшся,  чи  дощу  бажаєш?  Мет.  93.  Дощ 
аж  пищить,  дощ  як  відром  Ілле,  дощ  яи  з 
ибновки.  Сильный  дождь.  Мнж.  164.  Ном., 

стр.  із.  Дощ — якнрізьсйто.  Мелкій  дождь. 
Мнж.  164.  Курячий  дощ,  з  сбнцем  дощ, 
свинячий  дощ,  сліпий  дощ.  Дождь  сквозь 
солнце.  Ном.  №  570.  Ум.  Дбщин,  дбщичок. 
Дощику,  дощику!  зварю  тобі  борщику  в 
новенькому  горщику,  поставлю  на  дубоч- 

ку: дубочок  схитнувся,  а  дощик  линув- 
си — цебром,  відром,  дійничкою  над  нашою 
пашничкою.  Ном.  №  334.  Ой  дощику-на- 
крапайчику,  накрапай!  Ном.  X»  13389. У  в.  Дощйще. 

Дощаний,  а,  е.  Досчатый.  Наклогр.  у. 
Дощана  криша.  0.  1862.  І.  76. 

Дощовий,  а,  е=Дощовнй  2. 
Дощово,  нар.  Дождливо.  На  дворі  до- 

щсво  та  холодно.  Шух.  1.  189. 

До-щёнту,  нар.  До  основавія,  до  тла, 
совершенно.  О.  1862.  VI.  63.  1  тілько 
що  простяг  свое  в  багаття  рило,  а  по- 
лом'я  його  дощенту  обсмалило.  Греб. 
386.  Налетить,  як  той  вихор  нагаль- 

ний, дощенту  викорчує.  МВ.  1.  138. 
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До-щерця,  нар.  До  дна,  до  остатка Дииррин  повивали  виді/  в  колодязі. 
Харьк.  І  що  взнаю,  добродії,  вес  до -щсюн и роскажу.  С  він.  107. 

До-щётн,  «ар.=До-щенту 
Дощечка,  ки,  ж.  1)  Ум.  огь  дошна. 

2)  Инструыентъ  у  ткачей:  дощечка  съ  ру- 
коятью и  съ  просверленными  въ  равных., 

разстояншхъ  отверстіями,  сквозь  который 
проходять  нити  пр..  снованії.  ихь  на  сну- в?лиу.  МУК.  Ш.  16.  ' 
Дбщик,  ка,  дощичок,  чка,  м.  Ум.  оть дощ. 

Дощйна,  ни.  ж.  Небольшая  доска,  до- Щечка.  Ум.  Дощіінка.  Мик.    180 
Дощйстий,  а,  е=ДощуватиЙ. 
Дощйще,  ща,  .«.  Ув.  оп,  дощ. 
Дощовий,  а,  е.  1)  Дождевой.  За  хма- 

?>ами  дощовими  горить,  сне  ясне  сонечко К.  Доев.  181.  Заміж  іти— не  дощови.  го- 
дину перестоять.  Ном.  Л»  Ь85І  і  «к 

стане  дощик  накрапати,  то  знай  що твоя  жінка  дощовою  росою  умивається. 
І'УД'ї.  Ск.  II.  102  2)  Дождливый.  Дощове літо.  І.ролев.  у.  Вода  дощова  нс?олона. 

Дощовитий,  а,  в-Дощуватий.  Цей місяць  увесь  дощовитий.  Зміев.  V. 
Дощомір,  ру,  м.  ДождемЬрь. 
Дощувати*,  а,  е.  Дождливый.  Допиши- те літо.  Черк.  у. 
Дойн,  на,  м.  Удой?  По  два  доюни  Сби- 

вать. Ном.  №  13739.  Такий  доюн,  що худ".  Ном.  №  1628.  * 
Доянка,  ки,  ж.  Время  доенія. 
Дояр,  ра,  м.  Доилыцинъ  овецъ.  Хире  г Доярка,  ки,  ж.  Донльщица.  Стала  за доярку  до  корів.  Св.  .1.   322. 
Дпертн,  ся,  гл.  Сокращ.  изъ  одпврти  і  я при  предшествующей  гласной. 
Драб,  ба,  м.  і)  Оборвавець,  бі.н.и,.,. 

оосовнкъ,  босякь.  Мене  мамка  годней  т, 
в  попер  Шивала,  за  богача  'ня  строїла, а  за  дриба  дала,  за  пана  ей  обіцяга  - 
за  жебрака  дала.  Гол.  Ш.  233  •>,  |. ' ... тюга  вгепагіа  Ьес.  ЗЮГЮ.  І.  ш. 

(1ї*б5СТяй>   •>    в -Драбинчастий   2. 
гиспі.  ШаР^°»'Мрого  Частого гусарського  коня.  Мир.  ХІ'В.   '{6  1. 

пХ*ЯиІИШг1  Ж-  V  »еРЄ«0Снаііл4смИ. 
НД ̂   Нас.  19о.  Чуй.   VII.    388.    Нема    тії 

\  *чї\Щп*  1"  НСбН  д°ПНала-  Н™' 
КоІЬ  І  «ГД'Р/6КИа  ',уб-  ПІ  |02>  «З. лою.   1.  67.    Занедужав    чумаченько,    на 

драбину  похилився.  Мет.   (58.  3)  Гт.шеті.а ноитв  яслей.   Ум.  Драбинна,  драбиночка 
Драбннастий,  а,  е=Дра6инястий 
Драбинник,  ка,  м.  Кузов*  техкги  обіі 

Драбини,  (Залюбовс.;.). 
Драбинчастий,  а,  є.  1) -Драбчастий 

Драбинчастий  віз.  Чуб.  VII.  401.  2)  Въ 

неревосн.  смысл*  о  екотипі;:  худой  "1о  та- кой степени,  что  видны  ребра.  Мені  від- 
дайте тільки  отту  драбинчасту  кобили 

С  тор.  І.  ЗУ.  
•* 

Драбиняк,  ка,  м.  1  ̂ Драбчастий  віз 
КС    1882.  IV.  УЗ.  2)  Очень  худая  лошадь. ПНолын.  у. 

^  Драбинястий,  а,  є —Драбинчастий. 
Драбки,  ків,  м.  ми.  Гвінеї  ки,  состав- 

•іяющ.я  боковым  стороны  тел-Ьжн.іго  ящика 
Ц  ИМІІЮЩІЯ  видь  небольшой  л-Ьстиицы 

Драбчастий,  а,  е.  О  возі:  драбчастий 
віз.  ІЗоаь,  вь  ящикі  котораго  бокоиыя  сто- роны состоять  пзъ  драбків. 

Драгва,  ви,  ж.  Тонь,  тонкое  мвсто.  См. 

Дрягва. Драглёнький,  а,  є.  Ум.  оті,  драглий 
Драглий,  а,  в.  1)  Студенистый.  2)  Пе- 

реносно: слабый,  безсильний.  Ум.  Драглень- 
кий.  Як  маєш  у  руці  що  драг.іеньке,  то 
пустити  мусіш.  ДІВ.  (О.  1862"  І.  85} 

Драглина,  нй,  ж.  Тонь,  трясша.  Ом' 

Драгва. Драглннастий,  а,  є.  Тонкій.  Іраглп- наста  лука.  Васіїльк.  у. 

Драглі,  лів,. ...  мн.  1)  Сту  єн  истое  веще- 
ство. Драглями  взялись.  Огь  цазложеиія  пре- 

вратилось .л,  полужидкую  ма.су.  Картопля 
зімою  померзла,  а  не  весну  так  драги,- 
ми  і  взялась.  Мир.  Нов.  II.  88.   'Гой    са- 

мий туман  угорі   видасться    нам    хма- 
рою, а  не  так,  як  думають,  що  ніби  то 

хмара  схожа  на   драглі.    Дещо     2)    Ку- 
шанье: студені.  Чуб.   VII,    -т.   з)    І'аст. Ігешеїіа  іпваепгігегіса  КеГу.  ЗЮЗО.  І.  ізо. 

Драгліти,  лін»,  вш,  гл.  1)  Превращать- 
ся вь  студенистое  вещество,  дрожать    110- 

дооно    студенистому   веществу.  2)    Павпс- 
--"•   (о  тучахь).   Чине   бі/де    снігу:   там такі  білі  хмари  драгліють.  МВ.  П.  121, 

Драгяб,  на,  с.  Грязь,   болото.    В   сіни 
раз-у-раз  вода  з  стелі  натікає,  тс  та  и вже  таке  драгно.  Черк.  у. 
Драговина,  нй,  ̂ .^Дрятоиина.    Там 

колись  болото  бую,  а  тепер    така    дра- 
говина, аж  страшно,  як  ідеш.  Канев.  «у. 

Драголюб,  ба,  м.  І'аст.  и)  МопМіа  аіте»- 
16 
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вів,  полевая  мята,  б)  Ьусорив  еигораеиз  Ь. 
ЗЮЗО.  1.  127.  Ум.  Драголюбчик.  Мил.  96. 
Ти,  Одарко,  ти,  голубко  моя,  що  ти  ме- 

ні та  за  зілля  дала?  Дала  тобі  драго  - 
любчику,  ти  Іванку,  мій  голубчику.  Чуб. 
У.  34. 

Драгоман,  на,  м.  Персводчпкъ  при  по- 
сольстві, миссіи.  А  также  пхнув  він  дра- 

гомана і  до  латинського  султана.  Котл.Ев. 

Драгонія,  вії,  ж.  Наомнаи  конница, 
служившей  въ  Польші.  Наряжайте  дра- 
гонію,  лаштуйте  гармати.  К.  Досв.  145. 

Драгуля,  лі,  ж.  Въ  загадки:  лошадь. 
Хороша  драгуля  біжить    як    куля.    ХС- 
ш.  65.  т 

Драгун,  на,  м.  Драгунъ.  Чому  рано  не 
була?— Боялася  драгуна.    Чуб.    Ш.    102. 

Драгунський,  а,  в.  ДрагунскіВ.  У  їх 
драгунська  совість.  Ном.  №  3170. 

Дражливий,  а,  е.  Щекотливый.  Усьому 
дражливому  ділі  спустись  на  мене.  К\ 
ХП.   17. 

Дражнити,  ню,  ниш,  гл.  Дразнить,  сер- 
дить. Пусти  мене,  моя  мати,  на  юлиці 

погуляти;  пусти  мене,  моя  мати,  я  не 
забарюся,  тілько  хлопців  подражню  да 
й  назад  вернуся.  Мет.  302.  Соїак  драж- 

нили на  дворах.  Котл.  Ен.  2)  Прозивать, 

называть.  Пішли  ми  вп'ять  по  сліду  і 
як  раз  у  се  село  зайшли,  як  його  драж- 

нять,— не  знаємо.  Шевч.  288. 

Дражвйтнся,  нкся,  нишся,  гл.— з  ним. 
Дразнить,  поддразнивать  кого.  Він  драж- 

нився з  Лекерою  Петровною.  Левиц.  Пов. 
237. 

Дракон,  на,  м.  Драконъ.  А  ті  були 
фараони,  кесарі — то  погань!  Погань  лю- 

тая, безъ  Бога,  сказано, — дракони.  Шевч. 
II.  169.  Дракон  огнекрилатий.  К.  МБ. 
II.  137. 

Драла,  нар.  Бътомъ.  Так  я  від  його 
драла,  одбіг  з  півгонів  та  й  став.  Стор. 
І.  148.  Оттут  то  вітри  схаменулись, 
і  ну  всі  драла  до  нори,  до  ляса,  мов  ля- 

хи, шатнулись.  Котл.  Ен.  І.  11.  Драла 
дати.  Убіжать,  удрать.  Дав  од  неї  драла 
не  оглядаючись.  Стор.  І.  54.  І  до  плуга, 
і  до  рала,  і  до  хлопців  дала  драла.  Ном. 
№  8807.  Драла  дмухнути,  дряпнути.  Удрать. 
Спалив  оселю  у  Калиновського  та  й  дряп- 

нув драли.  К.  ЦН.  172. 
Драли,  лів,  м.  мн.  Шутливо:  заячьи 

ноги.  Вх.  Пч.  II.  6. 

Дралимона,  ка/>.=Драла.  Харьк. 

Драма,  ми,  ж.  Драма.  „Колії.  Укра- 
їнська драма".  Хата,  113. 

Драматичний,  а,  є.  Драматическій. 
Драмований,  а,  е.  У  Кулиша:  драма- 

тическій. Драмована  трилогія.  К. 

Драмувати,  мую,  вш,  гл.  Драматизи- 
ровать, сочинять  драмы.  Драмована  істо- 

рія жизні  обох  поетів.  К.  ХП.  21. 

Дранджоли,  жол,  м.  мн.  Салазки,  по- 
лозьями для  которыхъ  служать  дві  доски. 

Ум.  Дранджолята.  Чуб.  VII.  575.  См. 
Ґринджоли. 
Драненький,  а,  є.  Ум.  оть  драний. 
Дранець,  нця,  м.  Оборванецъ. 
Драний,  а,  є.  І)  Драный,  порванный, 

въ  дырахъ.  Пізнають  хлопці  і  в  драній 
сорочці.  Ном.  №  11215.  Шинкарочко  мо- 

лода! Повірь  меду  й  вина.  Не  повірю  не 
продам,  бо  на  тобі  каптан  дран.  Чуб. 
V.  201.  2)  Ободранный,  облупленный.  Я 
коза  ярая,  пів  бока  драная,  пів  бока  луп- лена. Ном.  №  9267. 

Драниця,  ці,  ж.  Драница,  тонкая  доска 
отколотая  или  отщепленная  отъ  дерева 

(употрсбл.  для  кровель  и  пр.).  Ум.  Дра- нйчпа. 

Дранйчнна.  ни,  ж  =  Драниця.  За- 
гадка. Драничина  хоть  яку  купу  зва- 
лить. Черниг.  Губ.  ВЬд.  1859,  №  29, 

стр.  209. 
Дранйчва,  ки,  ж.  Ум.  отъ  драниця. 
Дранка,  ки.  ж.  1)  Изношенное  бЪлье, 

изношенная  одежда.  Сорочечка  -  дранка. 
Грин.  I.  79.  Била  мене  мати  зранку, 
що  порвали  хлопці  дранку,  а  я  сіла  та  й 
латаю,  та  й  на  хлопців  поглядаю.  Мил. 

103.  2)=Драниця.  Вх.  Леи.  411.  Ум.  Дра- 
ночка. Не  було  в  його  ні  хати,  нічого, 

тільки  сорочка-драночка  на  хребті.  Г, 
Барв.  353. 
Драння,  ня,  с  соб.  Лохмотья.  Чуб.  V. 

1092. 
Дрант,  ту,  м.= Дрантя.  Вх.  Лем.  411. 
Дрантавня,  а,  в.  =  Дрантивий.  Гол.  II. 

466. 

Дрантивий,  а,  в.  1)  Изорвавный,  рва- 
ный. 2)  Дрянной,  негодный.  Дрантива 

коновка.  Дрантива  свита.  Дрантиві  ко- 
леса. Каменец,  у. 

Дрантина,  ни,  ае.=Дравжа  Лежить 
Ганна  на  старій  дрантині,  прикрита 
старою  рядниною.  Левиц.  І.  75. 

Драетогув,  за,  м.  Оборвышъ.  На  го- 
роді кукуруза;  нема  мого  дрантогуза, 

нема  його  і  не  буде,,  він  поїхав  межи- 
люде.  Чуб.  V.  1180. 
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Дрантя,  тя,  с.  1)  Ветошь,  старый  ве- 
щи, лохмотья.  Св.  Л.  91.  Ні  вів,  ні  впив, 

а  дрантям  світить.  Ном.  .V  1869.  Жид 

каже:  „ти  не  знаєш,  що  купуєш",  і 
справді  жид  замість  доброго- -дрантя  про- 

дає. Ном.  №  10519.  Яка  там  свита — 
дрантя  саме.  Канев.  у.  2)  Дрянь,  негод- 

ная вещь.  Ет,  дрантя  ті  колеса!  Старі. 
Побіжи,  то  й  розсиплються.  Каменец,  у. 
Як  би  добра  кобила,  то  б  варт  дати 
ЗО  карб.,  а  то  дрантя.  Каменец,  у.  Ум. 
Дрантячно.  Отой  жид,  що  дрантячко  збі- 
рає,  купує.  Каменец!  у. 

Дрань,  ні,  ж.  і)=Дрантя.  Як  люде 
дрань,  то  така  їх  Ордань.  Ном.  №7126. 
2)  =  Драниця.  Левиц.  І.  92. 

Драп,  меж.  См.  Дряп. 
Драпав,  ка,  м.  См.  Дряпав. 
Драпати,  драпнути,  драпонутн.  гл. 

См.  Дряпати  н  п р. 
Доапатнй,  а,  е.  О  вышивке:  драпаті 

уставки.  КоІЬ.  І.  48. 
Драпач,  ча,  м.  Шерстобой,  унотребляк- 

щій  для  очистки  шерсти  проволочный  щет- 
ки. Вас.  '202. 

Драпачка,  ви,  ж.  Звіздаті  драпачки. 
Родь  вышивки.  КоІЬ.  І.  48. 

Драпіжний,  ка,  м.  1)  См.  Дряпіжний. 
2)  У  гуцуловъ:  ночной  церковный  сторожъ. 
Шух.  I.,  119. 

Драпіка,  кн,  об. =Дряпіва.  О.  1861. 
XI.  28- 

Драпвати,  него,  вш,  гл— Дряпати.  Вх. Уг.  237. 

Драпкатнся,  каюся,  вшея,  гл.=Дря- 
патися.  Вх.  Уг.  237. 

Драпу  стан,  ву,  м.  Раст.  Аааіеа  ролті- 
са  Ь.  См.  Штанодран.  ЗЮЗО.  I.  113. 

Драпцюватн,  цюю,  вш,  гл.  Удирать. 
Вх.  Зн    16. 

Драпцёи,  нар.— побігти.  Скоро  побіжать, 
скоро  убіжать.  Вх.  Зн.  16. 

Драта,  ти,  ж.  Притісненіе,  ноборъ. 
Закр. 

Дратва,  ви,  ж.  Дратва.  ЗОЮР.  II.  92. 

Що  шилом  приколе,  дратвою  прив'яже. 
Грин.  Ш.  300.  Ум.  Дратеиця,  дратовка.  За- 

гадав швець  шевчисі  дратовки  спрясти. 
Чуб.   V  818. 

Драти,  деру,  рёш,  гл.=Дертн. 
Дратися,  деруся,  рёшея,  гл.= Дертвся. 
Дратливий,  а,  е.  Раздражительный. 
Дратливість,  воств,  ж.  Раздражитель- 

ность. 

Дратований,  а,  е.  Раздраженный. 

Дратовка,  ви,  ж.  Ум.  отъ  дратва- 
Дратування,  ня,  с.  Раздраженіе. 
Дратувати,  тую,  вш,  гл.  Раздражать, 

дразнить.  К.  ЦН.  179.  Буде  з  вас,  що 
шляхту  дурно  дратували  і  з  лукавим 
Острянином  в  степи  повтікали.  К.  Доев. 
203.  Кожен  лист,  що  читав  він,  драту- 

вав його.  Стор.   М.  Нр.  88. 

Дратуватися, туюся, вшея,  гл.  ̂ Драз- 
нить. Та  ну  вже  не  дратуйся:  давай  ді- 
тям гостинця,  а  мені  очіпка.  Рудч.  Ск. 

П.   168.  2)  Раздражаться. 
Драч,  ча,  м.  1)  Шомполъ.  Ромев.  у. 

2)  Пильщик-^  Уже  драчі  поприходили 
з  лісу  від  драчки.  Волын.  г.  2)  Обдирало, 
сборщикь  податей.  Воно  б  добре  жилось, 

та  драчі  прокляті:  двадцять  п'ять  кар- 
бованців 'за  п'ять  душ  подугиного  запла- 

ти. Лебед.  у.  4)  Колючій  кустарникъ. 
(Добруджа).  КС.  1883.  1.  59.  5)  Родъ 
удочки  для  і;  рун  ной  рыбы  при  ловлі  зи- 

мой: оловянная  гирька  съ  крючкомъ  на 

швуркі.  Вас.   189. 
Драча,  чі,  ж.  I)  Обирательство,  вымо- 

гательство, поборы,  взятки.  Нема  життя: 
великі  драчі.  Лебед.  у.  КС.  1882.  IX.  568. 
2)  Ссоры.  Як  менший  брат  оженився, 
то  почалась  між  ними  драча  за  худобу. 
Екатериносл.  у. 

Драчка,  вв,  ж.  I)  Лісопильний  за- 
водь. (Примірь  см.  при  слові  драч  2). 

2)  Доска.  Драчку  рГзати.  Пилять  доски. 
Волын.  г.  3)  Плотн.  инструментъ:  ресмусъ. 

4)  Расноложеніе  къ  ссорі.  Оттак  і  по- 
сердились, неначе  хто  між  гми  драчку 

вкинув.  Кіев.  у. 

Драчку вати,  вую,  вш,  гл.  Обивать 
стіньї  новаго  дома  передь  обмазкою  дра- 

ницами. Рк.  Левиц. 

Древйиа,  ни,  ж—  Деревина.  Шевч.  436. 
Древко,  ва,  с.  Ум.  отъ  древо.  Деревцо. 

Чуб.  V.  850. 
Древній,  я,  е.  Престарілий,  старый. 

Сим.  230.  Була  то  жена  вельми  древня 
і  немошна.  МВ.  П.  74. 

Древо,  вя,  с.  —  Дере  во.  Грин.  Ш.  690. 
А  зузуля  стрепенула,  в  темний  луг  по- 

линула, сіла  собі  на  високім  древі.  Мет. 
256.  Над  водою  посажене  древо  зеленіє. 

Ум.  Древко.  Помости  гніздечко  й  у  са- 
дочку, на  високім  древку,  на  яворку.  Чуб. 

V.  850. 

Древоруб,  ба,  м.  Сарай  для  дровъ. 
Шух.  І.  106. 

Дреглі,  лів,  м.  мн—  Драглі.  Вх.  Зн.  16. 

16» 
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Дрегло,  ла,  с.  ?  Всякое  дрегло,  разные 
квіти.  Чуб.  Ш.  336. 

Дрегнути,   ну,    нёш,    г.г.=Дремнути. 
.  I  наймит  справді  мов  божевільний  дрег- 
нув  із  поля  додому.  Не  гледів  г  дороги. 
Г.  Барв.  198. 

Дрегота,  тй,  »е.— Дрігота.  Все  на  бід- 
ного дрегота.  Ном.  №  1577. 

Дреґес,  са,  л«.=Дриґе8.  Він  кладе 
дрс/ес  за  губу. 

Дременути,  ну,  нёш,  гл.  Быстро  по- 
біжать, уйти.  Мир.  Нов.  I.  1586.  А  ко- 

била як  дремене,  аж  курява  встала. 
Рудч.  Сі;,  і.   і. 
Дремлив,  ка,  м.   Раст.    Огсіїіз    шогіо. 
Дремлюга,  ги,  ж.  Птица  козодой,  Сар- 

гітиІ§'из  еигораеиз.  Черк.  у. 
Дренутн,  ну,  неш,  гл.=Дременути- 

До  корчми  дренує.  НВолын.  у. 
Дренчагн,  чу,  чйш,  гл .— Деренчати. 

Голос  їй  дренчюпь.  Св.  Л.  І  03.  'Пано- 
тець давно  хріп,  ао.с  вікна  дренчали.  Св. 

Л.  13. 

Дрененути,  ну,  нёш,  гл.=Дремвнути. 
Дрешнав,  ка,  м.  У  овчинниковъ:  когте- 

образный  железный  гребешокъ,  которымъ 
расчесываютъ  шерсть  на  обработанной  уже 
овчин*.  Вас.  153.     , 
Дрйвётня,  дривітня,  дривбтня,  ні, 

ас.=Дрівітия.  Чуб.  VII.  387. 

Дрйвотень,  тня,  ж— Дрівітня.  Кка- 
териносл.  у.  (Залюбовск.). 

Дригавйця,  ці,  ж.  и  пр.— Дрігавиця 
и  пр.       ; 

Дриглі,лів,.м.  лт.—  Драглі:  Вх.  Зн.  16. 

Дригтіти,  гчу,  тйш,  гл.— Драгліти. 
О.  1862.  \"Ш.   19. 

Дриґ,  меж.,  выражающее  быстрое  одно- 
разовое движеніе  ногой.  Дри/  ногою! 

круть  ріжками!  Г.  Арт.  (О.  1861.  НІ. 
104). 

Дрйґавкн,  ки,  ж.  Руль.  Ровен,  у.  Ро- лыя.  г. 

Дриґання,  вя,  с.  Быстрое  движевіе 

ногою;  судорожное   подергиваніс    членов-/.. 
Дриґати,  ґаю,  еш,  одн.  в.  дриґнути, 

ну,  нёш,  гл.  Д1ш,ть  быстрое  движеніе  но- 
гою: судорожно  подергиваться.  Тут  і/міра, 

а  ногою  ще  дриУа.  Ном.  №  3340.  Не  рад 
лях,  що  взяв  по  зубах,  а  він  ще  і  нога- 

ми дргі/ає.  Ном.  Лі  ч68.  А  Потоцький 
ще  гірш  сміється:  аж  ніжками  дри/а 
та  регочеться.  Стор.  І.  192.  /  старому 
і-обаїїі  дрії/ають  жили.    Н^м.    №    8695. 

Тепер  вони  сплять  з  перепою,  не  дри/нс 
ні  один  ногою.  Котл.  Ен. 

Дрйґатися,  ґаюся,  вшся,  гл.  Ділать 
судорожный  движенія,  содрогаться.  Зарі- 

зав барана,  — і  не  дри/ався.    НВолын.    у. 
Дрйґез,  зу,  м.  Изгарь  табачная,  остаю- 

щаяся вь  трубні  и  которую  лотомт.  кла- 
дуть еебі  за  нижнюю  губу. 

Дриґнути.  См.  Дриґати: 
Дриґонути,  ну,  нёш,  гл.  То-же,  что  и 

дриґнути,  но  обозначаетъ  движеніе  боліє 
сильное.  „Бісові  груші!  пробубонить:  які 
спілі  і  над  самісінькою  головою  висять, 

а  ні  одна  ж  то  не  впаде  урот!и  1  щоб 
то  дри/онуть  ногою  та  штовхнуть  об 
цівку,  то  і  посипались  би.    Стор.    І.    63. 

Дриґудьва,  кн,  ж.  Фигура,  сділанная 
ногами,  какъ  бы  вь  танці.  Задере  голову 
(півень)....  і  витупцьовуе-витупцьовуедри- 
/ульками!  Ніби  гї  справді  танцює.  (  ті. 

Дрижевёць,  яця.  к— Драглі  2.  Вх. Зн.  16. 

Дриженйна,  ни,  лс.=Дриженець.  ЇКе- 
лех.  і 

Дрижнфіст,  фоста,  м,  11т.  горихвостка, 
РІіоеиісиги».  Вх.  Зн.  16. 

Дрив,  аа  и  зу,  м.  Хворость.  Нема  ні  дрй- 
за,  зу.  Ніть  ни  прутика.  Мнж.  179;  ніть 
ничего.  Мнж.  162. 

Дрйва  дати.  Побіжать,  убіжать.  Як 
дав  дриза,  дак  так  тілько  п'ятами  за- лопотів. 

Дризнути,  ну,  нёш,  ,гл.  Нобьжать, 
удрать.  Злякавсь  Хома....  та  кинувши 
москаля  (що  вів  на  мотузці),  як  дризне, 
так  тілько  й  бачили  Хому.  Рудч.  Ск. 

II.   176. 
Дриль,  ля,  м.  Снарядъ  для   сверленіл. 
Дрилювати,  люю,  вш,  гл.  і)  Сверлить 

дрилем.  2)  Очищать  крыжовникъ,  сморо- 
дину н  т.  її.  отъ  косточекъ. 

Дриля,  лі,  ж.  Дырка,  просверленная 

дрилем. Дрйнба,  би,  ж.  1)  Пружинный  музы- 
кальный инструменгь  нзь  желіза:  его  во 

время  игры  держатъ  вь  зубахъ,  производи 
івукь  ударами  пальца.  2)  Неряха.  3)  Жен- 

щина .іегкаго  новеденія. 

Дрймбати.  баю,  еш,  гл.  Танцонать,  под- 
плясывать. Найду  собі  цимбали,  щоб  ні- 

женьки дримбали.  Чуб.  V.  1155. 

Дрйндати,  даю,  еш,  гл.  О  лошади:  бі- 
жать рысью.  Вх.  Уг.  237. 

Дрйндон,  нар.  Рысью.  Дриндом  іде 
кінь.'  Вх.  Уг.  237. 

Д-'йпи,  пів,  м.  мн.  н  дрил»,    п'я.    с. 
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Тряаье.  Ти  б  свое,  дригія  узяв,  нехай  не 
валяється  отут. 

Дрнскуля,  лі,  лс.=Дрнслівка  2.  Же- 
лех. 
Дряслйвнй.  л,  є.  Часто  страдающій 

поносомъ. 

Дрислйвнці,  внць,  ж.  ,«н.=Дрнодя. 
На  твого  сина  плаксивиці,  дрисливиці.... 
і  вся  нечистота,  а  на  мою  дочку  чисто- 

та, красота  зо  всіх  сторон.  Чуб.  І.  118. 

Дрнслівка,  кн,  ж.  1)  Дыня,  иміющан 
много  жидкости  въ  средин!  и  вообще 
мягкая.  2)  Слива   скороспілка.    Аф.    394. 

Дрйсля,  лі,  ж.  1)  Цоносъ.  Закр.  2)  Раст. 
Си.  Пшінька.  Лебед.  у. 

Дрйслявка,  кн,  ас.=Дрнолівка  2.  Же- 
ле х.  * 

Дрнслячий,  а,  е.  Относящейся  къ  по- 
носу. 

Драена,  ні,  ж.— Дрйсля. 
Дристатн,  щу,  щеш,  гл.  Страдать  ио- носомъ. 

Дристокбз,  ву,  м.  Раст.  Стосиз  геїіси- 
Іаіиз.  ЗЮЗО.  1.  120. 

Дристун,  на,  м.  1)  Страдающій  поно- 
сомъ. 2)  Раст.  Ро1у£Опит  ІараІіГоІіиш. 

Шух.  I.  22.    Уи.   Дристунёць,    дристунчик. 

Дристуха,  хн,  ж.  1)  Страдающая  по- 
иосомъ.  2)  Разжиженный  слой  земли,  встрт.- 
мающійся  при  копаній,  напр.,  колодца  на 
большой  глубин*.  3)=Дрислі8ка  1. 

Дрись!  меж.,  выражающее  звукъ  при 
пспражненіи  поносоыъ. 

Дрйшля,  лі,  дрйшня,  ні,  ж.—  Дрйсля 
Дріб,  дрббу,  м.  і)=Дрібок.  Чуб.  V. 

1 158.  2)  Дробь  ружейная.  Аф.  394.  3)==Дро- 
бина. ,  4")  Недойныя  овцы.  Шух.  I.  190. 

Дрібен,  м^мл.=Дрібннй.  А  не  піде 
дрібен  дощик  без  чорної  хмари.  Мет.  85. 

Дрібка,  вн,  ж.— Дрібок.  Соли  дрібка. 
!'к.  Левиц.  Дрібку.  Немного.  Дрібку  по- 

стояти і  поговорити.  Вх.  Зн.  16. 

Дрібкбвнй,  а,  е.  Большими  крупинками, 
въ  кусочкахъ  (о  соли  и  т.  п.).  Си.  Дріб- 
чатий. 

Дрібний,  а,  в,  усЪч.  форма:  дрібен. 
1)  Мелкій.  дробный,  небольшой,  маленькій. 
Дрібні  речі  у  кошик  поклала.  НВолын.  у. 
А  я  ж  тую  дрібну  ряску  зберу  у  за- 

паску. Мвт.  8.  Заганяла  дрібні  пташки 
до  бору.  Чуб,  Ш.  251.  Сію  конопельки 
дрібні  зелененькі.  Нп.  Шкода  як  умре,  бо 
дрібні  діти  має.  Каменец,  у.  2)  Мелко- 

узорчатый. Вийди,  вийди,  дівчинонько,  під 

вербу  густую,  нехай  же  я  подивлюся  на 
плахту  дрібную.  Мет.  241.  3)  Густой, 
частый.  Дрібен  дощик  іде.  Нп.  За  дріб- 

ними слізоньками  світоньку  не  бачу.  Мет. 
21.  Когда  говорится  о  слезахъ,  существи- 

тельное часто  опускается.  Дрібними  вмив- 
ся. Покотились  дрібненькі  з  очей.  0.  1862. 

X.  2.  Дрібний  лист.  Мелко  и  густо  испи- 
санное письмо.  Грин.  Ш.  677.  Уи.  Дріб- 
ненький, дрібнесенький,  дрібиюній.  Та  й  знов 

мережать  захожусь  дрібненьку  книжечку. 
Шевч.  549.  Листячко  дрібнесеньке.  Кв. 
II.  163.  Дрібнюні,  як  пшоно,  червоні  кві- 

точки. Константиногр.  у. 

Дрібннстий,  а,  є— Дрібний. 
ДрІбннтн,  нн>,  ниш,  гл.  Різать,  кро- 

шить, разбивать,  раскалывать  мельче,  чЬмъ 
нужно.  Не  дрібни  бо  так  сахарю:  хай 
більші  грудочки  будуть.  Харьк.  Не  дріб- 

ни локшини:  я  дуже  дрібної  не   люблю. 

Дрібнитися,  н-юся,  нйшея,  гл.  Раз- 
дробляться, измельчаться.  Сахарь  дріб- 

ниться на  маленькі  грудочки.  Кролев.  у. 
Дрібниця,  ці,  ж.  1)  Мелочь,  пустякъ. 

2)— плахта.  Мелкоузорчатая  плахта.  Вий- 
ди, вийди,  Молодице,  з  відром  по  водицю, 

нехай  гляну,  подивлюся  на  плахту  дріб- 
ницю. Чуб.  V.  675.  Виткала  молода 

дівчина  дві  плахти  дрібниці.  Лавр.  162. 
3)  мн.  Дрібниці.  Мелко  заплетенный  косы 
Св.  Л.  2.  Росчесала  русу  косу,  заплела 
в  дрібниці.  Гайсин.  у.  4)  Родъ  сіти  для 
ловли  рыбы  въ  Дністрі.  Браун.  12.  Ум. 
Дрібничка,  дрібнйченька.  Ном.  №  14029. 
Ой  плахотка-дрібниченька  по  тросточці 
червцю.    ЗОЮР.  II.  241. 

Дрібнісінький,  а,  е.  Очень  мелкій, 
очень  маленькій,  очень  густой  и  пр. 

Дрібнісінько,  нар.  Очень  мелко,  очень 
густо,  очень  подробно  и  пр. 

Дрібніти,  ній),  еш,  гл.  Мельчать. 

Дрібно,  нар.  Мелко;  густо,  часто.  По- 
набивано каміння  дрібно-дрібно,  неначе 

горохом  вислано.  Стор.  І.  146.  Багатий 
дрібно  крає.  Ном.  №  1451.  Бий  та  й 
дрібно,  щоб  знали,  чий  син.  Ном.  Л*  9297 
на  стр.  289.  Як  музика  дрібно  грає, — я 
слухати  люблю.  Гол.  УІ.  447.  2)  Под- 

робно. Потім  все  дрібно  росказала,  кого 
до  пекла  провожала.  Котл.  Ен.  Ш.  37. 
Ум.  Дрібненько,  дрібнесенько.  Дрібно,  дріб- 

несенько русу  косу  заплела.  МВ.  І.  134. 
Дрібненько  ходити.  Ходить  мелкими  шажка- 

ми. Може  ту,  мамо,  сватать,  що  дріб- 
ненько ходить?  Мет.  238. 
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Дрібногляд,  ду,  м.  Микросконъ.  Ми- 
кроскоп по  нашому  можна  назвати  дріб- 
ногляд. Ком.  II.  88. 

Дрібноголбвий,  а,  е.  Пустоголовый, 
ограниченный.  Дрібноголове  панство  кеп- 

кує з  рідної  мови.  К. 
Дрібнолистий,  а,  е.  Мелколистый.  Дріб- 

нолиста груша.  МВ.  II.  74. 

Дрібнота,  тв,  ж.  Мелюзга,  мелочь.  То- 
ді то  вже  орда  значних  людей  у  полонь 

залюбки  брала,  а  дрібноту  панів  без  жа- 
лю стинала.  К.  Хмельн.  66.  Дрібна  дріб- 

нота. 1С.  Кр.  28.  Ум.  Дрібнбтиа,  дрібно- 
тоньна. 

Дрібвюиів,  я,  е.  Ум.  оть  дрібний. 

Дрібняки,  ків,  м.  мн.  Мелкія  деньги. 
Вх.  Зн    16. 

Дрібок,  бка,  м.  Кусочекь,  крупинка  (о 
соли,  напр.).  1  не  раз,  і  не  два  трапля- 

лось, що  в  хаті  не  було  ні  дрібна  соли, 
ні  сухого  сухаря.  Левиц.  І.  73.  Ум.  Дрі- 
ббчок. 

Дріботання,  вя,  с.  Неразборчивая  бол- 
товня скороговоркой.  Таке  якесь  дріботан- 

ня в  його,  що  я  й  не  розберу,  що  він  і 
росказуе.  Новомоск.  у. 

Дріботати,  бочу,  чеш  и  дріботіти,  бочу, 
тйш,  гл.  1)  Говорить  очень  скоро.  Оце 
було  й  дивиться  він  на  тебе  і  дрібо- 

тить тобі,  а  дума  певно  о  чімсь  другім. 
Сим.  199.  Мовчки  слуха,  що  дріботить 
йому  вона.  Греб.  357.  2)  Мелко  ступать, 
частить  ногами.  Цей  кінь  щось  не  дурно 
ногами  дрібоче.  Як  було  вдарять  музики 
в  струни,  Марина  не  встоїть  і  не  втер- 

пить! Вже  й  б'є  тропака  і  дріботить. Ленин.  І.  12. 
Дріботун,  на,  м.  Говорунь,  много  и 

быстро  говорящій,  болтунъ.  Дивиться  він 
на  тебе  й  дріботить  тобі  (дріботун  був 
старий).  Сим.  199. 

Дріботуха,  хв,  ж.  Говорунья,  болтунья- 
Що  вже  й  дріботуха  вона,  то  й  Боже! 
Усе  дрібоче,  усе  дрібоче!  Новомоск.  у. 

Дріббчов,  чка,  м.  Ум.  оті.  дрібон. 
Дрібошйти  и  дрібушйти,  шу,  шйш,  гл. 

Долать  быстро  слідуюіція  одно  за  другимъ 
движенія.  Взяв  москаль  ціпа  і  почав 
швидко-швидко  ним  дрібушйти.  Грин. 
II.  207.  Поэтому  дрі6ошити=дріботати  2. 
Кінь....  дрібошив  ристю.  Левиц.    І.    484. 

Дрібушечки,  чок,  ж.  мн.  Ум.  оть  дрі- 
бушки 

Дрібушйти.  См.  Дрібошитв. 
Дрібушки,  шок,  ж.  мн.  1)  Родъ  игры: 

берутся  вдвоемъ  за  руки  и  поставивъ  нос- 
ки къ  носкамь,  кружатся,  приговаривая: 

„дрібу-дрібу,  дрібушечки!и  2)  Танецъ,  так- 
же мелкія  па  въ  танцахь.  Ті  „дрібушки" 

танцювали,  ті  садили  гопака.  Сніп.  136. 
Настя  вийшла  у  танець....  виробляла 
дрібушки.  Левиц.  Нов.  111.  3)  Мелко- за- 

плетенный косы.  Гол.  Од.  60.  Поплела 
коси  у  самі  маленькі  дрібушки  і  вінком 
на  голову  поклала.  Кв.  І.  50.  Не  плети 
кісоньки  утроє,  заплети  кісоньку  в  дрі- 

бушки   Мет.  205.  Ум.  Дрібушечки.  Ин.  77. 
Дрібцювати,  цюю,  еш,  гл.  Дт,лать  мел- 

кія на,  частить  танцуя.  Який  там  він 
прудкий?  Дробцює  й  ноги  вкупі,  і  тіль- 

ко гупотить,  товче  мов  просо  в  ступі 

О.^вбі.  VIII'.  50. Дрібчатвй,  а,  е.  Большими  крупинка- 
ми (о  соли  н  т.  н.).  1'к.  Левиц.  См.  Дріб- 

ковий. 

Дріб°Я8КЙй,  дрібяаковий,  а,  е.  Ме- лочной. 

Дріб'язок,  8ву,  м.  1)  Мелочь,  мелкія 
вещи  Оце  забув  купигіїи  олії.  Стілько 

дріб'язку  було,  що  як  його  й  не  забути: 
купи  соли,  купи  риби,  меду,  мила,  олії, — 
от  і  забудеш  що  небудь,  випаде  з  голови. 

Кіев.  у.  2)  Маленькій  двти.  Там  тогодріб'яз- 
ку  повен  запічок.  3)  Мблкій  скоть.  В 
мене  овець  ватага,  а  дійнику  без  ліку, 

а  дріб'язку  як  піску.  Лавр.  77.  4)  На  дріб'я- 
зок, на  дріб'язки  побити.  Побить  на  мел- 

кіе  кусочки.  Грин.  II.  243 

Дрівітвя,  дрівотвя,  дрівутвя,  ві,  ж. 
Бревно,  на  которомъ  рубятъ  дрова,  а  так- 

же и  місто,  где  оно  находится.  Хлопці 
щось  робили  та  й  покинули  сокиру, 
устромивши  у  дрівотню.  Кост.  (0.  1862. 
VI.  46).  На  дрівітні  дров  ні  поліна. 
ЗОЮР.  І.  220.  А  турки,  що  тріски  на 
дрівітні,  валяються  кучами.  ЗОЮР.  І. 
291.  Чи  пересуне  що,  чи  переложить,  а 
сама  зирк  із  комори  на  дрівотню.  Кв. 
II.  160. 

Дрівця,  вёць,  с  мн.    Ум.    оть   дрова. 
Дрігявйця,  ці,  дрігва,  ви,  ж.  Студе- 

нистая масса  или  что  либо  подобное  ей. 

Ще  за  старих  панів  вівці  такі  вже  си- 
ті були,  що  як  ідуть — аж  дрігавиця 

дріготить.  Лубен,  у.  Там  і  вівці  ситі, 
як  дрігва,  аж  шкура  ходором  ходе.  Лу- бен, у. 

Дрігота,  ти,  ж.  Дрожь. 

Дріготітв,  чу,  тйш,  гл.  Дрожать.  Дрі- 
готиш,  як  зшою  хорт.  Ном.  Л;  651. 
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ДріжАкй,  вів,  м.  мн.  Дрожь.  Дріжакй 
їсти.  Трястись  отъ  холода.  Пархім  ходить 
та,  голодний,  дріжакй  їсть  по  холодній 
зорі,  не  маючи  у  віщо   й    одягтись.    Кв. 
0,  та  й  змерз  же  я  цупко!...  Та  й  дрі- 
жаків  наївся!  Кв.  І.  5.  Дріжакй  скачуть 
у  душї.  Страшно  становится,  нападаегь 
страхь.  Йдуть  хлопці....  в  душі  дріжакй 
скачуть,  Господи,  Господи!  що  то  буде?... 
Кожному  в  голові  був  той  екзамен.  Св. 
Л.  215. 
Дріжання,  ня,  с  ДроЖаніе,  дрожь. 

ііоіі.  II.  34.  Насупляні  брови,  чорні,  гос- 
трі очі,  твердий  погляд,  товстий  го- 

лос,— все  те  обсипало  її  спину  дрижан- 
ням. Левиц.  І.  332. 

Дріжатн,  ясу,  жйш,  гл.  Дрожать.  Стор. 
1.  84.  Дріжить  як  мокрий  хорт,  зуба- 

ми знай  цокоче.  Греб.  Гей  як  вискочив 
козак  Нечасто  сам  кониченька  сідлати, 
гей  під  кониченьком,  гей  під  вороненьким 
стали  ніженьки  дріжати.  Нп. 
Дріжджйти,  джу,  джйш,  гл.  Класть 

дрожди  (вь  гвсто  и  т.  а.).  Загадав  Іван 

ся  женити,  з  м'якини  пиво  варити,  кро- 
пивою хмелити,  а  глиною  дріжджйти. 

Рк.  Макс. 

Дріжджі,  джів,  дрїжчі,  чів,  м.  мн. 
Дрожди.  Госте,  Як  на  дріжджах.  Ном. 
Лі  8611.  ІІігиов,  як  рак  по  дріжджі.  Ном. 
Лі  10981.  Пухла  така,  наче  на  дріжчах 
зійшла.  МВ.  І.  113.  А  тут,  не  тобі  ка- 

жучи, ростуть  дочки  як  на  дріжчах. 
Левиц.  І.  140. 

Дріжова,  вж,  ж.  Трясина. 

Дрїжчі.  См.  Дріжджі. 
Дрівд,  дровда,  .и.=Дро8Д.  І$х.  ІІч.  II.  15. 

Дрізки,  аок,  мн.  Щепки,  черепки,  ку- 
сочки, дребезги.  Ун.  Дрізочки.  Строщити 

на  дрізочки.  Нол.  №  3866. 

Дрівнути,  ну,  неш,  гл.  Толкнуть,  ляг- 
нуть. Не  підходь  до  коня  близько,  а  то 

ногою  дрійне.  Херс.  у. 

Дрік,  дроку,  м.  1)  Раст.  дрокъ,-  Ое- 
півіа  ( іпсіопа.  Лв.  99.  А  в  городі  чисто- 
колі  два  кущики  дроку.  Мет.  70.  Оці  кві- 

тоньки так,  каже,  звуться,  а  оця  тра- 
виця так....  оце  березка,  оце  чебрець,  оце 

дрік.   Сил.  2)  Оводъ. 

Дріиа,  ни,  ж.  Родъ  весенней  хоровод- 
ної! игры. 

Дрімай,  ка,  м.  Гони.  З  дрімакбм  ся 
вітає.  Онъ  дрен леть,  сннгь.  Вх.  Лем.  411. 

Дрімання,  ни,  с  Дренаніе.   Хилив  її 

сон  якийсь,  якесь  невпокійне  дрімання. 
МВ.  (0.  1862.  І.  91). 

Дрімати,  маю,  вш,  гл.  Дремать.  Як 
спить,  то  не  їсть,  а  як  їсть,  то  не 
дрімає.  Ном.  №  5742.  Зирнув  місяць  ти- 

хесенько з-за  чорної  хмари:  дрімай,  дрі- 
май,- Туреччино,  до  нової  кари.  Морд. 

(Мір.  л.  сб.  66).  Стали  спочивати,  став 
Марко  дрімати.  Мет.  100. 

Дрінатнся,  мається,  гл.  безл.  Клонить 
ко  сну.  Став  кунь  вороний  спотикатися, 
мені  молодому  да  дріматися.  Млр.  л.  сб. 
242.  Дрімається  мені.  Федьк. 

Дрімкн,  ків,  мн.  Дремота.  Соньки-дрім- ки  в  головоньки.  Мил.  36. 

Дрімливий,  а,  в.  Наводящій  сонъ.  Мил. 
37.  Ой  спи,  дитя,  без  сповиття,  поки 
матії  з  поля  прийде  та  принесе  три 
квіточки:  одна  буде  дрімливая,  друга  бу- 

де сонливая,  а  третя  щасливая.  Макс. 

(1849),  95.  Вітрець  дрімливий  якийсь 
наше.  МВ.  II.  78. 

Дрімливиці,  видь,  ж.  мн.  Располо- 
женіе  къ  дремогв,  дромота.  На  мого  сина 
дрімливиці,  сонливиці  і  сплячки.  Чуб. 
І.   112. 

Дрімлюх,  ха,  «.=Дрімух.  Подольск,  г. 
См.  Дремлюга. 

ДрімліЬчий,  а,  е.  Сонливый,  располо- 
женный къ  дрем оті. 

ДрімнйвнпД,  виць,  ж.  .кн.=Дрімли- 
виці.  Мил.  34. 

Дріннйці,  нйць,  ж.  мн ..= Дрімки,  дрі- 
мливиці. А  соньки  в  головоньки,  а  дрім- 

ниці  в  очиці.  Мил.  36. 

Дрімота,  ти,  ж.  Дремота.  Левиц.  І.  9. 
Ой  ходить  сон  коло  вікон,  а  дрімота 
коло  плота.  Мет.  2.  Ой  на  кота  ворко- 

та, на  дитину  дрімота.  Макс.  Цвіти  ж 
собі,  живи  собі  самотою,  самотою,  вті- 

шай себе  солодкою  дрімотою,  дрімотою. 
К.  Досі».  49. 

Дрімух,  ха,  м.  Пт.  Козодой,  Саргішиї- 
£ііз  еигораеиз.  Вх.  Пч.  II.  9.  См.  Дрімяюх. 

Дрімучий,  а,  е.  Объятый  дремотой, 
дремлющій.  Тихенько  дрімучий  Прут  да- 

лі тече.  Млак.  3. 

Дріпа,  пи,  ж.=8адріпа?  Уродиться  ж 
дріпа,  мов  червива  ріпа.    Ном.    №    8499. 

Дріпло,  л  а,  с.  об.  Дринь,  оборвмпп.. 
Ми  робимо,  ми  жнемо,  ми  в  коломазі, 
а  вони,  не  робивхии  вихорошуються;  ста- 
.ре  дріпло — і  те  шубу  яку  напірпть.  Г. 
Барв.  33. 
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Дріт.  ДР^ту,  м-  Проволока.  Вас.  199. 
Єсть  у  мене  нагаєчка  з  кінця  дротом 
шита.  Млр.  д.  сб.  337.  Ум.  Дротин.  Драг. 
79.  Дротбчок.  Я  ж  думала,  що  нагаєчка 
з  платочка,  аж  то  вона  із  проклятого 
дроточка.  Нп. 

Дрітарь,  ря,  м.  Проволочникъ.  Их.  Уг. 
237. 

Дрітовач,  ча,  л«.=Дрітарь.  Вх.  Уг.  237. 
Дріть,  дрбтн,  ж.  Сплетенная  вдвое  мід- 

на» проволока,  употребляющаяся  въ  гу- 
цульскихъ  изділіяхь.  Шух.  І.    275,    312. 

Дрічннй,  а,  є  =  Ґр  чний  Ьиіакау, 
Огапітаїіса  аіауогиіпепа,  168.  Вх.  Уг. 
237.  Ой  дівчата,  ой  сестриці,  приходят 

м'ясниці,  як  нас  возьмуть  дрічиі  хлопці, — 
будем  молодиці.  Гол.  II.  431. 

Дробелява,  ви,  ж.  =  Дрібнота.  Вх. 
Лем.  411. 

Дробелячів'я,  в'я,  с  соб.  Овцы  и  козы. Вх.  Лем.  411. 

Дробина,  ви,  ж.  соб.  1)  Домашнія  пти 
пы.  Сим.  137.  142.  К.  Дз.  214.  2)  Мелкія 
пресмыкаюшДяся,  также  черви.  Хай  йому 
дробина  сниться!  —  нехорошее  пожеланіе 
мертвому.  Мнж.  Ск.  179.  3)  Дрова  изъ 
тонкихъ  вътокъ.  Каменец,  у.  4)  Мелкія 

вещи.  НВолын.  у.  5)  Мелькія  деньги.  НВо- 
лын. у.  6)  Мелкіе  куски.  Посікли  Ігнатка, 

посікли  братка  на....  дробину.  Молодик. 
(1843),  141. 

Дробин  вив,  ка,  м.  1)  Пастухъ  гусей. 
2)  Дворъ  и  хл^въ,  гді  содержатъ  домаш- 

нюю птицу. 

Дробин нидн,  ці,  ж.  Женщина,  при- 
сматривающая за  домашней  птицей. 

Дробити,  блю,  биш,  гл.  Різать  на  мел- 
кіе куски.  А  мій  милий  тісто  дробить, 

а  я  рада,  що  й  то  робить.  Грин.  Ш. 
314,  2)=^Дріботіти  2.  Шух.  I.  80. 

Дробйтько,  ка,  м.  Говоря  (цій  скоро  н 
невнятно.  , 

Дробівниця,  ці,  ж.  Дробница  (мъшокъ 
или  сосудъ  для  храненія  дроби).  I пистоль, 
і  дробівниця,  і  мушкет  важучий.  Щог. 
В.  98. 

Дробовий,  ка,  м.  Охотничье  ружье.  Аф. 
394.  Ум.  Дробовичбн. 

Дробуватий,  а,  е.  Большими  крупин- 
ками (о  соли  и  т.  п.).  Дробувата  сіль. 

Дроб'ята,  б'ят,  с  мн.  Овцы.  Желех. 
В1ух.  I.  84. 

Дрбва,  дрів  и  дров,  с.  мн.  Дрова.  У 
пеклі  все  тепло,  а  пой&и  в  рай,  то  й  дро- 

вами дбай.  Ном.  Лі  200.  Ум.  Дрівця.  Рудч. 

Ск.  II.  7.  А  ну,  синку,  роскидаймо  хлі- 
вець та  нарубаймо  дрівець.  Ном.  №  10289. 

Василь  на  всі  празникп  нарублюе  дрівець. 
Кв.  Ц.   160. 

Дровина,  ни,  ж.  Поліно  дровъ.  Треба, 
шоб  юла  піч  ніколи  не  була,  класти  на 
ніч  у  неї  дровину.  ХС.  Ш.  50. 

Дровиняка,  ки,  ж.  Большое  подіне 
дровъ,  бревно.  Дві  дровиняки,  чотирі  ко- 
ляки,  восім  оір,  дев'ята  щіль.  (Загадка: 
ярмо).  ХС.  Ш.  64. 

Дровітник,  ка,  к.  Дровникъ.  Радо- 
домысл.д.  (Ри\  Левиц). 

Дровітня,  ні,  аю.=Дрівітня.  Пішов 
дрова  рубати,  на  дровітню  ліі  спати.  Нп. 
Як  тріски  лїтають-скачуть  з  під  сокири 
на  дровітні,  розсипають  лихі  люде  наші 
кості  беззащитні.  К.  Псал.  315. 

Дровник,  ка,  м.  Дровянной  сарай. 
Дрбвно,  на,  с.=  Дровина.  Вх.  Лем.  411. 
Дрововба,  за,  м.  Работникъ  на  еахар- 

номъ  заводі,  возящій  дрова.   НВолын.    у. 

Дроворуб,  ба,  м.  Дровосікь. 
Дроворубня,  ні,  ж.  Місто,  гді  рубятъ 

дрова.  Міус.  окр. 

Дров'яний,  а,  о.  Дровяной,  изъ  дровъ. 
Дров'яний  жар  у  печі.  Константиногр.   у 

Дрожачка,  ки,  ж.  Раст.  Вгіга  тесііа. 
Шух.  І.  20. 

Дровд,  да,  м.  Пт.  Дроздъ,  Тлгсіпз  уііі- 

&агі§. Дроковйстий,  а,  е.  Капризный,  раз- 
дражительный. 

Дроковнця,  ці,  ж.  Жаркое  время  въ 
маі  и  іюні,  когда  скоп,  подвергается  на- 

падение оводовъ  и  мечется  изъ  стороны 

въ  сторону  (дрочиться).  Чою  ти  головою 
крутиш,  мов  той  цап  у  дроковицю?  О. 
1861.  XI. 

Дропак,  ка,  м.  Родъ  танца,  трепака. 
Ой  пішла  б  я  на  музики....  да  вдарила 
дропака.  Нп.  Дропака  дати.  Убіжать.  Чим 
дуж  дав  відтіль  дропака.  Котл.  Ен.  II.  16. 

Дрбтнк,  ка,  м.  Ум.  отъ  дріт.  2)  Иру- 
токъ  чулочный.  МВ.  (1862.  І.  40). 

Дротина,  нн,  ж.  Проволока. 
Дротбвий,  а,  е—Дротяний.  Доротова 

струнка.  КС.  1882.  УШ.  282.  Нагайка 
дротовая,  чорним  шовком  шита.  Чуб 
V.  621. 

Дротбчок,  чка,  м.  Ум.  отъ.  дріт. 
Дротянёнькнй,  а,  е.  Ум.  отъ  дротяний. 
Дротяний,  а,  6.  Проволочный.  Рудч. 

Ск.  І.  60.  ОШт,  сину,  дротянії  віжки, 
зв'яжи  міиііі  рученьки  і   ніжки.    Млр.    л. 
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ей.  201).  Дротяні  запаса.  Запаска,  съ  во- 
тканной въ  нее  канителью.  Шух.  I.  132. 

Ум.  Дротянёнький.  Нагаєчка  дроптненька, 

а  я  молоденька,  і/  тіло  вличас,  кров'ю  за- 
.ните.  Чуб.   V.  49  І. 

Дротянка,  ки,  ж.  Нагайка  дротянка.  Ьіа- 
гайыа,  сделанная  нзъ  проволоки.  Ні1  пи- 

шайся, брате,  чи  дужа-здорова,  заиишай- 
іи,  брате,  яка  моя  і)оля:  ишвкая  хусточ- 

ка  в  руках  мо'/л  стліла,  нагайка-ирошян- 
ки  кров'ю  обкипіла.  Мет.  281.  2)  Раст. 
.Іиіісов  (гігі(1іі8.  Лв.  99.  Ум.  Дротяночка. 

Чг.  *26.  Нагаєчка- Оротяночка  у  три  дро- 
ти   шити.   Чуб.  Ш.   111. 

Дрохва,  ви.  ж.  Драхва.  Грин.  II.  158, 
157.  О.  1861,  XI.  100.  Зосталась  цариця 
серед  стещ)  одним  одна.  Однак  не  ткида 
її  ГосноОь:  підійде  до  неї  дика  коза,  от 

нона  подоїш  і,  молочка  та  й  нап'ється;  по- 
налітають до  неї  дрохви,  хохітва,  і  на- 

несуть яєчок.  Стор  І.  74.  По  кущах  між 
(ісреіою  ходять  дрохви  табунами.  ІЦог. 
І).   53. 

Дрохвеня,  няти,  с.  Драхва-двтенышъ. 
Ум.  Дрохвенятно.  Аф.  394. 

Дрохвйн,  дрохвйннй,  а,  е.  Принадле- 
жащей драхвъ,  относящейся  къ  драхві. 

Лрохвині  яйця.  Сим.  233. 
Дрохвич,  ча,  лі.  Самець  драхва.  Стор. 

II.  23. 

Дрохвйчка,  ви,  ж;  Самка  драхва. 
Дрочйти,  чу.  чиш,  іл.  Дразнить,  сер- 

дить, раздражать.  Бога  не  шіви,  а  чорта 
не  дрочи.  Ном.  Лг  5871.  Пусти  мене,  ма- 

ти, я  її  не  забаруся,  тільки  хлопців  по- 
д)ючу  та  и  назад  вернуся.  Лавр.  32. 

Дрочгітися,  чуся,  чишся,  іл.  1)  Ме- 
таться изъ  стороны  въ  сторону  оть  уку- 

сові, оводовь  (о  сьогв).  3)  Сердиться,  бі- 
ситься, капризничать.  Оханися  ж,  не  дро- 

чнен,  не  басуй,  Панаску!  Мкр.  Н.  9. 
3)  Дразниться.  Ти  <)рочншся  з мене.  Драг.  51. 
Дрочлйвий,  а,  є.  Легко  раздражаемый 

укусами  оводовь  и  мочущійся  подъ  вліяні- 
СУЬ  нхь  (о  скогв).  См.  Дрочитися.  Як  ко- 
/ннні  ошелишия,  то  принісши  теля  у  ха- 

ту, зараз  затуляють  одежою,  або  чим 
орутм,  нічки,  Щоб  не  д/ючлігве  було  після. 
Чуб.   І.  50. 

Друбак,  ва,  і/.=Гробав.  Шух.   І.    23. 
Друбеа,  бна,  не— Дрібен.  В  полі,  ма- 

ти, друбсн  Ооіцнк  і*)е,  оіі  тон  мені  ранонь- 
>.и  промиє.  Чуб.  V.  876.  Ум.  Друбненький. 
Бодай  же  вам,  панове-мо.юдцове,  да  три 
літа  боліти,  а  що  ви  мене  посиротили  і 
<)рубнгні,кі  діти.  М.ір.  л.  сб.   191. 

Друббв,  бка,  ».=Дрібок.  Мені  нсба- 
шцько  треба:  соли  друбок,  хліба  шматок 
та  горілки  чарка.  Ном.  .V  12175.  Ум 
Друббчок.  Нема  соли  друбочка.  Чуб.  V. 496. 

Друбушки,  шок,  ж.  ми  =Дрібушкв  3. 
Стор.  М.  11р.  9. 

Друг,  га,  мн.  друаі,  .«.  І)  Другь.  Лез 
вірною  друга  великая  туш.  Ном.  №  9021 
Годі  тобі  жити  за  тихим  Дунаєм:  ми 
на  тебе,  друже,  давно  вже  чигаєм.  К.  Доев. 
28.  Разом,  друзі!  крикнув  Карно.  Левиц. 
Нов.  350,  Не  так  тії  сто  братів,  як 
сто  друзів.  Ном;  Рече  Христос  до  Івана, 
сваю  друїа.  Чуб.  Ш.  21.  2)Мужъ(пъч;няхъ) 
Ой  пійду  я,  не  берегом — лугом:  чи  не  зо- 
стрінуся  з  несуженим  другом.  Мет.  94. 
Слала  Маруся  до  Юрочка:  мій  Юрасень- 
ку,  мій  друже  вірний!  (Свад.  пісня  о  но- 
вобрачныхы.  Мет.  184.  Ум.  Дружок.  Чуб. 
V.   1004. 

Другак,  ва,  м.  і)  Теленокь  или  жере 
бенокъ  на  второмъ  году  жизни.  2)  Второй 
рой,  вьішедшій  въ  то-же  літо  изъ  одного 
и  того-же  улья. 

Другий,  а,  е.  1)  Другой;  ивой.  Один 
сидить  конець  столу,  мед-вино  кружає, 
другий  сидить  біля  його,  на  екриіючку 
грає.  Мет.  8.  Але  він  тут  собі  другий, 
ніж  у  нашому  селі.  Кв.  II.  296.  В  місті 
добре  тілько  кому  небудь  калач  купувати. 
а  не  що  друге.  Ном.  №  10484.  2)  Второй. 
Уже  й  другою  сина  діждали  собі.  Харьк. 
Другого  дня.  На  другой  день.  Каменец,  у. 

Другйея,  ні,  ж.  Подруга.  За  царицею 
другині  до  царя  в  гостину  серед  радощів 
весільних  як  голубки  линуть.  К.  Псал.  110. 

Другорядний,  а,  е.  Второстепенный. Желех. 

Друґар,  ра,  м.  Рукоятка  рулеваго  вес- 
ла у  плота.  См.  Керма.  Шух.  І.  181. 
Дружба,  би,  1)  ж.  Дружба.  Услужіте 

мені  службу,  покажіте  дружбу.  Кв.  І.  34. 
2)  об.  Одинъ  изъ  супруговъ;  замужняя  жен- 

щина или  женатый  мужчина.  Позбірались 
судді  сенатори,  присудили  йому  женить- 

ся, тому  молодому  князеві,  •%  їде  він  ту- 
кати собі  дружби,  а  за  їм- великий  поїзд. 

ЗОЮР.  II.  61.  1  ти  дружба,  і  я  дружба, — 
оба  'съмо  сі  дружби,  ой  вже  ми  ся  додруж- 
били  вояцької  служби.  Гол.  II.  803.  Въ 

одной  сказкъ*  употреблено  въ  устахъ  двву- 
шскъ  о  молодомъ  царевичі  повндимому  въ 
смысл*:  молодой  челов'вкъ,  могущій  быть 
женихомъ:  Прггходшпь  він  до  будинок,  а.ж 
вийде,  три  дочки  тне/  баби  на   рундук.... 
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//кий  ти,  кажуть,  дружбо,  .горошин,  да 

уб'є  тебе  наша  мати.  ЗОЮ1'.  II.  51 — 52. 
3)  м.  Товарищъ  жениха  на  свадьб-Ь,  пригла- 

шенный имъ  изъ  числа  парней;  шаферъ. 
Чуб.  IV.  95 — 96.  Иногда  это  значить  то- 

же, что  и  дружко  Чуб.  IV.  182.  Гол.  IV. 
432.  Ум.  Дружбонько,  дружбйненько.  Мар- 

ией. 132.  Грин.  III.  498.  Поьлянъ,  Мару- 
сю, на  норії:  то  йде  дружбонько  воры 

твій,  та  несе  коровай  на  віці,  б'лес  іа- 
вивало  на  тарільці.  Мет.  207. 

Дружбарт,  та,  м.  Родъ  игры  въ  карты. 
Давай  різати  в  мар'яша,  в  дружбарта, 
а  хто  г  просто  в  візка.  Св.  Л.  222. 

Дружбйиевьк",  ка,  м.  Ум.  оті.  дружба. 
Дружбнти,  блю,  бнш,  гл.  Быть  друж- 

бою, шаферомъ  на  свадьбі.  Вх.  Лем.  411. 
Було  б  тобі  не  дружбити,  було  б  тобі 
свині  пасти.  Насмт>шл.  свад.  м'Ьсня.  Рк. 
Макс. 
Дружбів,  бова,  ве.  Принадлежащей 

дружбі.  Грин.  Ш.  506.  Дружка  за  сто- 
лом надіває  дружбову  шапку.  О.  1862. 

IV.  18. 
Дружбонько,  ка,  м.  Ум.    огь   дружба. 
Друженька,  дружечка,  кн,  ж.  Ум. 

огь  дружка. 
Друженько,  ка,  м.  Ум.  огь  дружко. 
Дружина,  нн,  1)  об.  Каждый  изъ  супру- 

гов ь — как'ь  мужъ,  такъ  и  жена.  Да  по- 
можи, Боже,  на  рушничку  стати:  то- 

ді не  розлучиш»  ні  батько,  ні  мати,  ні 
чужая  чужина,  коли  судилася  дружина. 
Мет.  53.  З  великою  худобою  битись  да 
сваритись,  з  хорошою  дружиною  на  сві- 

ті нажитись.  Мет.  83.  Ой  як  буду,  моя 
матусенько,  да  я  в  війську  помірати, 
приймай  мою  вірную  дружину  да-за  рід- 

ну дитину.  Мет.  241.  Чоловіче  мій,  дру- 
жино моя,  завіз  ти  мене,  де  роду  нема. 

Мет.  246.  2)  ж.  Товарищи,  дружина,  слуги. 
Хвалиться  стрілкою  перед  дружинкою: 
да  нема  у  дружини  такої  стріли,  як  у 
самого  пана  Івана.  Чуб.  Ш.  288.  Ум. 
Дружинна,  дружинонька,  дружйночка  Чуб. 
Ш.  288.  Маркеи.  136.  Грин.  III.  429. 
Мил.  205.  Що  білая  лебедина  Дунай 
сколотила,  невірная  дружинонька  жалю 
наробила.  Чуб.  Ш.  137.  Негідняя  дру- 

жйночка молодому  світ  зав'яже.  Чуб.  V". 
Л 1 .  Борейкова  дружинонька  волає  долами: 
один  каже  до  другого:  „Вже  пана  не 
мами".  Гол.  І.  14. 
Дружити,  жу,  жиш,  гл.  1)  Дружить. 

З  москалем  д}уужи,  а  камінь  за  пазухою 
держи.  Ном.  Лг  819.  2)  Поступать  по  дру- 

жески. Другу  дружи,  а  другого  не  гніви. 
Ном.  Л:  9531.  3)  Женить  или  отдавать 
замужъ.  Мил.  218.  Тому  сина  женити.... 
тому  дочку  дружити.  О.  1861.  XI.  Св. 
ЗО.  4) — собГ  Брать  въ  жены.  В  тебе  си- 

ни в  царя  служать,  царівочку  собі  дру- 
жать, в  царя  дочку  заручили  та  й  до- 

дому пригостили.  Гол.  IV.  551.  Ум.  Дру- 
житоньки. Мої  любі  вечерниченьки!  Вже  ж 

бо  мі  на  вас  не  ходитоньки,  з  панянка- 
ми не  дружитоньки.  О.   1862.  IV.  4. 

Дружитися,  жуся.  жншоя,  гл.  1)= 
Дружити  І.  Слабий  з  дужим  не.  борись, 
голий  з  багатим  не  дружись.  Ном.  №  1417. 
2)  Жениться.  Не  хтів  а  ні  дружитись, 
а  ні  дома  жити — чумакував.  МВ.  І.  65. 
Дружитоньки.  Ум.  огь  дружити. 

Дружка,  ки,  ж.  1)  Молодая  д-ввушка 
изъ  приглашенныхъ  невестой  быть  на 
свадьбі;  одна  изъ  дружок  носить  назнаніе 
старшої.  Завтра  заплети  кісоньку  в  дрі- 

бушки, та  вже  ж  тобі  не  ходити  в 
дружки!  Мег.  206.  Ой  брязнули  на  дворі 
цимбали,  озвалися  у  сінях  бояри,  заспі- 

вали дружки  у  світлиці,  забилося  серце 
у  вдовиці.  К.  Досв.  120.  2)  Подруга.  Ой 
хвалилася  гречная  панна  своїми  косами 
перед  дружками.  Чуб.  НІ.  299.  Ум.  Дру- 

женька, дружечка.  Грин.  III.  496,  433,  476. 
Сідайте  сюди,  дівчата.  ..  от  же  вам  і 
ложечки,  брусуйте,  друженьки,  брусуй- 

те. Кв.  Есть  у  мене  служечка,  старшая 
дружечка.  Мет.  193.  Усі  дружечки  по 
лавах  сіли,  а  Ганнуся  на  посаді.  Нн. 

Дружків,  кова,  ве.  Принадлежащей 

дружкові. Дружко,  ка,  м.  Приглашенный  ро- 
дителями жениха  женатый  мужчина;  онь 

распоряжается  свадьбой.  МУК.  Ш.  93. 
Сим.  11.  КС.  1883.  II.  380.  На  тарілку 
положать  рушник  і  дадуть  дружкові, 
піддружому  і  старостам.  Мет.  190  Аж 
ось  крикнув  дружко:  „старости,  панн 
підстарости!  благословіте  молодих  ви- 

вести з  хати  на  двір  погуляти.  Кв.  І. 
14.  Ум.  Друженько,  дружонько.  Грин.    НІ. 
436.  Одчиняйте  сватам  хату,  дружень- 

кам пивницю.  Нн. 

Дружкувати,  кую,  вш,  гл.  Быть  друж- 
кби  или  дружкою  на    свадьбі;.    Грин.     ПІ. 
437.  Алв.  64,  96.  Було  б  тобі,  дружку, 
не  дружкувати,  було  б  тобі  свині  пасти. 
Грин.  Ш.  457.  Чи  ти  вже  дружкувала 
коли?  Иолт. 

Дружній,    я,    в.    1)    Дружественный, 
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дружный.  І.  Бари  1 Зг>  Дружин  розмова. 

К.  Досі).  93.  Дружн'ііі  череді  вовк  не 
страшний.  Ноя.  V  107  17.  2)  Принадле- 
жащій  другу.  Дружню  жінку  взяв  до  се- 

бе. Ум.  Дружненький. 
Дружи  ість,  воств,  ж.  Дружнал  жизнь, 

дружс.іюбіс.  Та  то  тільки  кажуть,  шо 
у  них  дружність,  а  вони  дома  їдяться, 
як  ті  собаки.  Канев.  у. 
Дружно,  на}/.  Дружно,  нь  согласіи. 

З  хазяїном  я  жив  дружно.  Стор.  І.  228. 
Ум.  Дружненько.  Жили  дружненько  ті 
дві  жінки,  мов  би  куми  або  ятрівки. 
Сніп.  207. 

Дружонько,  ка,  м.  Ум.  отъ  дружко. 
Дружчвтв,  чу,  чиш,  гл.  Быть  друж- 

кою. Дружечка  пишненька....  не  дружчи- 
ла  нікому,  перший  раз  ся  придало  і  то 
ся  не  вдало.  О.  1662.  IV.  6.  См.  Друж- 
кувати. 

Друаки,  (вів?  .к.)  мн.  —  Дрізки,  ̂ 'а- лери  в  друзки  порозлітались.  К.  Бай.  93. 

Друяь,  зя,  .к.— Друг.  Чи  не  вб'єте  або 
чи  не  скараєте  вірного  мого  друзя.  Мет. 
103. 

Друвяка,  вв,  м.  Другь,  пріятель,  услуж- 
ливый. Що,  як  би  таких  друзяк  припли- 

ло  хоч  дві  чайки  до  Кермана,  як  я  про- 
падав там  у  неволі?  К.  ЧР.  7.  6  ви  то- 

вариші, друзяки?  Собаки,  а  не  товариші. 

Мир.  ХІ'В  276  Парень  молодий,  друзя- 
ка, роботящий,  смирний,  не  гіющий  і 

вже  ні  з  ким  не  залається.  Кв.  1.    167. 

I.  Друк,  ву,  м.  Печать,  иечатаніе.  По- 
дали до  друку  у  „Основу".  К.  (О.  1862. 

III.  ЗО).  Писав,  щоб  я  слав  йому  до  дру- 
ку. А  що  тепер  не  перейхим  через  ре- 

дакцію до  друку,  мусить  зоставатись  до 
иншиго  чту.  Передм.  до  Кобзаря  Шенч. 
Нід.  Кожанчиьона,  стр.  1. 

II.  Друк,  ка,  дручбк,  чка,  м.  —  Дрюк, 
дрючок.  Бив,  бив,  та  ще  й  друк  кинув. 
Ном.  Лі  1023.  Вирубав  друїка  та  й  по- 

дає чортові  а  яму,  щоб  його....  витягти. 

І'удч.  1.  57.  Ум.  Дручяга. 
Друкарня,  в  і,  ж.  Тииографін.  Нозбі- 

рппі  що  було  у  мене  писаного  по  нашо- 
му ...  одніс  у  друкарню,  -от  вам  і  книж- 
ка. Греб.  -Ш7.  Ось  нехай  лиш  Господь 

нам  допоможе  зложити  докупи  обидва 
береги  Дніпрові,  тогді  ми  позаводимо 
усюди  прпвнії  суди,  школи,  академії,  дру- 

карні, піднімемо  Вкраїну  вгору.  К.  ЧР. 
132.  А  при  школах  споружалисп  дру- 

карні, щоб  і  книжками  свою    віру    боро- 

нити, а  унію  і  католицтво  зневажити. 
К.   Хмельн.,  47. 

Друкарський,  а,  є.  Тиіюграфскій. 
Друкарь,  ря,  м.  Типографщикъ. 
Друкваниця,  ці,  ж.  Юбка  НЗЪ  синей 

выбойки.  Вх.  Лем.  411. 

Друківля,  ля,  с  11 1  риф  гь?  Як  се  ті 
книжки  друкують?  Там  є  друківля  таке, 
що  його  прикидають,  чи   що?  Брацл.    у. 

Друкбваннй,  а,  е.  Печатный.  Друко- 
вана словесність.  К.  ХП.  114.  Як  же 

піднялися  братства  церковні  свою....  віру 
од  Унії  наукою  церковною,  книжками 
друкованими  та  гиколами  братськими 
боронити.  К.  Хмельн.  123.  2)  Ученый 

(иронично).  Такі,  бачте,  люде:  все  пись- 
менні, друковані,  сонце  навіть  гудять. 

Шевч.  122.  Люде  письменні  й  друковані. 
К.  (О.  1861.  II.  230).  Иногда  употреб- 

ляется умышленно  въ  двузначномъ  смысл*: 
можно  понять,  что  дЬло  идетъ  н  о  гблє- 
сномъ  наказаній  друком  (дрюком)-  т.  е. 
палкою.  Вчений,  та  не  друкований  (дрю- 
кований)  т.  е.  недоученный — подразуме- 

вается: при  помощи  дрюка,  палки,  почему 
въ  вар1антахъ  этой  пословицы,  бываетъ  и 
такъ:  вчений,  та  не  довчений, — не  провче- 

ний,— не' товчений.  Ном. 
Друкування,  вя,  с.  Иечатаніе. 
Друкувати,  кую,  еш,  гл.  Печатать 
Друкуватися,  куюся,  ешея,  гл.  Пе- 

чататься. Друкується  тепер  усе,  що  мож- 
на було  знайти  і  надрукувати.  Перед- 

мова до  Кобзаря  ПІевчевкового  вид.  Ко- 
жан чи  нова,  стр.   1. 

Друлити.  См.  Друлятя. 

Друлівввв,  ка,  м.  Инструмент!.,  ко- 
торым ь  гуцульське  мосяжнини  нырт.уынаюп. 

при  орнаментировки  металла  кругоиыя  .пі- 
ній. Части:  цнлиндрическій  стержень  било, 

въ  нпжнемъ  конці  стержня  вставлені.  сталь- 
ной  писачбк  съ  двумя  (какъ  въ  вилахъ) 

остріями,  при  нрор'Ьзьшаніи  круга  одно  НЗЪ 
нихъ — гердешиик-  находится  въ  центр*, 
другое  —  околйчник  -  очерчиваегъ  окруж- 

ность; выше  стержень  проходить  сквозь 
горизонтально  лежа  ими  дискь, — кочаяо,  а 
еще  выше  сквозь  планку — валбн,  отъ  ко- 
тораго  идетъ  веревочка— мотузбк,  выше 
проходящій  сквозь  стержень;  движепіемт. 
валка  вверхъ  и  виизъ  приводится  во  нра- 
щеніе  стержень,  а  потому  и  лисачбн.  Шух. 
I.   277. 

Друлятя,  ляю,  впт,  одн.  в.  друлнтК, 
лю,  лвш,  гл.  Толкать,  толкнуть.  Миють- 



492 ДРУХНА — ДРЯПНУТИ. 

ся  люде  і  друляють  одні  других   в   воду. 
МУЕ.  Ш.  39. 

Друхва,  ни,  ж.—  Дружка.  Любл. 

Друхнітн,  нію,  еш,  гл.=Трухніти. 
Вх.  Зн.  16. 

Дручйна.  ни,  лг.=Дрючина. 
Дручбк,  чка,  м.  Ум.  оть  друк. 

Друччя,  чя,  с  со<5'.=Дрніччя. Дручяха,  ги,  ж.  Ув.  оть  II.  Друк. 
Друшляк,  ка,  м.  1)  Родъ  металличе- 

скаго  или  гліїнянаго  ситца,  сосудъ  съ  ды- 
рочками въ  дні,  чрезъ  который  спожи- 

вають воду  съ  варениковъ,  лапши,  мака- 
ронъ  и  т.  п.  2)  Родъ  шубки-безрукавки 
или  длиннаго  суконнаго  жилета.  Вх.  Лем. 
412. 

Дрюк,  ка,  м.  Толстая  палка,  дубина. 
Ном.  №  7094.  Ой  ви  хлопці,  ви  добрі 
молодці,  та  беріте  дрюки  в  руки,  бийте, 

бийте,  бийте  і  в'яжіте,  на  нові  вози 
кладіте.  Мет.  453.  Кинувсь  ляшок  до 
канчука,  а  козак  до  дрюка:  „оце  ж  тобі, 

вражий  сину,  з  душею  розлука" .  Нп.  Ум. 
Дрючбк,  дрючечок.  Ув.  Дрючйще.  Чуб  V. 
1124. 

Дрюкарня,  дрюкбваний,  дрюкуван- 
ня,  дрюкувати  =  Друкарня,  друкова- 

ний, друкування,  друкувати. 
Дрючечок,  чка.  м   Ум.  оть  дрюк. 
Дрючина,  ни,  ж.  Дубина.  Ой  хапайте, 

браття,  хто  кий,  хто  дрючину  на  вель- 
можну спину!  Вирятуймо,  браття,  з 

тяжкої  неволі  свою  рідну  Україну.  К. 
Досв.  175.  Добра-каша:  крупина  за  кру- 

пиною гониться  з  дрючиною.  Ном.  №  12321. 
Дрючйще,  ща,  с.  Ув.  оть  дрюк. 
Дрючбк,  чка,  м.  Ум.  оть  дрюк.  Там 

тебе  ждуть— з  двома  дрючками  за  две- 
рима на  порозі.  Ном.  №  14263.  Дрючбк 

ваговий.  Рычать,  которымъ,  опирая  его  на 

„нижпицю",  подммаютъ  тяжело  нагружен- 
ный возь.  Чуб.  VII.  404. 

Дрюччя,  чя,  с.  соб.  Толстыя  палки. 
Щоб  тебе  ча  дрюччі  ви  наел  и!— Пожелав  іе 
смортн.  Г.  -Ьарв.  225. 

Дрябчак,  ка,  м.  Раст.  Сігзіиш  Іапсео- 
ІаЬит. 

Драгва,  вй,  ж  — Дряговвна.  Вас.  207. 
См.  Драгва. 

Драглий,  а,  е.  Ветхій,  подгнившій,  из- 
ношенный. Дерево  дрягле.  Грубка  дрягла. 

Лубен,  у.  См.  Драглий. 
Дриґнути,  ну,  неш,  гл.  Просыхать, 

высыхать.  Угор. 
Драговини,  ни,  ж.  Болотистое    місто, 

трясина,  болото.  Сторож   (Желех  ).  Левиц. 
Перші  к.  князі,  5.  См.  Драговина. 

Дриґотіти,  гочу,  тйш,  гл.  Дрожать. 
Як  біжить  хто  конем  по  греблі,  то  аж 
дряготить  гребля  вся.  Волч.  у.  См.  Дряг- 
ТІТИ. 

Дрягтіти,  гчу,  тйш,  гл  —Двигтіти, 
дриґотіти.  Ходять  сім  коров  по  піску  і 
такі  ситі,  що  сало  на  їх  так  і  дряг- 
тить.  Мил.  4. 

Дряп!  меж.  1)  Царапь!  А  кішка  дряп 
його  кігтями,  так  і  передрала  щоку. 
Харьк.  2)  Хвать!  Брат  собі  драп,  сестра 
собі  несла.  Ном. 

Драпа,  пи,  ж.  Родъ  проволочной  не- 
подвижной щетки  для  расчесьіванія  обь 

нее  шерсти.  Шух.  І.  15 І. 

Дряпак  ка,  м.  1)  Царапина,  2)  Ма- 
шина-зкстіфпаторь.  Зі  Истрепавшійся  ві- 
никь.  4)  .мк.=0жина.  Шух.  І.  18. 

Дряпанина,  ни,  ж.  1)  Царапанье.  Го- 
ворится преимущественно  о  плохомь  пи- 

сань'Ь.  2)  Грабежъ.  Черкеси....  йдуть  ско- 
ріше на  дряпанину.  О.  1862.  II.  64. 

Дряпання,  ня,  с.  Царапаніе. 
Дряпати,  паю,  еш,  гл.  і)  Царапать. 

Штовхають  її,  дряпають,  щипають. 
МВ.  І.  76.  Дивись,  кіт  як  дряпає.  Харьк. 

(Собаки)  заскіглили  і  стали  дряпати  ла- 
пами. Стор.  М.  Пр.  112.  2)  Царапать, 

плохо  писать. 

Дряпатиси,  паюся,  ешся,  гл.  1)  Ца- 
рапаться. 2)  Карабкаться.  Аж  страшно 

було  дивитись,  як  та  дика  степова  жи- 
вотина дряпаеться  копитами  на  кручу. 

К.  ЧР.  92.  Дряпатися  на  гору. 

Дряпач,  чи,  м.  1)= Дряпак. 

Дряпець.  пця,  м.  Хорошо,  легко  вска- 
рабкиваюгаійся  на  высоту.  Нехай  він  лізе 
на  вишню — він   дряпець.    Елисаветгр.    у. 

Дряпіжний,  а,  б  Хищный,  разбой ни- чій,  Стор.  М.  Пр.  26. 

Дряпіжник,  ка,  м.  \\  Хищникь,  гра- 
битель. Стор.  М,  Пр.  29.  2)  Взяточникь. 

обдирало.  Мир.ХРВ.  85. 

Дриліжство,  ва,  с,  1)  Хищничество, 
грабительство.  2)  Лихоимство,  взяточни- чество. 

Дряпіка,  ки,  м.  Обдирало,  лихоиыецъ. 
Ум.  ДряпГчна.  Нептун  іздавна  був  дря- 
пічка.  Котл.  Ен.  I.  10. 

Дряпливий,  а,  е=  Дряпучий. 
Дряпнути,  ну,  нёш,  гл.  Царапнуть. 
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Драння,  ні,  ж.  1)  Царанавіс.  2)  Сди- 
раніе,  обдираніе. 

Дряпонути,  ну,  неш,  гл.  1)  Сильно 
царапнуть.  Ведмідь  як  дряпоне  Ного.  Мнж. 
112.  2)  Сильно  побіжать,  удрать.  Ото 
дряпонув!  аж  потилиця  лиска!  Ном. 

Дряпота,  тв,  ж.  Обдираніе. 

Дряпотіти,  чу,  тйш,  гл.  Царапать  (го- 
ворится только  о  звукі).  Зміев.  у. 

Дряпуга,  гя,  о<5'.=Дряпіка. 
Дряпучий,  а,  е.  1)  Любящій  царапать- 

ся. Кіт  дряпучий.  2)  Задорливый.  Ти 
його  тільки  займи — він  такий  дряпучий, 
що  зараз  і  битися  буде.  Кіев.  у. 

Дряп'я,  с'я,  с— Дрантя. 
Дрясен,  ну,  м.  Раст.  Роїу^опиш  иуй- 

горірег.  Вх.  1.  12. 

Дряоуватн,  сую.  еш,  гл.  Топтать.  Ой 
як  же  вийшла  Божая  мати  да  на  кри- 

жові стала:  кулі  вертала,  кіньми  дря- 
сувала,  воювати  не  дала.  Млр.  л.  сб.  188. 
См.  Ґрасувати. 

Дуб,  ба,  м.  1)  Раст.  дубъ,  О^иегсиз  го- 
Ьиг.  Як  ми  з  тобою  спознавалися,  сухі 
дуби  розвивалися.  Мет.  69.  Ой  ти,  дубе 
кучерявий,  голля  твоє  рясне.  Мет.  107. 
2)  Большая  лодка,  выдолбленная  изъ  де- 

рева. Вас.  150.  Онисаніе  ея:  Мвж.  179. 
Чоловік  десять  їх  плило  по  Дніпру  та  й 
пристили  дубом  коло  Черкас  ЗОЮР.  260. 
Я  раз  стояла  на  тім  камені  і  брала 
воду,  а  гетьман  їхав  дубом.  Левиц.  Пов. 
268.  Ой  пустились  наші  запорожці  че- 

рез море  дубами.  КС  1883.  I.  43  3)  Ду- 
бильвое  вещество,  жидкость  изъ  тертой 
дубовой  или  вербовой  коры,  употребляемая 
для  чинки  кожи.  Вас.  158.  См.  Дубило. 
Я  шевчика  не  люблю,  за  шевчика  не  пі-, 
ду:  шевчик  шкури  чиняє,  а  він  дубом  во- 
няе.  Чуб.  V.  1087.  4)  Названіе  одного 

изъ  пграющихъ  въ   игр-Ь    стовп.    Ив.    48. 
5)  Зелений  дуб.  Родъ  д-втекой  игры.  Ив.  68. 
6)  Висбкий  дуб.  Родъ  игры  въ  мнчъ. 
Ив.  28.  7)  Горю-дуб.  Игра  въ  горълки. 
Гуляти  в  горю-дуба.  8)  Дуба  дати.  Уме- 

реть. Дав  йому  дуба.  Убнлъ  его.  9)  Дуба 
ставати,  а)  Становиться  на  дыбы.  Кінь 
дуба  сыае.  Каменец,  у  б)-  -стати.  Остол- 

бенеть. См.  Дубала,  дубора.  10)  По  сей 
дуб  миля.  Дальше  ни  шагу,  ковецъ  ділу. 
Ун.  Дуббк,  дуббчок,  дубонько,  дубчик,  дуб- 
чичок.  Аби  дубки,  а  берізки  будуть  (аби 
парубки,  а  дівчата  будуть).  Ном.  №  8868. 
Ой  у  лісі  на  дубочку  зозуля  кувала.  Гол. 
Сидить    голуб    на    дубочку,    голубка    на 

вишні.  Мет,  152.  Я  присилив  кониченька 

до  дубонька  зеленого.  Чуб.  V*.  917.  Ой  не видко  його  дому,  тілько  видко  дубчик. 
Мет.  7.  /  спинається  він  та  на  дубчи- 

чок  і  зриває  з  дубка  м'ягке  листячко. 
Сніп.  102.  У  в.  Дубище.  Чуб.  V.  1169. 

Дубала,  нар.  Дыбомъ,  вверхъ  ногами. 
Дубала  стати.  См.  Дубора. 

Дубарь,  ря,  м.  Большой  дубъ.  Дубарі 
товстелезні.  Константпногр    у. 

Дубае,  са,  м.  Большой  ножъ.  Вх.  Уг. 237. 

Дубасити,  шу.  сиш,  гл.  Дубасить,  ко- лотить. 

Дубелець,  гьця,  .и.=Туболець.  НВо- лын.  у. 

Дубельт,  та,  м.  Бекасъ,  дупель,  Зсоїо- 
рах  гаа^ог.  (  Вх.  Нч.  Н.  14. 

Дубельтівка,  ви,  ж.  Двустволка.  Пан 
Цибульский....  в  одній  руці  держав  Пеш- 

кову люльку,  а  в  другій  дубельтівку;  у 

ногах  вертівся  пудель  і  гавкав  на  сіль- 
ських собак.  Стор.  І.  233. 

Дубець,  бця,  м.  1)  Молодой  дубъ.  Ой 
у  лісі  під  дубцем  стоїть,  дівка  з  молод- 

цем. Грин.  Ш.  168.  2)  Пруть,  палочка. 
Треба  назламувать  дубців  з  усякого  де- 

рева. Грин.  І  180.  Поэтому  также— розга. 
Не  дубцем,  так  лозиною.  Ном.  Треба  його 
дубцем  бить.  Грин.  Ш.  553.  Ум.  Дубчик, 

дубчичок. Дубило,  ла,  с.  а)  Дубильное  вещество, 
б)  Отваръ  ольховой  коры  и  пр.,  въ  кото- 
ромъ  вымачиваютъ  сукно  или  нитки.  Шух. 
I.  152,  254.  См.  Дуб  3. 

Дубина,  ни,  ж.  1)  Дубовое  дерево. 
Сюди  туди  дубину  стрепену, — посипа- 

лись жолудочки  в  пелену.  Чуб.  Ш.  176. 

От  кріпка  дубина, — сокира  як  од  заліза 
одскакує.  Харьк.  2)  Дубовый  лъхъ.  Сим. 
26.  КС.  1883.  I.  34.  Ой  з-за  гори  висо- 

кої та  з  зеленої  дубини  ідуть  ляхи  на 
три  шляхи  за  півтори  милі.  Ни.  Як 
були  ми  молодими,  то  ходили  по  дуби- 

ні у  червоних  запасках  і  сивизна  на 
висках.  Ном.  №  8709.  3)  Дубовая  палка. 
От  козаьи  до  його  з  дубинами.  ЗОЮР. 
284.  Ум.  Дубйина,  дубйнонька,  дубйиочка. 
Грин.  1П.  682.  Сим.  26-  Між  дубинки  та 
ліщинки  шматок  шкуратинки.  Ном., 
стр.  301,  №  379.  Ой  піду  я  в  дубиноньку 
спати.  Млр.  л.  сб.  346.  Пойду  в  ліс,  ви- 

рубаю дубинку.  Ном.,  стр.  295,  №  155. 

Дубіти,  блю,  биш,  гл.  1)  Драть,  сди- 
рать (о  деньгахъ).  Суча  жидова  за  кожну 

службу  по   півдесятка    злотих    дубить. 
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Сніп.  18.  2)  Вымачивать  сукно  въ  отварЬ 
ольховой  коры.  Шух.  I.  152.  Дубить,  вы- 

делывать кожу.  Вх.  Лем.  412. 
Дубитися,  б люся,  бишся,  гл.  1)  О  ро- 

вів: быть  в'ї.  арекціи.  Радом,  у.  2)  Коро- биться. 

Дубйще,  ща,  .и.  Ун.  отъ  дуб. 

Дубівка,  кн.  ж.  1)  Родъ  дыни.  Пішов 
на  свій  базарь,  купив  хліба,  огірків,  пше 
нички,  диню  дубівку.  Кв.  II.  293.  2)  Чер- 

нильный ор-Бшекъ.  Каменец,  у.  Вх.  Лем. 
412.  '    , 

Дубіти,  бію,  еш,  гл.  КочєнЄть  отъ  хо- 
лода. Желех. 

Дубвати,  каю,  еш,  гл.  Топать,  произ- 
водить тоианьемъ  шумъ.   Их.  Зн.  208. 

Дубленець,  идя,  м.  Выделанная  дуб- 
леная кожа.  Вх.  У  г.  237. 

Дублений,  а.  е.  1)  Вымоченный  въ  ду- 
бйлі.  Шух.  I.  254.  О  кож*:  выделанный. 

2)  Одеревенілнй,  окочєнЄльій.  Один  тіль- 
ки мови  між  їми  не  вів,  нікуди  й  не 

гляне,  зовсім  мов  дублений.  Сніп.  160. 
Не  ворог,  хто  уже  дублений,  не  супо- 

стат, чий  труп  нікчемний  на  полі  без 
душі  лежить.   Когл.  Ен. 

Дубленйстий,  а,  е.  Красножелтоватый, 
цвета  дубленой  кожи.  Квіток дубленістий. 
Вх.  Уг.  237. 

Дубля,  ля,  с  соб.  Дубье,  дубы.  Там 
дубля  таке,  що  одна  деревина  варт  шість 
карбочанців.  Каменец,  у. 

Дубник,  ка,  м.  1)=Дубняк.  2)  Чань 
для  дубленія  кожь.  Вас.  157.  Ум.  Дубни- 
чбк.  Мет.  196. 

Дубняти,  ню,  нйш,  гл.  —  Дубвати. 
Кінь  дубнить  ногами.  Вх.  Зн.  16. 

Дубняк,  ка,  м.  Дубовый  лътъ.  Роски- 
нули  тенета,  загавкали  собаки,  коли  ж 
і  летять  у  тенета  карасі,  окуні,  щуки, — 
так  із  дубинка  й  сиплють.  ЗОЮР.  II. 
37.  Ум.  Дубнячбк.  Йшла  баба  дубнячком. 
Ном.  №   12535. 

Дубовий,  а,  е.  Дубовый.  Щоб  тобі  ду 
бовии  хрест.  Ном.  Л?  3783.  Високим  ва- 

лом воно  (село)  обсипалось  і  по  валу  ду- 
бовими палями  опарканилось.  К.  Хмельн. 

97.  Дубова  липа.  1'аст.  ЗЬісіа  риїтопасеа. 
ЗЮЗО.  І.  137.  Дуббві  листки.  Родъ  выши- 

ванья на  женскихъ  сорочкахъ.  Чуб.  ТИ. 
427. 

Дубовик,  ка,  м.  1)  Хозяинъ  лодки  ду- 
ба. 2)=Вернидуб.  Гріш.  І.  181. 

Дубовйна,  ни,   «г  -Домовина. 
Дубок,  бка,  м    Ум.  огь  дуб. 

Дубом,  нар.  Дыбомъ.  Дубом  стає  ви 
лос.  Чуб.  III.  328. 

Дубонйти,  вю,  нйш,  гл  =Дубкатн 
Іїх.  Зн.   16. 

Дубовько,  ка,  м.  Ум.  отъ  дуб. 
Дубонька,  ки,  ж  =Дубочка 
Дубора,  нар.  Дыбомъ.  Волосся  на  го- 

лові дубора  пішло.  Стор.  См.  Дубала. 

Дубочка,  ви,  ж.  Тоже,  что  и  дуб? 
Що  під  дубом  та  під  дубочкою  сидів  го- 

луб із  голубочкою.  Чуб.  V.  1122.  См.  Ду- бонька. 

Дубочок,  чка:  .і/.  Ум.  отъ  дуб. 

Дубрівка,  ви,  ж.  Ум.  оті.  дуброва. 

Дубрівний,  а,  е  =  Дібрівний  Вона  моп 
квітка  та  дубрівна,  що  тільки  стала 
розцвітать.  Греб.  318.  Дубрівная  за- 
зуля.  Гол.  У  самій  гущавині  дубрівній, 
там,  де  липина  і  горобина  і  дуб  куче- 

рявий поспліталися  вітами  зеленими. 
МВ.   II.  97. 

Дубрівнвк,  ва,  м.  Раст.  а)  Топпеп- 
ІіІІа  егесіа.  Л  в.  102.  б)  ТогтепШІа  \иІ- 
уагія.  Лв.  102. 

Дубрівовьва,  ки,  ж.  Ум.  огь  дуброва. 
Дуброва,  ви,  ж.  1)  Дубовий  лбсь.  Шух. 

І.  177.  2)=Діброва.  Ум.  Дубрівка,  дубрі- 
вонька.  На  дубрівці  пасу  вівці,  в  долині 
не  був  ем.  Гол.  IV.  456.  Зеленая  дубрі- 
вонько!  чого  в  тебе  пеньку  много,  зелено- 

го да  ні  одного?  Мет.   155. 

Дубровина,  ни,  ж.  =  Дуброва  1.  Шух. 
І.   177. 

Д убувати,  бую,  вш,  гл.  Мерзнуть  огь 
холода.  Встречено  только  въ  ііЄснЄ  о  Па- 

ліє, повидимому  фальсифицированной.  Той, 
душу  заклавши,  свиту,  бач,  гаптує,  а 
той  по  Сібіру  мов  в  лузі  дубує. 

Дубцювати,  цюю,  еш,  гл.  Колотить, 
бить. 

Дубчак,  ка,  м.=  Дубець  1.  Бив  мене 
муж  три  рази  юж  я  віника  дубчаком. 
Чуб.  V.   1140. 

Дубчик,  кв,  м.  \)  Ум.  огь  дуб.  Ночу- 
вала нічку  під  дубчиком  з  тобою,  козаче, 

голубчиком.  Мил.  91.  2)  Ум.  отъ  дубёць. 

Ум.  Дубчичок. 

Дуб'я,  бя.  с  соб.  Дубы.  Наворочав  їй 
повну  яму  дуб'я.  Мнж.  4. 

Дуб  як,  ка,  лі.=Дубняк?  Гайда,  гайда, 
дівча,  гайда!  де  ж  я  тебе  завтра  знайду: 

чи  в  дуб' яках,  чи  в  кропиві:'  Чуб.  V,  97. 

Ум.  Дуб'ячдн.  Рк.  Макг. 
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Дубінні,  дів,  м.  мн.  Роді,  кожаныхъ 
лаптей  изъ  цубленой  кожи.  Их.  Зн.  72. 

Дуб'ячбк,  чка,  м.  Ум.  ота  дуб'ян. 
Дуван,  на,  м.  Ділежь,  .разд+лъ.  Ум. 

Дуванёць. 
Дуваннти,  нго,  виш,  гл.  Ділить.  Мкр. 

Г.  60.  Орли  грають,  орли  клекчуть,  ко- 
зака дуванять:  чорні  очі  козацькії  з  лоба 

винімають.  Морд.  (Млр.  л.  сб..  112). 
Дуваннтися,  нюся,  вишся,  гл.  Ді- 

литься. А  инші  вже  за  воєнні  лупи  та- 
тарські змагаються,  як  то  вони  в  та- 

тар рабунки  пооднімають  і  як  мають 
їми  дуванитись.  К.  Хмельн.  65. 

Дуга,  ей,  ж.  Дуга —согнутая  лині»  или 
согнутый  дугою  предмета;  часть  различ- 
ныхъ  снаридовь.  Шух  І.  98,  199,  224, 
225,  228,  278.  Также  дуга  нь  упряжи. 
Ой  ти  старий  дідуга,  ізогнувся  як  дуга. 
Нп.  Гне  з  лози  дугу.  Дід  за  дугу,  а  баба 
вже  й  на  возі.  Ном.  .V  5768.  Ум.  Дужка, 
дужечка. 

Дуган,  ву,  м.  Сорта  табаку.  Желех. 
Вх.  Лем.  428. 

Дуганчак,  ка,  м.  -Кисет.  Вх.  Лем  412. 
Дуганяр,  ра,  м.  Торговець  табакомь 

Вх.  Лем.  412. 

Дуда,  дя,  ж.  Пошлина  за  право  окре- 
стить дитя.  Піднялися  за  оранди,  за  жи- 

дівські дуди,  що  терпіли — не  стерпіли 
убогії  люди.  К.  Досв.  13. 

Дуда,  дн,  ж.  Музыкальный  инструмента, 
родъ  свиріли.  Біда  як  дуда:  куди  йде,  то 
реве.  Ном.  &  2369.  Ні  иівець,  ні  мнець, 
ні  в  дуду  грець.  Ном.  №  2965.  Заграй 
мені,  дуднику,  у  дуду.  Чуб.  Ш.  176.  Ум. 
Дудка,  дудочка. 

Дударенько,  ка,  м.    Ум.    ота    дударь. 
Дударик,  ка,  м.  Ум.  ота  дударь. 
Дударитвся,  рюся,  рвшся,  гл.  Чва- 

ниться. Гірил.  у. 
Д ударна,  кя,  ж.  Чванливая.  Вона  та- 
ка дударка,  що  і  ні  приступу.  Брил.  у. 
Дударський,  а,  е.  Относящейся  къ  ду- 

дарю 1  и  2.  Подай  дударським  рогом 
троїсте  гасло.  К.  Нсал.  149. 

Дударчик,  ка,  м.  Ум.  ота  дударь. 
Дударь,  ря,  м.  1)  Мастеръ,  ділающіІІ 

дудки.  2)  Играюіцій  на  свиріли  3)  Родъ 
хороводной  игры.  Ив.  70.  Ум.  Дударик, 
дударчик,  дударенько.  Заграй  мені,  дуда- 

рику, на  дуду,  тепер  же  я  свое  горе  за- 

буду. Чуб.  V*.  1110.  Доньку  видала  за 
дударчика.  Гол.  Ш.  463.  Ой  симу,  мій 
дударекьку,  ти  ж  було  селом  ідеш,  ти 
було  в  дуду  граєш.  Чуб.   V.  1143. 

Дудва,  вв,  ж.  1)=Дудла.  Вх.  Лен. 
412.  2)  І'аст.:  а)  Соніиш  тасиїаіит  її. 
Вх.  Зн.   16.  б)  СЬаегорЬуНит.  Вх.  Зн.  16. 

Дудек:  ка,  м.  1)  Назва  віє  старинной 
польской  монеты  (18  коп.).  2і  Шата  въ 
давней  Польщі  арендатору  ота  поселянь 
при  рожденіи  дітей 
Дудёлка,  кя,  ж.  Ум.  отъ  дудла. 

Дудя,  дуд,  ж.  мн.  Обшлага  на  рука- 
ті хъ  рубахи.  Гол.  Од.  13,  20  Шух.  I. 

153,  161. 
Дуднк,  ка,  м.  Небольшой  камешект.  въ 

глині.  Ця  глина,  то  вони  нездобна  на 
цеглу,  — в  ній  дудиків  багато,  Мирг.  у. 
Слов.  Д.  Эварн.  Нехай  дудика  ззість=Хай 

дулю  ззість.  Мир.  ХІ'В.  374. 
Дудйло.  ла,  м    Пт.  удодь. 

Дудйна,  ня,  ж.  '{  Гей  ти,  коршмо, ти,  дудинс!  праця  моя  в  тобі  гине 
ЗЮЗО.   ||.  595. 

Дудйти,  дясу,  дйш,  гл.  Играть  на  сви- 
ріли. Дудить  на  сопілці.  О.  1862.  ПН.  18. 

Дудиця,  ці,  ж.  1)  Соломинка  изъ  пше- 
ницы или  ржи  для  плетенія  шляпъ.  У  мая.  у. 

2)  .««.—Дуди.  1\.л.  Од.  20,  57. 
Дудка,  ки,  ж.  1)  Ум.  ота  дуда.  Наші 

козачки  танцювали  під  польську  дудку. 
К.  ЧР.  219.  2)  Трубка.  3)  Стебель,  стволъ 
растенія,  полый  въ  средині.  Як  чорт 
улізе  в  очерет,  то  в  котру  схоче  дудку 
грає.  ( тор.   М.   11р.  154. 

Дудко,  ка,  .«—Одуд.    Вх.    Лем.    412. 
Дудла,  лй,  ас.=Дудло.  Вх.  Лом.  412. 

Ум.  Дуделка.  Вх.  Уг.  237. 
Дудлавин,  дудли  вий,  а,  є  =  Дуплавий. 

Дудлаве  дерево.  Вх.  Лем.  412. 

Дудлнк,  ка,  м.= Дудник.  Заграй  ме- 
ні, дудлику,  на  дуду.  Чуб.  V.   111 0. 

Дудлити,  лю,  лиш,  гл.  Нить  сі.  жад- 
ностью. Оце  дудлить.'  аж  у  горлі  клеко 

тить.  Ном.  №  14 127.  Як  допавсь  до  во- 
ди, так  і  дудлить.  О.  1861.  V.  70. 

Дудлб,  ла,  с—  Дупло.  Вх.  Лем.   412. 
Дудник,  кя,  м  —  Дударь  1  и  2.  За 

три  копи  жолудики  продала,  а  за  копу 
дудника  наняла:  заграй  мені,  дуднику,  у 

дуду.  Чуб.  Ш.  176.  Ум.  Дуднмчок.  За- 
грай, дудничку,— танцюй,  дурничку  Ном. 

№  12519. 

Дудніти,  вю,  нйш,  гл.  Гудіть,  гро- 
міть, шуміть.  Доков  була  у  мамочки 

дівкою,  то  греміла,  то  дудніла  земля 
підо  мною.  Гол.  І.  222.  На  довгогривци 
сіла  і  погнала....  Шлях  дуднить.  Млак. 
105.  Камінь  буде  дудніти.   Гол. 
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Дудок,  дка,  .і«.  =  Одуд.  Вх.  11ч.  15. 
Який  дудок  -такий  чубок.  Ном.  Л»  7110. 

Дудочка,  ки,  ж.  Ум  оті.  дудка  1)  Ма- 
ленькая свиріль.  Выйди,  Грицю,  на  ули- 

цю  і  ти,  коваленку,  заграй  мені  у  ду- 
дочку стиха  помаленьку.  Чуб.  НІ.  125. 

Вони  всі  в  одну  дудочку  грають.  Всі;  однимь 
залиты,  всі  одинаковы.  Грин.  І.  233. 
2) Трубочка.  У  тоненьку  скляну  дудочку.... 
налиймо  води  і  нагріймо  Ті,  то  вода  пі- 

дійметься вгору.  Дещо,  54.  3)  І'одь  тан- 
ца. Алв.  21.  Тут  инчі  журавля  скакали, 

а  хто  од  дудочки  потів.  Котл.  Ен.  І.  23. 

Ду-ду!  Црииівь  вь  пісні.  Сидить  го- 
лубка і  нарікає,  лихого  орла  проклинає, 

що  через  нього  пари  не  має:  „ой  ду-ду, 
ду-ду,  як  же  я  буду?"  Нн.  Ду-ду-ду,  ду- 
ду-ду,  вродилася  на  біду.  Нн. 

Дудуватий,  а,  в.  Иміющій  толстый 
стебель.  Дуд  у  вате  жито. 

Дудуритиея,  рюся,  ришся,  гл.  Топы- 
риться, упираться  со  страху.  Вх.  Зн.  16. 

Дуж,  жа,  же.  1)  —  Дужий.  Ном.  Л«  8792. 
2)  Чим-дуж.  На  сколько  енлъ  хватять. 
Другий  раз  як  трісне,  то  чим-дуж  ті- 

кай у  вівтар.   Чуб.  І.  202. 

Дужак,  ка,  м.  Снлачь.  Там  і  дужок 
отой  чумак:  не  швидко  б  з  моцг  збивсь. 
Лубен,  у. 

Дужатися,  жаюся,  вшея,  гл.  Бороться. 
Вх.  Зн.   16. 

Дуже,  нар.  1)  Очень.  Да  чиста  пан- 
на сина  породила,  да  в  Офлейовим  місті 

дуже  рано.  Чуб.  Ш.  328.  Ні,  братця, 
тепера  дуже  й  дуже  лучче  стало  на- 

шому братові.  Харьк.  2)  Сильно,  очень. 
Ой,  милий  друже,  люблю  тебе  дуже. 
Мет.  239.  1  росли  води,  і  прибували  ду- 

же на  землі.  К.  Св.  11.  1  кн.  Мус.  VII. 
18.  ІІого  дуже  вдарено.  Харьк. 

Дуженний,  а,  є  Очень  сильный. 

Дужень,  ня,  л«.=-Дужак.  Харьк.  у. 
Слов.  Д.  Энарн. 

Дуженький,  а,  є.  Ум.  оті,  дужий.  До- 
вольно сильный. 

Дуженько,  нар.  Ум.  огь  дуже.  До- 
вольно сильно. 

Дужечка,  ки,  ж.  Ум.  огь  дужка. 

Дужий,  а,  є.  1)  Сильный,  мощный.  Не 

дужий  б'є,  а  сміливий.  Ном.  №  725".). 
Ой  Дніпре,  мій  Дніпре,  широкий  та 
дужий!  Шевч.  165.  Дужий,  не  дужий  зро- 

бити щось.  Вь  состоянии,  не  вь  соотояніи 
еділать  что  либо.  Криве  дерево  не  дужо 
випрямитись.  Ном    №  321  (і.  2)  Здоровый. 

/ 

Дужим  не  треба  лікаря,  вв.  Йт.  IX.  12. 
Ум.  Дуженький. 

Дужївь,  жені,  ж.= Дужість.  Вх.  Зв.  16* 
Дужість,  жостн,   ж.    І)   Сила,    мощь. 

2)  Здоровье. 
Дужка,  ки,  ж.  1)  Ум.  огь  дуги.  2)  Ушко 

у  сосуда.  3)  У  ведра,  дагунки:  веревка 
или  металлическій  пруті,  которымъ  соеди- 

нены его  уши.  Сим.  250-  4)  У  корзины— 
ручка,  соединяющая  ёя  бека.  5)  Анат. 
ключицп..  Терек,  обл.  6)  Напитися  по  д^ж- 
ку.  Напиться  вволю,  %о  невозможности  еще 
пить.  Я  сам,  напившися  по  дужку,  гук- 

нув.... Алв.  42.  Ум,  Дужечка.  Ой  я  в  бро- 
ду воду  беру^вода  не  береться;  яворовий 

коромисел  у  дужечку  гнеться.  Мет.  50. 

Дужвий,  а,  е.  Дугообразный,  сводо- 
образный. Дужяа  стеля.  Радом,  у. 

Дужо,  нар.  1)  Сильно,  мощно.  2)  Здо- 

рово. Дужчати,  чаю,  еш,  гл.  1)  Діляться 
сильніе.  2)  Выздоравливать,  оправляться. 
Черк.  у. 

Дужче,  нар.  1)  Сравн.  ст.  огь  дуже. 
Сонце  тепер  дужче  гріє  на  землю,  ніж 
зімою.  Ком.  II.  45.  Хто  вище  злізе, — 
дужче  пада.  Носл.  2)  Громче.  Кажіть 
дужче -не  чую.  Полт.  На  музику  знай 
покрикує,  щоб  дужче  грала.  Кв.  II.  233. 
Ум.  Дужченько.  Немного  сильніе. 

Дуйхби  подута.  Быстро  иоб  вжать.  Вх. Зн.   16. 

Дуйийй,  а,  6.  Сильно  дующій  (о  вітрі\ 
Дуйні  вітрове,  дрібні  дожджове.  Гол.  II.  3. 

Дуйнути,  ну,  неш,  гл.  одп.  в.  огь  ду- і и -Дмухнути  и  вь  значеній  подуть,  н 
вь  значеній  побіжать.  Ой  а  в.  той  час 

матуненька  заснула,— Мариненька  з  Іва- 
сем дуйнула.  Гол.  III.  17. 

Дук,  ка,  м.  1)  Ямка,  вырытая  вь  зем- лі для  игры,  которая  тоже  называется 
дун.  Ив.  14.  2)  Огражденное  пространство, 
гдї.  находится  кругь  въ  виді  стола,  во- 

кругь  котораго  парни  собираются  съ  ді- 
вушками  весной.  Мил.  59. 

Дука,  ки,  м.  Князь,  знатный  госпо- 
дині., богачъ.  ЗОКЖ  I.  21.  Пани  й  па- 
нята, дуки,  княжата  зіхались  труну 

провожати.  К.  Доев.  141.  Аж  ніхто  не 

радиться,  не  поражається  на  славную 

Україну  гуляти,  тільки  радяться  три 

дуки  еребраники  до  Насті  кабашног  ме- 

ду да  оковитої  горілки  підпивати:  пер- 

вий   дука   еребраника    ніженьокий    Вой- 
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тснко,  а  другий  черніговський  Попадете, 
а  трейтій  Грицько  Коломієць.  Мет.  383. 

Дукарь,  ря,  м.  Богачъ.  Такому  дука- 
реві  бувши,  та  не  зарятувать  чоловіка 
грішми.  Лубен,  у. 

Дукат,  та,  м.  1)  Червонець.  От  тобі 
сто  дукатів.  Рудч.  Ск.  II.  202.  Набив 
дукатами  гаман.  К.  МБ.  ПІ.  241.  Як 
доживе  було  котирий  запорожець  до  ве- 

ликої старости,  що  воювати  більш  не 

здужає,  то  наб'є  чёрес  дукатами....  да 
іде  в  Київ  бенкетувати.  К.  ЧР.  84. 
2)  Жетонъ  или  нонета,  носимая  женщи- 

нами на  шеі.  Гол.  Од.  22. 

Дукач,  ча,  м.  1)— Дукарь.  К.  Псал. 
22.  Іде  багач,  та  йде  дукач,  п'ян  ва- 

ляється, з  козацького  отамана  насмі- 
хається: за  що  тая  голотонька  напи- 
вається? Мет.  449.  Чужі  пани  дукачі 

держать  людей  до  ночі.  Чуб.  Ш.  237. 
2)=Дунат  2.  Чуб.  VII.  426.  Гол.  Од.  22. 
Сим.  10.  Ум.  Дукачик.  1  внучатам  із 
клуночка  гостинці  виймала:  і  хрестики, 
й  дукачики,  й  намиста  разочок  Ориноч- 
ці.  Шевч.  112. 

Дукоатв,  саю,  еш,  гл.  Бить,  пихать 
кулаками  въ  бока  и  грудь.  Як  почала 

вона  мене  думати,  та  все  не  б'є  по  го- 
лові, або  по  морді,  а  все  дуксає  в  груди. 

Бкатериносл.  у. 

Дулбввва,  нн,  ж.  Сильно  закаленная 
сталь.  КС.  1887.  ПІ.  584.  Нічого,  друже, 
не  журися:  в  ду левину  себе -закуй.  Шевч. 
581. 

Дулей,  лея,  м  Подстилка  или  логови- 
ще, которое  мостится  въ  мокрую  осень 

вокругъ  стада  овецъ,  чтобы  собаки  знали 
свое  місто.  Отара  на  ніч  тирлуеться, 
а  круг  неї  по  дулеях  розміщаються  соба- 

ки; добре  як  найдеться  з  чого  поробити 
дулеї.  О.  1862.  V.  Кух.  31 

Дулечка,  кв,  ж   Ум.  оть  дуля. 

Дулівка,  кв,  ж.  1)  Наливка  на  гру- 
шахъ-дуляхъ  Була  й  вишнівка,  й  тер- 

нівка, й  дулівка.  Кв.  II.  184.  Набала- 
кавшись за  дулівкою  й  медом,  вже  брався 

він  за  шапку.  Стор.  І.  239.  2)  І'одь  плах- 
ти. Черниг.  у.  Ум.  ДулГвочка.  Поліз  у  по- 
гріб я  дулівки  ще  вточити;  дулівочка- 

первак  така  смашна  була.  Гліб.  44. 

Дуло,  ла,  е.  Дуло.  К.  Досв.  215.  Про- 
паде, мов  порошина  з  дула,  тая  козацька 

слава.  Макс    (1849),  59. 
Дульетв,  (в»?,  ж.)  мн.  Роді,  женской 

одежи.  Були  в  свитках,  були  в  охвотах, 

були  в  дульєтах  і  капотах.  Були  всі 
грішні  жіночки.  Котл.  Ен.  ПІ.  51. 

Дулька,  вв,  ж.  Ум.  оть  дуля. 
Дуля,  лі,  ж.  1)  Порода  грушъ.  2)  Ку- 

КПіігь.  іппш'ь.  Ти  думаєш,  дурню,  що,  я 
тебе  кличу,  а  я  тобі,  дурню,  круз  тин 
дулі  тичу.  Чуб.  V.  1114.  Ум.  Дульна,  ду- 
лечна.  Грин.  Ш.  224.  Сидів  голуб  на  ду- 

бочку, голубка  на  дульці.  Лавр.  133.  Хоть 
минулися  в  саду  яблучка,  не  минаються 
дульки.  Мет.  12. 

Дум,  му,  м.  Мысли.  Думу,  думу  в 
його  було,  як  того  шуму  на  морі,  та. 
все  об  дівчині.  МВ  (0.  1862.  І.  76).  Чого 
се  ти  все  думаєш?  Коли  вже  ти  пере- 

станеш того  думу?  МВ.  (0.  1862. 1.  97). 
Не  прийде  мі  на  дум.  Вх.  Уг.  237. 

Дума,  мв,  ж.  1)  Мысль,  дума.  За  думою 
дума  роєм  вилітає,  одна  давить  серце, 

друга  роздирає,  а  третяя  тихо,  тихе- 
сенько плаче  у  самому  серці— і  ніхто  не 

бачить.  Шевч.  2)  Эпическая  пісня,  испол- 
няемая подъ  звуки  кобзы  или  бандуры; 

оть  прочихъ  народныхъ  украичскихъ  пі- 
сенъ  отличается  неравномерным!,  стихомъ 
(отъ  4  до  40  слоговъ),  преимущественно 
глагольной  риомой  и  простымъ  напівомг  — 
мелодическимъ  речитативомъ. 

Думання,  ня,  с.  Мьішленіе.  К.  Кр  34. 
Думати,  маю,  вш,  гл.  Думать,  полагать; 

предполагать.  Ном.  №  8880.  Коника  сід- 
лав г  думки  думав,  бо  їхав  далеко  аж  за 

гіроньки.  Чуб.  ПІ.  290.  Ох  не  думали  ж 
мої  старі  очі  вбачати  пана  Шрама.  К. 
ЧР.  7.  Вони  думали,  що  се  мара.  вв. 

Мр.  VI.  49.  Що  ти,  милчїї,  думаєш-га- 
даєш,  либонь  мене  покинути  маєш.  Мет. 
282. 

Думатися,  еться,  гл.  безл.  Так  я  мір- 
кував, так  думалося  мені  про  усе  отеє. 

Ком.  І.  20. 

Думка,  вв,  ж.  Мысль;  наміреніе,  за- 
мы се  лъ.  Рукою  (на  молитві)  махаєш,  а 

думкою  скрізь  літаєш.  Ном.  №  177.  А 
думка  край  світа  на  хмарі  гуля.  Шевч. 

9.  Така"  в  йбго  д^мка.  Опъ  такъ  думають, 
предполагает!,.  Така  в  йосо  думка  була, 
щоб  дівчина  йому  жінка  була.  Мил.  97. 
На  думці  стояти.  Не  сходить  съ  ума,  быть 
на  умі.  На  думну  спасти.  Придти  въ  голо- 

ву. Стор.  М.  Нр.  51.  Думка  б.  Предпола- 
гается. Думка  б  завтра  вже  їхати.  Дум- 

ка така,  що....  Можно  думать,  что...  Дум- 
ку взяти.  Возпаміриться,  рішить.  Узяла 

собі  таку  думку:  локину  їх.  МН.  І.  10. 
На  мою  думку.  По  моєму  мнінію.  2)  Роді. 
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лирнчсскаго  стнхотворенія  (элегйчоскаго 
Характера).  Ум  Думонька.  Голое  Як  сур- 

монька, ігіале  ж  чортова  долонька.  Ном. 

№  2984.  Слова  твої  прекрасні)',  превра- 
жая думка.  Мет.    107. 

Думний,  а,  в.  І)  Задумчивый,  ыысли- 
щій.  /  думнеє  чоло  похмарніло.  Шевч. 
(1883)  127.  2)  Гордый.  Чого  ж  ти  така 
думна?  Чого  ти  погорджаєш  поповичами? 
Сн.  Л.  124. 

Думно,  нар.  1)  Задумчиво.  Шкода  здо- 
ганяти, шукати,  гукати!  Пішла  луна 

по  гаєві  сумно.  Ніхто  не  озвався,  а  ні 
засміявся,  зоставсь  козак  сам  собі  думно 
К.  Досв.  67.  2)  Гордо. 
Думонька,  кн,  ж.  Ум.  огь  думка. 
Дунавнько,  Дунавчко,  ка,  м.  Ум.  от  і. 

Дунай. 
Дунай,  нею,  м.  1 1  Разлив  і.  воды,  во- 

обще большое  скоиленіе  воды.  Ой  за  го- 
рами вода  дунаями,  ой  там  козаченько 

коня  напуває.  Чуб.  V*.  760.  По-над  дуная- ми вода  стоянами,  ой  там  козаченько 
коня  напуває.  Чуб.  V.  329.  2)  Рвка  Ду- 

най. О.  1862.  V.  103.  Ум.  Дунаєнько,  ду- 
наєчно.  Течуть  річеньки,  течуть  бист- 

ренькі із  тихого  Дунаєньку.  Грин.  Ш. 
526.  Текла  вода  з  Дунаєчка,  а  другая  з 
моря.  Грин.  Ш.  558. 

Дундук,  ка,  м.  1)  Индвйскій  іїьтухі. 
2)  Насмтиил.:  старый  хрычъ.  По  сей  пла- 

чу то'го  байдуже,  на  прозьби  уважав  не 
дуже:  злий  з  сина  був  старий  дундук. 
Котл.  Ев.  Ш.  33. 

Дунути.  См.  Дум. 
Дуна,  пи,  ж.  Задница.  Вх.  Уг.  237 

Хорошенько  в  три  берези  по  дупах  за- 
тинайте. ЗОЮГ.  1.  320.  Ум.  Дупиа. 

Дупёлячко,  ка,  с  Ум.    огь    дупельце. 
Дупельце,  ця,  є.  1)  Ум.  оп.  дупло. 

2)  Задній  проходь,  ̂ Іиг  Іос'Ь.  Поцілуй 
мене  в  дупельце,  моє  серце.  Ум.  Дупелично. 

Дупка,  кн.  ж.  1)  Ум.  отъ  дупа.  2)  Ку- 
рячі дупки.  Раст.  Апспиза  оГїїсіпаІіз.  Вх. 

Ич.  І.   8. 

Дуплавий,  а,  е.  Дуплистый.  Дуплавий 
бересток.  Дуплава    груша     Каменец,    у. 

Дупластий,  а.  є = Дуплинастий. 
Дуплинавий,  дуплинастий,  дуплина- 

тий, а,  е.  Дуплистый.  О.  1862.  XI.  71. 
Грин.  II.  310.  Великий  дуб,  та  дуплина- 

тий, порохнею  напхатий.  Ном.  №  6342. 
Чому  дуба  не  рубати,  бо  дуб  дуплина- 

тий. Чуб.  V.  901.  Вона  й  сіла  коло  вер- 
бового кореня  дуплинастого.  МВ.  І.    144. 

Дуплб,  ла,  с,  Дупло.  Чуб.  II.  72.    Тю! 

/ 

з  дупла  того  дуіа  сич  вилетів.  Нозі 

36  13067.  Заснула  Вкраїна,  бур'янол 
укрилась,  цвіллю  зацвіла,  в  калюжі,  в  бо 
лоті  серце  прогноїла  і  в  дупло  холодне 
гадюк  напустила.  Шевч,  6й8. 

Дуплуватий,  а,  о=Дуг/  іавиЙ.  Вели- 
кий дуб,  та  дупловатий  Ном.  №  5109. 

Нув  він  (луб)  дуже  товстиіі,  ді/плуватиіі. 
Стор.  М.   Пр.  105. 

Дупляк,  ка,  м.  Душистое  дерево.  Вх. 
Уг.  237. 

Дупяий,  а.  є.  Задіеироходньїй  Дупна 
кишка.  Вх    Уг.  23!» 

Дупчастяй,  а,  е=^  Дуплинастий.  Сто- 
яв дуб  дупчастий.  Мнж.   151. 

Дур,  ру,  м.  1)  Глупость.  З  великого 
рщму  у  дур  заходить.  Ном.  №  6359. 
Панський  дур.  0.  1861.  XI.  109.  2)  Оду- 
реніе  До  дару  всі  тоді  пили.  Котл.  Кн. 
Дур  напав  від  хмелю.  Мкр.  Н.  36. 

Дурак,  кі,  л.=Дурень.  Піди  ж  ти, 
чумак,  піди  ж  ти,  дурак,  піди  ж  та 
проспись,  із  умом  Шерись.  Мет.  459. 

Дуракуватий,  а,  е.  Дурчковатый,  глу- 
поватый. Один  дуракуватий  челядник  рос- 

казував,  що  як  він  їздив  у  Крим  по  сіль, 
дак  хоча  ж  і  соли  наївсь  уволю.  Грин. 

І    230. 
Дуранляси.  сів,  м  мн.  Глупости,  глу- 

пые поступки.  Дуранляси  виробляє.  Рудч. 
Ск.  І.  75. 

Дурбас,  са,  м.  Дурак ь.  Черк.  у.  Дур- 
бас!  мабуть  очі  в  його  випали  із  лоба. 

Мкр.  Н.  21. 
Дурень,  рий,  м.  1)  Дуракъ.  Скоріш 

дурень  одурить  розумного,  як  розумний 
дурня  на  розум  наведе.  Ном.  №  6155. 
Ти  думаєш,  дурню,  що  я  тебе  люблю,  а 
я  тебе,  дурню,  словами  голублю.  Чуб.  V. 

1114.  Хто  сказке:  „дурню",  на  того  бу- 
де огонь  пекельний,  вв.  Мт.  V.  22.  Уман- 

ський дурень.  Челов'Бігь  свб'Ь  на  ум1і 
Уманьський  дурень:  з  чужого .  .воза  бере 
та  на  свій  кладе.  Носл.  З  дурнем  зчепи 

тись,— дурнем  зробитись.  Съ  дуракомъ  свя- 
жись,— самъ  дуракомъ  будешь.  Ном.  №  6170. 

2)  Дурачки,  родъ  игры  въ  карты;  разно- 
видности: простий  дурень,  невґрний,  підкид- 

ний.  КС.   1887.  VI.  465. 

Дурепа,  пи,  ж.  Дура,  дурища.  КС.  1883. 
II.  389. 

Дурёць,  рця,  м.  Раст.  Ьоііиш  Іеши Іепіиш.  Шух.  І    21. 

Дурило,  ла,  м  1)= Дурень  Харьк.  г. 
2)  Раст.  Ап#е1іса  агсЬяп£е1іса. 

Дурнлюд,    да,    дурялюдок,    дка,    м. 
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1і=  Дурисвіт  1.  2)  Пт.  Красношсйка.  Вх. 
Пч.  II.  12. 

Дурина,  ни,  ж.  Придурь.  Чи  він  тро- 
хи бува  не  з  дурнною?  Харьк.  Дурину 

стрбїти=Дурнину  строїти.  Константиногр.  у. 
Дурисвіт,  та,  м.  1)  Обманщик  ь,  шар- 

латані.. Ком.  І.  29.  Грин.  І.  212.  2)=Ду- 
рилюд  2.  Вх.  Пч.  II.  12. 

Дурисвітка,  ки.  ж.  Обманщица. 
Дурисвітство,  ва,  с.  Обманъ;  шарла- 

танство. Та  тепер  скрізь  таке  дурисвіт- 
ство! Нема  й  по  судах  правди.  Лебед.  у. 

Дурити,  рй,  риш,  гл.  Обманывать,  ду- 
рачить. Що  день  Бога  хвалить  і  що  день 

людей  дурить.  Ном.  №  3060.  Не  дуріте 
дітей  ваших,  що  вони  на  світі  на  те 
тільки,  щоб  панувать.  Шевч.    212. 

Дурість,  рости,  ж.  Глупость.  См.  Ду- 
рощі.   , 

Дуріти,  рію,  вш,  гл.  1)  Глупеть,  до- 
латься дуракомг.  Як  волосся  сивіє,  то  чо- 

ловік дуріє.  Ном.  №  8692.  Як  парубку- 
вав,— поведе  чорними  бровами, —  дівчата 

сохнуть  і  дуріють.  МВ.  І.  108.  2)  До- 
лать глупости,  шалить.  А  дуріти  нам  не- 

гоже. МВ.  І  88.  Чого  ти  дурієш?  де  твій 
розум?  Шевч.  298. 

Дурк,  ву,  .н.  Отукъ.  Вх.  Уг.  237.  Дур- 
ий робити- Дуркати.  Вх.  Лем.  412.  їм. 

Туркіт. 
Дурва,  ви,  ж.  Глупая,  дурочка. 
Дуркатн,  паю,  вш,  гл.  Стучать.  Вх. 

Лем.   412. 

Дурман,  ну,  м.  Раст.  Батліга  зігашо- 
піит.  Об'ївся  дурману.  Ошалйиъ  Запіни- 

лась, посатаніла,  неначе  дурману  іззіла. 
іїотл.  Ен. 

Дурнас,  са,  л.=Дурбас.  Вх.  Лем.  412. 
Дурнеча,  чі,  об.  Дуракі.,  дура.  Чи  ти 

принесеш  нам  таганки,  чортова  дурнеча? 
Чуб.  II.  491. 
Дурній,  а,  є.  1 )  Глупый.  Заткне 

тебе  за  шапище.  за  дурную  головище. 
Чуб.  Ш.  146.  Кто  дурнішний — чи  пани, 
чи  прості  люде?— Пани  сами  по  собі  дур- 

ні, а  ми  сами  сами  по  собі.  Ном.  №  13473. 
Лучче  з  розумним  згубити,  як  з  дур- 

ним знайти.  Поел.  Да  дурна  була  дів- 

чинонька, що  так  ісказала.  Чуб.  V".  7. 
Дурний  рбзуи.  Глупость;  глупая  голова  Дур- 

ний свій  розум  проклинаю,  Що  дався 
дурням  одурить.  Шевч.  Ти,  козаче  моло- 

денький, дурний  розум  у  тобі.  Мет.  15. 
З  дурнбго  рбзуму.  По  глупости.  Дурне  ба- 

дана. Глупости  говорить.  Зміев.  у.  Дурне 
колесо.  Весенняя  игра.    Маркев.    По   дур- 

ному. Напрасно.  2)  Бішений  (о  собакі). 

Грин.  II.  20.  Дурна  собака  наших  со- 
бак покачала.  Харьк.  у.  Ум.  Дуренень- 

ний,  дурнесенький.  Раденький,  що  дурнень- кий   Ном. 

Дурник,  ва,  м.  Дурачекъ;  шугь.  Брат 
був  дурник.  Чуб.  Пошився  у  дурники. 
Ном.  №  6245.  Яким  передражнював  бабу 
так  химерно,  що  всі  потішались  із  його, 
як  із  дурника.  Левнц.  І.  523.  Що  ти  з 
мене  смієшся  та  підманюєш,  мов  дурни- 

ка якого?  Рудч.  Ск.  II.  131.  Ум.  Дурничок. 
Заграй,  дудничку,  —  танцюй,  дурничку 
Ном.  №  12519. 

Дурнина,  ни,  ж.— Дурниця  1  и  2. 
Хиба  тільки  горілкою  вгієшся?  Дурни- 
ну  можно  зробити  й  з  вина.  Зміев.  у. 
Лежить  цюра  в  дубині,  не  кланяється 
дурнині.  Грин.  Ш.  608.  Дурнйну  строїти. 
Говорить  или  ділать  чепуху.  Зміев.  у. 

Дурниця,  ці,  ж.  1)  Пустяки,  вздоръ. 
Він  дума,  що  дурниця  се.  Се  дурниця, 
що  мара  сниться,  а  перехрестись  та 
певно  й  спи.  Ном.  №  5155.  А  чоловік  ди- 

виться на  жидівську  щирість,  що  вони 

так  просять,  укинув  тії  дурниці  у  го- 
лову, про  усе  забувся,  сидить  собі  та 

мед  горілку  попивав.  Рудч.    Ск.    II.    130. 
2)  Глупий  или  нехорошій  постулокъ.  Не 
хапайсь  дурниці, — не  будеш  сидів  у  тем- 

ниці. Ном.  №  7068.  Чоловіка  вік  люои- 
ла,  не  неслась  в  дурницю.  Мкр.  Н.  35. 
Ой  Грицю,  Грицю,  Грицю,  не  вдавайся 
у  дурницю,  бо  дурниця  тебе  зрадить, 
що  й  матінка  не  порадить.  Чуб.  V.  1118. 
3)  Даровщинка.  Дурницею,  дурничками,  на 
дурницю.  На  даровщинку,  даромь.  Що 
перш  дурницею  доставалось,  то  тепер 
або  випросити  треба,  або  купити.  Котл. 
Н11.  348.  Йому  б  усе  дурничками.  Ном. 
Л:  4632.  Ізвик  на  дурницю.  Ном.  №  4631. 
4)  Раст.  Уассіпішт)  МугШІиз.  ЗЮЗО.  І. 

740.  Ум.  Дурничка.  Дурнйчни  (какъ  нарі- 
чіе).  1.  Попусту,  безъ  діла.  Наймити 
вештались  у  дворі,  одникували  од  ро- 

боти, все  длялись  дурнички,  а  воли 
дурнички,  стояли  в  загороді  Лавиц.  ПЙО. 

II.  221.  2.  Даромь.  Наїдяться,  нап'ються 
дурнички.  КС.  1883.  XI.  505. 

Дурнісінький,  а,  е.  Совершенно  глу- 
пий. Рудч.  Ск.  II.  174.  Дурний,  дурнісінь- 

кий. До    крайности  глупий. 

Дурнісіньво,  нар.  1)  Совершенно  глу- 
по. 2)  Совершенно  напрасно  Так  дурні- 

сінько вилаяла  мене.  Харьк.  3)  Совершен- 
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но  даромъ.  Утік  панич,  ви  кормивши  коні 
дурнісінько.  Хата,  95.  Оце  помилилась,  не 
переміряла  добре  різи  та  й  нажала  отій 
грачині  дурнісінько  півкопи  отита.  Левиц. 
Нов.  337. 

Дурвість,  ности,  ж.  Глупость.  А  все 
то  дурність  робе  Каменец,  у.  Моло- 

дість—буйність, а  буйність— ді/рність. 
Ном.  №,8717., 

Дурніти,  вію,  вш,  гл.  ГлуїгЬть. 

Дурнішати,  таю,  вш,  гл.  Долаться 
глуп*е.  О.  1861.  VI.  Слов 

Дурно,  нар.  1)  Даромъ,  безплатно,  без- 
возмездно. Усім  дівкам  продає,  своїй  Домні 

дурно  дає.  Чуб.  НІ.  210.  2)  Напрасно,  да 
ромъ.  Жаль  мені  дівчиноньки,  що  журить- 

ся дурно.  Мет.  22.  Не  дурно  Івася  Вдо- 
виченка кінь  по  степу  гуляє,  видно  нашо- 

го первою  лицаря  на  світі  немає.  Мет. 
421.  Ум.  Дурненько,  дурнёсеньно. 

Дурноверхий,  а,  е.  Глупый,  полуумный. 
Та  й  жахається  вночі,  мов  дурноверхий. 
Черк.  у.     ; 

Дурновіс,  су,  л<.=Дармовіс2.  О.  1862. VIII.  33. 

Дурноголовий,  а,  е= Дурноверхий. 
Дурнолббець,  бця,  м.  Дуракъ.  Сказа- 
но— святі  отці  карбованці: .  з  дурнолобця 

зроблять  розумовця.  Харьк. 
Дурноляп,  па,  м.  Говорящій  наобумъ, 

не  подумавъ. 
Дурноляпсьвий,  а,  е.  Глупый,  выска- 

занный наобумъ.  Дурнолянські  речі  шкода 
й  слухать. 

Дурноп'ян,  ну,  м.  Раст.  Баїига  віга- 
ггопіию  Ь.  ,ЗЮЗО.  І.  121. 

Дурносміх,  ха,  м.  Сміющійся  безъ  по- 
вода. Константиногр.  у 

Дурнота,  ти,  ж.  і)  Глупость.  2)  Соб. 
Дураки.  Аж  там  сліпа  дурнота  сидить 
по  застіллю  та  горілку  п'є.  Коли  ж  орда 
про  тебе  брехні  меле,  ти  па  дурну  дур- 

ноту мовчки  плюй.  К.  Дз.  107. 

Дурноха,  хи,  ж\  Нервная  лихорад-:а, 
тифь.  Вх.  Гін.  16. 

Дурнувати.  ную,  вш,  гл.  1)  Дурачить- 
ся, шалить.  Люде  до  божого  дому  йдуть, 

а  ми  дуриуємо  ти  пустуємо.  Харьк! 
2)  Быть  безъ  уиотребленія.  Яке  любе  місце, 
та  й  дурнує:  віддали  б  кому  на  /рунт. Каменец,  у. 

Дурнуватий,  а,  е.  Глуповатый.  Желех. 
Чому  дуба  не  рубати,  бо  дуб  дуплинатий; 
чому  хлопців  не  дурити  -  вони  дурнуваті. 
Ч\б.  V.  901.  Ум.  Дурнуватенький. 

Дурнячна,  ви,  лс.=Дурноха.  Желех. Вх.  Зн.  16. 

Дуросвітва,  ви,  лс— Дурисвітва.  Сер- 
це радіє,  бо  оживає'  в  йому  дуросвітка- 

надія.  Мир.  Пов.  II.  41. 

Дуросвітство,  ва,  с.  —Дурисвітство. 
К.  ПС.  8.  К.  ЦН.  257.  Моє  добро  брех- 

нею руйнували,,  мені  в'язали  дуросвітством 
руки.  К.  Дз.  200. 

Дуросвітщина,  ни,  ж.  і)=Дуросвіт- 
ство.  К.  ПС.  ЗО.  2)  Соб.  Обманщики,  шар- 

латаны. Хотів  би  правду  людям  говори- 
ти,— ведмедем  дуросвітщина  реве.  К.  Дз. 

196. 
..Дурощі,  щей  и  щів,  ж.  ми.  Глупости. 
Йому  все  дурощі  в  голові.  Ном.  Лі  10804. 
З  серця  чоловіка  виходять  дурощі.  Єв.  Мр. 
VII.  22. 

Дурування,  ня,  с.  Сумасбродство,  глу- 
пое поведеніе.  Не  Боже  карання — своє 

дурування.  Ном.  №  7044. 

Дурчатн,  чу,  чйш,  гл.  Урчать,  бурчать. 
/  отесу  можна  в  кишку  затягнуть,  аби 
не  дурчала.  Ном.  №  12172. 

Дусатися,  саюся,  вшея,  гл.  Дутіля, 
сердиться.  Ото  вже  та  Параска:  сказала 
їй  трохи  правди, — вже  й  дусається  і  не 
дивиться  на  тебе. 

Дусеня,  няти,  д  у  се  ватко,  дусеняточ- 
во,  ва,  с  Ум.  оть  дуся. 

Дуся,  сі,  ж.  Душка,  душенька.  Чг. 
33.  Марусю,  дусю,  мийся,  чешися.  Ном. 
№  11261.  А  в  Марусі  дусі  чотирі  подусі. 

Чуб    V.  11. 
Дутель,  ля,  м.  Пустой  ор'Бхъ.  Дутеля 

взяв.  Черк.  у.  Дутеля  ззГсти.  Умереть. 
Паллант  Евандровгіч  наскоком  як  раз  Гіб- 
сона  і  насів,  шпигнув  в  висок  над  правим 
оком,  Гібсон  і  дутеля  Шв.Котл.  Ен.  VI.  27. 

Дути,  дму,  дмеш,  одн.  в.  дунути,  ну, 
нёш,  гл.  1)  Дуть,  дунуть.  Як  такий  (го- 

рішній) вітер  дме  по  снігу  або  з  снігом — 
ото  ху.  а.  Черном.  Дунув  вітер  по-над 
ставом.  Шевч.  88.  2)  Только  несов.  в. 
Надувать,  пучить.  Мовчанка....  черева  не 
дме.  Ном.  Л»  1117  Багатство  дме,  а  не- 

щастя гне.  Ном.  №  1592.  См.  Дуйнути. 

Дутися,  дмуся,  дмешся,  гл.  1)  Наду- ваться, дуться.  я  І  де  вже,  сестро,  нам 

(жабам)  рівняться  (до  вола)",  казать  їй 
друга  почала.  А  та  неслуха....  дметься.... 
дметься....  Гліб.  Дмись— не  дмись,  волом 
не  будеш.  Ном.  №  2506.  2)  Спесивиться. 
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Багатая,  губатая  вона  к  чорту  дметься, 
а  вбогая  хорошая  хоча  засміється.  Грин. 
Ш.  186.  Ой  як  мені  не  дутися,  що  ніцо- 
гцо  обутися.  Радом,  у.  Дметься,  як  шку- 

ра на  огні.  Ном.  №  13533. 

Дух,  ха  и  ху,  м.  1)    Воздухъ.    Паля- 
ниця як  пух,  як  дух.    як    милее    щастя. 

Ном.  №  12332.  2)    Запахъ.    Куривсь   для 
духу  яловець.  Котл.  Ен.  І.  19.  Дух  вовчий 
обмили.  О.  1861.    VI.    164     3)    Теплота. 

Шух.    І.    263.    Тепера    солома-  ні    духу 
з  неї,  ні  що.    4)    Духь,    дьіханіе.    Гляну- 

ла, усміхнулась, — та  й    духу    не    стало. 
Й  мати  вмерла,    в    одній    ямі    обох    по- 

ховали. Шевч.  Захопило  дух.    Так    йому 
дух  затяте,  дише,    дише,    поки    оддите. 
Ото  мороз,  аж  дух  захвачує.   Ном.    Над 
ним  воли  своїм  дузіом    дихали.    Чуб.    Ш. 
323.  Боюся  твогб  сина  й  духу.  Очень  боюсь 

твоего  сына.  Грин.  і.  149.  Дух  ледві  звб- 
дить.  Едва  дышетъ.  Мкр.    Н.    5.    Важким 
духом  дихати  на  кбго.  Гніваться,  сердиться 
ва  кого.  Ном.  №  3360.  Нечистим  духом  ди- 

хати на  кбго.  Быть  неискреннимъ  къ  кому, 
обманывать  кого.  Король  на  пас  нечистим 
духом  дише,    універсали    єзуїтські   пише. 
К.  ЦН.  180.  Що  духу.    Изо    всіх!,    силъ. 
ІІан,  що  було  в  йоіо  духу,  пригнався.  МВ. 

(0.  1862.  Ш.  70).  Що  духу  є  зіпає.  Кри- 
чить во  все  горло.  Без'  духу  прибити.    За- 

пыхавшись огь   быстраго    бъта,    испугав- 
шись сильно,  прибіжать.  Драг.  48.  Духом. 

Мигом.  Духом  збігає  і  принесе.  Васильк.  у. 
Кинулись  духом  і,  не  справивши  нічого,  по- 

хапцем звінчалися,  гцоб  ще  не   розлучила 
нас  пані.  МВ.  (О.   1862.  ІН.  68).  5)  ДухЪ, 
мужество,  сміі.юсть.  Набравшися  духу,  мов- 

ляв. Нагнати  духу.  Напугать.  Ном,  №4181. 
6)  Духь,  душа.  Малі    тілом,    та    великі 
духом    Ном.  №  7332.  Нема  ні  духа.   Нътъ 
ръшительно  никого,  ни    души.    Мнж.    31. 
Нема  пікою,  аж  ні  духа,  а  пі   тобі   ля- 

лечки. Мнж.  130.  7)  Духь.    Із    Отця,    іі 
Опщя  Дух  святий  виходить.  Чуб.  Ш.  11. 
/  Дух  Божий  вітав  наО  водами.    К.    Св. 
П.     1     кн.    Мус.    І.    2.    8)    Духовъ    день 
(ираздникъ).  До  Дуга  не  знімай   кожуха. 
Ном.  9^  Нрорубь  для  ловли  рыбы,  закры- 

вающаяся   конусообразною    кучею    снега. 
Сим.  116.   10, — земляний.    Паутина,    кото- 

рой земляные  пауки  выстнлаютъ  свои  но- 
ры. Мнж.  156.  Ум.  Душбн. 

Духан,  на,   м.= Духопел.    Духанів    я 
їм  надаю.  Константиногр.  у. 

Духати.  хаю,   еш,    одн.    в.    духнутя, 
ну,  нёш,  и.  Дуть  на  что  нибудь,  подуть, 

дунуть.  Вітер  як  Оухнув.  1'удч.  Ск.  II. 
126.  Ходім,  каже,  товаришу,  ще  до  мо- 

ря: хто  більше  води  вид.ие. — Ходім.  От 
пішли.  От  Прало  як  духне,  то  чуть  ри- 

би за  хвоста  не  вхватнть — аж  до  сухою. 

Рудч.  Ск. 
Духвалий,  а,  е.  Самонадеянный,  са- 

моуверенный. Який  ти  дуже  духвалий. 
Кіев.  г. 

Духватн,  хваю,  вт,  гл.  Надбаться,  по» 
лататься.  Він  духває  на  своє  багатство.  Та 
й  на  дядька  не  дуже  духвайте.  Св.  Л.  248. 

Духівниця,  ці,  ж.  Духовное  завіща- ніс.  Мил.  165. 

Духівня,  ні,  ж— Духівниця.    Екате- 
риносл.  у.  (Залюбовск). 

Духнути,  См.  Духати. 
Духовенство,  ва,  с.  Духовенство.  Лсниц. 

КС.  6. 

Духовий,  а,  е.  Духовный,  іп.  духу  отно- 
сящійся.    Якась    незвичайна   сміливість   і 
духова  міць.  Мир.  ХРВ.  4. 

Духовик,  ва,  м.  Ливерь.   Ком.    II.    3.  ' 
Духовйна,  ни,  ж.  Незамерзающее  мї,с- 

то  на  прудъ  или  на  рік-в.  Черк.  у. 
Духовитий,  а,  е.  Душистый,  ароматный. 

Духбвний,  а,  є    1)  Духовный,    къ   ду- 
ховенству   отвосящійся.    Духовний    стан. 

Св.  Л.  104.  На  кого  не  глянь,  хоч  на  па- 
нів, хоч  на  духовних,  то  такої  прані    не 

побачиш.  О.   1862.    IV*.    57.    2)=Духовий. 
Ваш  образ  духовний  через  моє   слово    ні- 

коли не  забудеться.  К.  Оп.  125.  Бороню- 
чн  пародию  Гіппокрену,  духовну  зброю  без 
устанку  песнм.  К.  Бай.  7. 

Духбвниця,   ці,    ж.  ■---=  Духівниця.    Г. 
Барв.  169. 

Духопел,  лу,  м  Уііотр.  вь  выраженш: 
духопелу  давити,  дати.  Бить,  поколотить. 
Такого  духопелу  дам.  Ном.  №  3639.  Як 
почала  давати  йому  духопелу,  то  він 
уже  п  не  встав:  поперебивала  руки  й  но- 

ги. Грин.  II.  126.  У  Мирнаго  ум.  духопе- 
лик въ  знач.  ударъ  рукой.  Мир.  ХРВ.  34. 

Духопелити,  лк>,  лиш,  гл.  Бить,  дуба- сить. 

Духбта,  ти,  ж.  1)  Зной,  жара,  духота. 
А  соїіце  все   пече    та    пече,    духота    ду- 
шить,  сохне  в    горлі,    в   роті,    а    грудях. 
Левиц.  І.  83.  2)  Спертый  воздухъ. 

Дуча,  чі,  яс.^Дучайка.  Мик.  481. 
Дучай,  чаю,  .«.=Дучайка.  МУ Е.  НІ.  5*. 
Дучайва,  ки,  ж.  Отверстіе    вь    верх- 

неиъ  мельнпчномъ  жерновъ.  Мик.  481. 
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Дучёйва,  вн,  ж.  Дыра  въ  бочкі,  сквозь 
которую  льется  пиво.  Вх.  Зи.   16. 
Дучечка,  ев,  ж.  Ум.  отъ  дучка. 

Дучійва,  ви,  ж.=Дучайва.  Вх.  Зн.  16< 
Дучка,  ви,  ж.  Вобще  дыра,  отверстіе, 

ямка.  Ном.  №  14006.  Чуб.  Ш.  107.  Не- 
большая ямка  въ  землі  при  различных!, 

дътскихъ  играхъ:  в  свинку,  в  масла,  в 
ґльоґа.  Ном.  №  12570.  Ив.  14.  Лунка,  въ 

которой  вращается  коноцъ  веретена  въ  гон- 
чарноыъ  кругі.  Вас.  179.  Дучни — мелкія 
отверстія  въ  сводахъ  гончарной  печи  для 

пропуска  огня.  Вас.  180.  Дучка=дучайка. 
Вх.  Зн.  16.  Ум.  Дучечка. 

Дучвбвнй,  а,  е, — м'яч.  Родъ  игры  въ 
мячъ,  иначе:  земляний  м'яч,  висбний  дуб. 
Ив.  28. 

Душа,  пн,  ж.  1)  Душа.  Тіло  поті- 
шаеться,  як  чоловік  зап'є,  а  душа  поги- 
бае.  К.  ЧР.  44.  Чує  щось  душа,  та  мені 
не  каже.  Ном.  Люблю  як  душу.  Мет.  62. 

Ббгу  душу  віддати.  Умереть,  отдать  Богу 

душу.  За  час,  за  годину  милосердному  Но- 
іу  душу  оддав.  Макс.  (1849),  22.  3  душГ. 

Искренно.  Оіі  чорнявую  з  душі  люблю, — па 
біляву  залицяюся.  Ливр.  Сам  душёю.  Один  і. - 

одинешенекъ.  Ном.  №  10680.'  Лежала  собі 
сама  душею.  МВ.  (О.  1862.  I.  81).  Чогб 

душа  забажає.  Чего  бы  ни  захотелось, — 
все.  Кв.  II.  331.  По  душГ  дзвонити.  Зво- 

нить по  мертвомъ.  2)Человівл>,  душа.  Забере 
з  собою  приятелів  душ  тридцять  або  й 

сорок,  да  й  іде  з  ними  в  Київ  бенкетува- 

ти. К.  ЧР.  84.  Йому  треба  над  п'ятьма 
дугами  брть  ураз,  то  тепер  йому  ніко- 

ли. Лубен,  у.  Вони  у  дві  оуші  робили. 

Кролев.  у.  3)  Въ  скрипкі:  душка,  подстав- 
ка внутри,  распорка.  Здоров,  скрипалю! — 

Здоров,  чорте! — Ну,  давай  дугиу! — А  скри- 
паль шрісь  об  дуба  скрипку,  та  й  дав 

чортові  душу  з  скрипки  Грин.  .1.  41. 

4)  Мъсто  внизу  горла  спереди.  Не  застеб- 
нулась до  шиї,  мені  й  надуло  в  душу.  Рк. 

Левиц.  5)  Опухоль  на  шеі.  ЗЮЗО.  II.  389. 

6)-татарсьна  11т.  Чайка.  Вх  Ііч.  11.  15. 
Ум.  Душка,  душенька,  душечка,  душенятко, 

душеняточко,  душиця.  Кромі  послідняго  сло- 

ва, употребляются  преимущественно  как'ь 
ласкательный  имена  для  любиыыхъ,  доро- 
гихъ  людей.  Ой  кріп  та  ромен  та  ггегп- 

ругиечка..  .  кучерявий  Іван,  моя  дугггеч- 
,,а.  Н». 

Душарка,  ви,  ж,  и  душарь,  ря,  .». 
Въ  заговор*  оть  душі  (опухоли  на  шеі) 

невидимому  въ  значеній  дуніптельница,  ду- 

шитель. Мав  душарь  дсвіїи  ситів,  мала 

дугиарка  дев'їгп  доньок.  ЗЮЗО.  Ц.  389. 
Душевний,  а,  е.  Душевный.  Тепер  я 

тебе  рішена,  радість  моя  дцшевна!  Чуб. 
НІ.    15. 

Душенина,  ни,  ж.  Душеноо  мясо.  Ду- 
шенини доволі  і  їсти  ніколи.  Чуб.  V.  1081. 

Душенька,  душечка,  ви,  ж.  Ум.  оть 

душа. 

Душенятко,  душенятонько,  душеая- 
точво,  ва,  с.  Ум.  отъ  душа. 

Душйстий,  а,  є  =  Духовита  і.  Душистий 
богун.  Раст.  В-арппе  Опеогиш.  ЗЮЗО.  І.  121. 
Душйсті  васильки.  Раст.  Осіншт  Ьазіїісит. 
ЗЮЗО.  І.  129.  Душйсті  гвоздйни.  Раст. 

Біапглшз  Сагуорпуііиз.  ЗЮЗО.  І.  121.  Ду- 
шйстий  горбшок.  Раст.  Ьагіупіз  осіогаїиз. 
ЗЮЗО.  І.  126.  Душиста  нехворощ.  Раст. 
Агіетівіа  аппиа.  ЗЮЗО.  І.  112.  Дуаліста 
фіялка.  Уіоіа  осіогака.  ЗЮЗО.  І.  141. 

Душити,  шу,  шиш,  м.  1)  Душить,  да- 
вить. 2)  Давить,  жать.  Взяла  за  малень- 

кий палець  та  й  душить  його  помаленьку. 

3)  Давить,  приііснить.  Поки  ляхи  да  не- 
доляшки  душили  Україну,  туди  (на  За- 

норіжжа)  втікав  щонайкращий  люд  з  го- 
родів. К.  ЧР.  89.  4)  Душити  копійчину. 

Беречь  деньги,  окупится.  Ватьки  в  по- 
повичів народ  все  скупенький,  що  душать 

копійчину.  Св.  Л.   136. 

Душитися,  шуся,  шишся,  гл.  Зады- 
хаться. 

Душиця,  ці,  ж.  Ум.  оть  душа. 

Душівва,  ви,  ж.  Полоса  земли  въ  на- 
ділі, приходящаяся  на  одну  ревизскую 

душу.  Ніжин,  у. 

Душіти,  шу,  шйш,  гл.  Издавать  за 
иахъ,  нести  занахомъ.  Любисточку  ввірва- 

ла,— у  голови,  положу,  щоб  душіло.  Г.  Барв. 
80.  Вона  чорт  зна  чим  і  душить. 

Душка,  ви,  ж.  1)  Ум.  отъ  душа.  Ном. 
№  4573.  Кв.  II.  237.  2)  Шатье  для  дті- 
вочекъ— безъ  рукавовь,  съ  проріхой  на- 

зади, зашнуровывающейся  на  спині.  І'ол. 
Од.  23. 

Душкувати,  вую,  вш,  гл.  Объовцахъ: 
во  время  жары,  сбившись  въ  кучу,  тяже- 
до  и  усиленно  дышать.  Вівці  Ьушкують. 
Каменец,  у. 

Душман,  на,  м.  Нритіснитель,  угнета- 
тель. К.  НС.  70.  Пресвітлий  князю,  ши 

всього  не  знаєги,  що  в  тебе  коять  душма- 

ни козацькі...  бо  дуки  ці  голошу  зобі- 
ждаюшь.  К.  Ваи.  57. 

Душний,  а,  ё/  Жаркій,  знойный,  душ- 
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яьій.  Лісе  б  душне  літо  ні:  було,  а  роски- 
с'аіі  цю  солому,  ти  зараз  де  не  возьмешь- 

ся і  мороз,  і  снії.  Рудч.  Ск.  II.  81. .Літом 
иень  гарячий,  душний.  МВ.  П.  14.  Ум. 

Душнёнький. 
Душно,  пар.  Жарко,  душно.  Пом. 

Л.  10288.  Душно  мені, —ходім,  дочко,  до 
ставка  купатись.  ІІІсвч.  22.  Ум.  Душ- 
ненько. 

Душогуб,  ба,  .».— Душогубець. 

Душогубець,  бця,  м.  Душогубець,  убій- 
ца.  Твій  рід  хороший  і  величний  не  пло- 

див ні  злодіїв,  ні  душогубців.  МВ.  І.  27. 
Перш  було  як  який  грішний  попаде  сюди, 
так  і  то  навдивовижу;  та  й  то  бували 
всі  то  душогубці,  то  харцизяки.  Кв.  II. 

187.   Той  був  душогубець,  вв.  1.    У*Ш.  -14. 
Дошогубва,  ки,  ас.  і;  Душегубки,  убій- 

ца.  Ой  помалу,  малу,  душоїубко,  рай,  да 
не  при. ш  ж  мою  серденька  вкрай:  ти  ж 

мене,  сестро,  з  світу  згубила,  ніж  у  сер- 

денько да  й  устромгіла.  ЗОЮ  І'.  11.  22. 
2)  Маленькая  лодка,  преимущественно  вы- 

долблен нал  язь  одного  дерева.  Вас.  152. 
Сим.   152. 

Душогубний,  а.  е.  1)  Убійственньїй. 

2)  Душу  погубляющій.  І'иди  душогубної 
корнети.   К.   11  С.   15. 

Душогубний,  ва,  м.  1)= Душогубець. 
2)  Душу  иогубляющ'й.  (Сатана)  ді/шоїуб- 
ник.  К.  І1С.  75. 

Душогубннця,  ці,  ж.= Душогубка  1. 
Душогубниця  війна.  К.  Дз.  94. 

Душогубство,  ва,  с.  Душегубство.  Ба- 
гато там  людей  погубля  свої  душі  то 

лайкою,  то  скнаростю,  то  душогубством 

безбожним.  ЗОЮР.  311.  -і  серця....  вгіхо- 
Оять  лихі  Оумки,  перелюб,  душогубство. 
Єн.   Мр.   VII.  21. 

Душок,  шва,  м.  Ум.  оті.  дух. 
Душохват.  та,  х.  Улоиляюіцій  душу. 

К.  1ІС.  52.  Не  попусти  мене  в  тяжку 

наругу  лихому  душохвату  сатані.  К. 
ВС.  87. 

Дуяввця,  ці,  ж  =^3авірюха.  Вх.  Лем. 
412. 

Дхнутн,  дхну,  дхвеш,  гл.  Дохнуть. 
См.  Тхнути.  Такий  був  лнцарь,  що  тілько 
дхпе,  то  оо  самого  духу  не  встоїш  на 
ногах.  ЗОЮР.   І.   141. 

Дхнутнся,  дхнёться,  гл.  безл.  Вздох- 
нуться.  Нехай  мойму  миленькому  легесень- 

ко дхнеться.  Чуб.   V.  570. 

Дьбгнутв,  гву,  веш,  гл.  Толкнуть,  коль- 
нуть. Дьошуло  в  серце.  Вх.  Зн.  14. 

Дьоготь,  гтю,  .м.=Діготь.  Тхне  смолою 
ша  дьогтем.  Левиц. 

Дьогтьовий,  а,  е=Дігтевий.  Люде  боч- 
ки дьогтьові  полють.  Ірнн.  II.  234. 

Дьогтяр,  ра,  .»(.=  Дігтяр.  Дьогтяр  і 
смердить  дьогтем.  Ном. 

Дьокул,  да,  м.  Дателъ.  Вх.  II ч.  II.  13. 

Дьор,  ру,  в.  Ь'ь  вмраженіи:  дьсру  діти. 
Удрать.  Кв. 

Дьбрка,  вв,  ж.  В  ь  вираженій:  дьбрки 

дати=дьбру  дати.  їх  звелів  ще  кріпше  дер- 
жа тгг,  щоб  не  дали  бува  ф,орки.  Мир. 

ХРВ.  248. 

Дьювдая,  8І,  ж.  Раст.  МаКа  шаигШа- 
п а.  См.  Дзіндзіеер.  ЗЮЗО.  1.  128. 
Дюдінька,  дюдічка,  дюдька,  кв,  ж. 

Ум.  оть  дюдн. 

Дюдя,  ді,  ж:  ДЬ'гск.  холодъ,  холодно. 
О.  1861.  VIII.  8.  Ум.  Дюдьиа,  дюдінька, 

дюдічка. 
Дюк,  вв,  м.  Гусеница  насікомаго  сісі- 

Іерііііа  еирЬогЬіае.  Вх.  Нч.  І.  6. 
Дюрка,  вв,  ж  —Дірка  Юрку,  Юрку, 

наплюй  в  дюрку.  Ном.  №  12718. 

Дя,  меж.  ДЪтск.  Благодарить,  поклонить- 
ся головой.  О.  1862.  ЇХ.  119. 

Дябель,  б  л  я,  *.= Дявіл.  Ти  його  ме- 
дом масти,  а  він  дяблем  воня.  Ном. 

.V  72У2. 

Дявіл,  дяволенний,  дяволів,  дяволь- 
ський=Диявол,  двяволевввй,  двяво- 

лів,  диявольський. 
Дяводява,  вв,  м.  Ув.  оть  дявіл. 

Дягель,  лю,  м.  Раст.  а)  Аи§е1іса  зуі- 
уезігіз.  ЗЮЗО.  І.  111.  б)  Агсіїап^еііса 
оґТісіпаІіа.  ЗЮЗО.  І.  112. 

Дяглиця,  ці,  ж.  Раст.=Яглвця?  У 
неділю  по  гиевлію,  в  понеділок  по  барві 
пок,  а  в  вівторок  снопів  сорок,  а  в  середу 

по  череду,  а  в  четвер  по  щавель,  а  в  п'ят 
ни  цю  по  дяглицю,  у  суботу  на  роботу. 
Нон:  №  14137. 

Дядечко,  кв,  м.  Ум.  и  ласк,  оть  дядько 
Дядвв,  ка,  м.  Отець.  Гол.  і.  198.  Ум 

Дядичок.  Желех. 
Дядин,  ва,  не=Дядьків.  Дядин  двір. 

Чуб.  Ш.  429. 
Дядина,  вв,  ж.  Жена  дяди,  не  родная 

тетка.  Чуб.  Ш.  476.  Бодай  чорт  у  дядь- 
ка служив,  а  до  дядини  за  платою  хо- 

див. Ном.  №  7614.  Ум.  Дядина,  дядиночка. 

Чуб.  НІ.  429. 
Дядини,  дйн,  ж.  ми.  Вгорни къ  на 

первой  вед'Ьл'В  послі  пасхи,  въ  который 
поминають  дядей  и  тетокъ.  Екатериносл.  у. 
(Залюбовск.). 
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Дядинин,  на,  не.  Принадлежащій  дя- 
дині. Г.  Барв.  87. 

Дядинка,  дяднночка,  кя,  ж.  Ум.  оть 
дядина. 

Дядьків,  кова,  вв.  Дядинъ.  Справа  ко- 
ло дядькового  воза.  Ном.  А  в  дядька  й  у 

нас  коробка  ковбас.  Дядькові  поїмо,  своїх 
не  дамо.  Чуб.  Ш.  436.  Дядькова  хата. 
Тюрьма.  Грин.  1.  112. 

Дядько,  ка,  м.  1)  Дядя.  2)  Челов-Ькь 
среднихъ  лить.  Изъ  уваженій  малороссія- 
не  називають  такъ  всякаго  сгариіаго  себя 
літами.  Чуб.  VII.  355.  Не  впадає  моска- 

ля дядьком  звати.  Ном.  №  850.  3)— соба- 
чий. Волкь.  Як  собаки  гавкают^.  Чи  не 

пробіраеться  до  овець  собачий  дядько?  О. 
1861.  V.  71.  4)  Дядька  накласти.  Пере- 

путать основу  во  время  снованія.  А  я  слу- 
хаю, що  вона  балака,  та  й  наклала  дядь- 

ка. Оксана  в  мене  сьогодні  снувала,  так 
аж  двох  дядьків  наклала.  Одною  ж  я 
змотала,  а  другий  зостався.  За  дядьків 
ткачі  лають,  як  направляють  ^юлотно. 
Черниг.  у.  Ум.  Дядечко.  Охріме  дядечку! 
будь  ласкав  схаменись!  Хата,  54.  Що  ж 
мені,  дядечку,  по  тіх  грошах?  МВ.  1.  107. 

Дядьо,  дя,  м.  1)  Дядя  (д*тск.).  О.  1862. 
IX.  119.  2)  Отець.  Желех. 

Дядьчнн,  на,  не = Дядьків 
Дядюсь,  ся,  м.  Ум.  оть  дядя. 

Дядюшка,  ки,  к.=Дядько.  До  Дмит- 
ра дівка  хитра,  а  по  Дмитрі  то  стріне 

собаку  та  й  питає:  „дядюшка,  чи  ви  не 
з  сватами?"  Ном.  №  497. 

Дядя,  ді,  м.  Дядя.  Бігла  теличка  та 
з  березнички  та  до  дяді  в  двір.  „Дай,  дядю, 

пиріг!"  Чуб.  III.  479.  Зробив  дядя,  на  себе глядя.  Ном.  №  10429. 

Дяк,  ка,  м.  Дьячокъ.  Пришили  попи  — 
почитали,  пригнили  дяки — поспівалгі.  Чуб. 
Ш.  442.  Притаїлись  пони  й  дяки,  ию 
панству  служили  і  по  панській  непись- 

менну голоту  дурили.  К.  Досв.  212.  Ум. 
Дяченько.  Ой  мандрували  два  дяченьки  з 
микільської  школи.  О.  1861.  XI.    Ніс.    9. 

Дяка,  кн,  ж.  1)  Благодарность.  Не 
сподівайся  дяки  від  приблудної  псяки.  Ном. 
№  4604.  Дяку  віддавати.  Приносить  бла- 

годарность, благодарить.  Пішов....  Богу 
дяку  оддаватгі,  що  жив  у  ворога  зоставсь. 
Мкр.  Г.  23.  2)  Охота,  желаніе.  Як  маш 
дяку,  то  зроб.  Вх.  Лем.  413. 

Дяків,  коза,  ве.  Принадлежаїцій  дьячку, 
дьячкокскій.  Оттак  чини,  як  я  чиню:  лю- 

би дочку  аби  чию,  хоч  попову,  хоч  дякову, 
хоч  хорошу  мужикову.  Нп. 

Дяківна,  нн,  ж.  Дочь  дьячка.  Ном. 
36  7079. 

Д  які  ванн,  на,  не.  Нрпнадлежащій  до- 
чери дьячка. 

Дяківня,  ні,  ж.    Домъ   дьячка.    Угор. 

Дяківство,  ва,  с.  і)  Должность  дьячка. 
2)  Соб.  Дьячки.  Наїхало  до  гюпа  тою 
дяківства  та  попівства  повен  двір.  Рк. Левиц. 

Дяківський,  а,  е.  Свойственный  дьячку,- 
Не  кидавсь  дяківської  натури.  Кв.  II.  213. 

Дяков,  на,  м.  Діаконь.  Морд.  (Млр.  л. сб.   124). 

Дяконенків,  кова,  ве.  Принадлежащій 
сыну  діакона. 

Дяконенківна,  нн,  ж.  Внучка  діакона. 
Дяконенко,  ка,  м.  Сынъ  діакона. 
Дяконеиченко,  ка,  м.  Внукъ  діакона, 
Дяконёнчнха,  хя,  ж.  Жена  сына  діа- 

кона. 
Дякониха,  хи,  ж.  Жена  діакона. 
Дяконйшия,  ва,  не  Принадлежащій 

жень  діакона. 

Дяконів,  нова,  ве.  Принадлежащій  діа- 
кону. 

Дяконівна,  нн,  ж.  Дочь  діакона. 

Дяконівнин,  на,  не.  Принадлежащій 
дочери  діакона 

Дяконувати,  ную,  еш,  гл.  Діаконство- вать 

Дяконча,  чати,  с.  Ребеяокъ  діакона. 
Ум.  Дянончатио,  дякончаточио. 

Дякування,  ня,  є.  Благодареніе,  бла- 
годарность. Яке  частування,  таке  дяку- вання. Ном.  №  7121. 

Дякування,  ня,с.  Пребьіваніе  дьячкомъ. 
Дякувати,  кую,  еш,  гл.  Благодарить. 

Дякує  красно.  АД.  І.  16.  Дякую  тобі,  ма- 
ти, да  що  ти  породила,  тілько  не  дякую, 

гцо  не  оженила.  Чуб.  Чого  сидиш,  Мару- 
сенько,  чом  не  дякуєш  батеньку?  Мет. 
225.  Ой  не  дякуй  мені,  брате.  К.  Досв. 
84.  Дякувати    Гослодеві.    Благодаря    Бога. 

Дякувати,  кую,  еш,  м.  Быть  дьячкомъ. 
При  понірській  церкві  щось  довго  і  дяку- 

вав. О.  1861.  X.  ЗО. 

Дятел,  тла,  м.  Дятелъ.  Чорт  би  дят- 
ла знав,  як  би  не  його  ніс.  Чуб.    І.    250. 

Дятинн,  тнн,  ж.  мн.,  также  ум.  дя- 
тииий.  Обычай:  на  третій  день  Христова 

Воскресенія,  посл*  обідни  раздавать  бід- 
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ныыъ  куски  освященныхъ  пасхи,  мяса, 
колбасъ  н  яйца.  О.  1862. 1.  55.  Миргор.  у. 
Слов.  Д.  Эварн. 

Дятлйна,  ни,  ж.  =  Дятловина. 
Дятлів,  лова,  ве.  Принадлежащей  дятлу. 
Дятловнна.  ни,  ж.  Раст.  трилистник!., 

Тпїоііит  ргаїепзе.  ЗЮЗО.  I.  139.  Сто- 
сами чиста  дятловина  та  земне,  зелене. 

Дяченків,  кова,  вв.  Принадлежащий 
сыву  дьячка. 

Дяченнівна,  ни,  ж.  Внучка  дьячка. 
Дяченко,  ве,  м.  Сынъ  дьячка. 
Дяченько,  ка,  м.  Ум.  огь  дяк. 
Дяченя,  няти,  м.  Ребенокъ  дьячка, 

Мкр.  Н.  25.  Душенини  доволі,  а  їсти  ні- 
коли: потерпіте,  дяченята,  до  божої  волі. 

Чуб.  V.  1081. 
Дяченятян,  на,  не.  Принадлежащей 

ребенку  дьячка. 
Дячити,  чу,  чвш,  гл.— Дякувати.  Не знав,  чим  дячить  сироту.  Мкр.  Г.  22. 
Дячиха,  хш,  ж.  Дена  дьячка.  Ой,  про- 
бі! Очіпка  хочу!...  Пробі  такою  хочу,  як 

па  дячисі.  Кв.  II.  328. 

Дячйшнн,  на,  не.  Принадлежащей  жо- 
ні дьячка. 

Дячків,  хбва,  вв.  Принадлежащій  дьячку. 
А  я  хлопець,  дячків  син.  Грин.    ІП.    169. 

Дячно,  нар.  Охотно,  съ  радостью.  Угор. 
Дячбк,  чка,  м.  Дьячокъ.  А  ти,  дячку 

учений,  над  школами  вибраний,  сказки  ме- 
ні, дячку,  що  то  есть  їден?  Чуб.  V.  1080. 



Е. 

Е,  меж.  Э.  И,  пі,  міні,  не  дам.  Рудч. 
Ск.  I.  68.  Е,  вже  на  мене  зуби  гострять. 
Ном.  №  9557. 

Еге,  нар.  і)  Да.  Віддав  ти  їй? — Еге. 
Еге,  як  би  то  так.  Нон.  #  5372.  2)  Відь. 
Еге,  ти  прийдеш  до  нас  сьогодні  ввечері? 
Еге,  так?  Відь  такъ?  У  вас,  здається,  ні 
перед  собою,  ні  за  собою?  Еге,  так?  Ле- 
виц.  Кож.  49.  3)  Да,  какъ-бы  не  такъ. 
„Оце,  каже,  увесь  скот  зганяю  та  поб'ю 
та  їсти  буду." — Та  буде  з  нас  і  одного, — 
змій  йому  каже. — „Еге!  ти  наїсися,  а  я 
ні".  Рудч.  Ск.  II.  189.  „Ходім,  Вябко!"— 
Еге,  ходім!  Не  дуже  квапся,  сам  принеси 
сюди!  Г.  Арт.  (О.  1861.  Ш.  84).  4)  Вы- 

ражает» тщетность  ожиданія  чего  либо  или 
удивленіе  по  поводу  обнаружившаяся.  Еге, 
побили  вже  кози  в  лози!  Нои.  №  1942. 
Еге,  ся  па  обидві  кована.    Ном.   №   3326. 

Егекати,  как,  бш,  гл.  Говорит»  еге. 
Мир.  ХРВ    181. 

Едек,  ку,  м.  Длинная  бичева,  которой, 
ири  безвітрім,  тянуть  лодку  вдоль  берега. 
МУК.  I.  50.  (Добруджа).  Наловили  риби 
руснаки,  тягнуть  її  в  човнах  на  едеку, 
йдучи  берегом.  МУЕ.  I.  35. 

Ей,  меж.  іуВмраженіе  неудовольствія 
и  угрозы.  „Ей,  Хведьку  .вчись!  ей,  схаме- 

нись!" Так  панотець  казав  своїй  дитині: 
„Шануйсь,  бо,  далебі,  колись  тму,  мну, 

здо,  тло  спишу  на  спині!"  Г.  Арт.  (О. 
1861.  Щ.  109).  2)  Эхъ,  ніть.  Ей,  де  там! 
Желех.  Оттепер  же  я  тебе  з'їм,  кобило! — 
Ей,  вовчику,  голубчику,  не  їж  мене!  Рудч. 
Ск.  І.  7.  3)  Эй.  Ей,  нуте,  беріться!  Ном. 
№  10892. 

Еквамен,  ну,  м.  Экзаменъ.  Левин.  Нов. 
265. 

Екзаменувати,  ную,  еш,  гл.  Экзамено- 
вать. Шевченко  загодився  гкшменувати  її 

з  рідних  пісень.  К.  ХП.  25. 

Економ,  ма,  .«.— Оконом.  Посіпанії  еко- 
ном.... нарід  катував.  Гн.  II.   174. 

Економйчний,  а,  є.  1)  Экономически. 
Великий  економичний  кризис.  0.  1861. 
XI.  107.  2)— Окономичний. 

Еконбмія,  мії,  ж.  1)  Эконом ія.  2>=0но- 
номія.  Грин.  II.  257.  Одвозив  з  економії  у 
город  до  панів  индики,  качки  і  усяку  вся- 

чину. 0.  1862.  І.  41.  Стоїть  така  пре- 
велика економія.  Він  увіхоОить  у  двір  у 

економію.  Грин.  II.  122. 
Елегія,  гії,  ж.  Злегія.  Як  би  ви  знали, 

паничі,  де  люде  плачуть  жгіві/чи.  то  ви  б 
елегій  не  творили.^  Шевч.  II.  152. 

Електрика,  кя'  ж.  Электричество.  По- 
крутив за  ту  корбу,  шо  талі  еелектри- 

ка  і  спустив  електрику  дротом  до  них. 
Гн.  II.  227. 

Електрія,  рії,  ж.  =  Електрика.  Не- 
роясл.  у. 

Емблема,  ми,  ж.  Эмблема.  К.  Бай.  105. 

Коли  б  уже  мені  заманулось  такої  ембле- 
ми, то  змалював  би  я  собі  двоілавого,  або 

хоть  укоронованого  ормг    К.  XII.  33. 

Емблемувати,  мую,  еш,  гл.  Изобра- 
жать въ  виді  эмблемы,  символически.  Ко- 

ли вже  емблемувати  Росію....  її.  ХП.  33. 
Епитафія,  фії,  ж.  Знитафія.  Шрам, 

розглядуючи  гпу  горорізьбу  да  читаючи 
епитафії,  засмутився  душею.  К.  ЧР.  101 . 

Ерлбць,  ця,  «.  Клеймо  на  ухі  скотины: 
вьірізка  въ  ухі  въ  виді  прямого  угла. 
Екатериносл.  у.  (Залюбовск.).  Черк.  у. 
То-же  въ  виді  оитраго  угла.  Мнж.  182. 

Естнк,  ка,  м.  Часть  бороиы:  каждый 
изъ  поперечныхъ  брусьевъ,  въ  містахь 

скрещенія  которыхъ  съ  продольными  за- 
биты зубы  бороны.  Шух.  1.  166. 

Ет,  меж.  1)=Ат!  Посидьте,  каже  чо- 
ловік, у  мене  на  лаві,  поки  я  хоч  з  жін- 

кою та  з  діткни  попрощаюсь. — Ет,  те 
вигадав  прощаться!  Ходім!  Рудч.  Ск.  II.  23. 
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2)  В*ДЬ,  вогь.  Ет  вісім  докинт  літ, 

як  часто,  часто  цілі  ночі  без  сну  мої 

морились  очі.  Мкр.  Г.  5».  Ет  тямиш  же, 
як  я  і  ти,  що  тут  стежки  і  всі  дороги 

черкеські  обняли  залоги.  Мкр.  Г.  25. 

Втноґраф,  фа,  .н.  Этнографъ. 

Етноґрафнчній,  я,  е.  Этнографически. 

Позирали  скрива  на  етно/рафичню  Украї- 
ну.  К.  ХЦ.  125. 

Етноґрвфія,  фІЇ,  ж.  дівографія. 

Етноґрафуватн,  фую,  вш,  гл.  Зани- 
маться атнографіей.   Як   цільно    ще    було 

етио/рафуваши  проміж  народом  на  Вкраї- 
ні, я  записав  її  (пісню)  в  рідній  околиці 

Хмельницькою.  К.  Кр.  21. 
Ех!  меж.  Эхъ!  Ех,  говорить,  мало!  Хоть 

би  иге  трошки  дали.  Рудч.  Ск.  Н.  83. 
Чого  ти,  жінко,  плачеш?- -Ех,  чоловіче, 
чого  я  плачу!  А  зробиш  мені  те,  що  я 
тебе  буду  просити?  Рудч.  Ск.  І.  80.  Е>\ 
як  би  то!...  Та  що  й  казать!  Кебети  не 
маю.  Шевч.  II.  3. 

Еч!  меж.=кч.  Еч,  який  гарний!  Сам 
їсть,  а  мені  не  дає.  Харьк. 



є 
Є.  3-е  лицо  ед.  ч.  н.  вр.  оіі.  гл.  бути. 

Есть.  Є  в  мене  криниця  під  перелазом. 
Лавр.  85.  Добро  у  ного  є  господо,  а  •  тій 
господі  є  сестра,  чи  мати  добрая.  ІІІкнч. 
439. 

'Єва,  ви,  ж.  Пт.  Иволга.  Их.  ІІч.  11.  13. 
Євангеліє,  .іія,  с.  н  євангелія,  лії,  ж. 

Евангеліе.  Не  змоглись  на  євангелію,  ці- 
луйте псалтирію.  Ном.  Л»  12020. 

Євангельський,  а,  є.  Енапгельскій.  Стор. 
II.   153. 

Євдбшка,  ки,  ж.  Гыба  ІІіпЬга  Кгате- 
гі.  Брауи.  29. 

'Євза,  зи,  ж.  Вь  заговор*:  лнхарадка. 
На  золотом//  мосту  шрисвзи.  -Куди  ж 
ви  йдете? — На  мир  хрещений....  сипать 
і  кидать,  і  трясти,  і  пекти,  і  знобить, 
і  глобить.   Мігл.   М.  61. 

Євірниці,  ниць,  ж.  ин.  =  Порічки 
Шух.  І   109. 

'Євка,  ки,  ж.  11г.  Шшочка.  Бх.  Зи.  14. 
Європа,  пи,  ж.  Европа.  Ми  кланяємо- 
ся новим  гуманним  ідеям,  які  давно  ро- 

зійшлись по  Європі  й  ледві  оце  добі- 
гаються до  нас.  Левиц. 

Європеєць,  ненця,  м.  Евронеець.  Ми 
вже  стали  європейцями.  Левиц. 

Європейський,  а,  є.  Енропейскій.  Євро- 
пейська культура.  К.  Європейські  ідеї. 

Левиц. 

Єгерь,  ря,  м.  Стоянь  вь  постройки. 
МУЕ.  І.  86.  (Че]іниг.).  См.  Стоян. 

Єгипет,  пту,  м.  Епикіть. 
Єгйпетник,  ка,  м.  Египтянинъ.  Пере- 

носно: ііригБсвитель, подобный  сгіінетскимь 

пригвснителямъ  евреемъ.  Панич...  об'явив, 
що  як  козачка  за  його  ьрестянина  пій- 
де,  то  на  панщині/  не  ходитиме;  так  і 
то  не  йдуть.  Думка  така:  поки  ти  жив, 
так  добре,  а  як  часом  помреш,  да  якому 
небі/дь  єгипетнику  достанемось,  тогді — 
що?  О.   1862.   V.   109. 

Єгипетський,  а,  є.  Егииетскій.  Пере- 
носно: злой.  Єгипетська  баба,  єгипетська 

пума.  Злая  баба.  Ном.  №  2901    2902. 
Єгня  и  її  р.  См    Ягня  и  пр. 
Єдаиашка,  ки,  ж.— Адаиашка.  А  де  ж 

твої,  пане  Сово,  сукні-едамашки,  що  ти 
нажив,  вражий  сину,  з  козацької  ласки? 
Чуб.  V.  966.  Знімали  з  себе  окупанії  лу- 

дани, блаватаси  й  едамашки.  К.  41*.  358. 
Єдаиашковий,  а,  є —  Адамашковий. 

Цариця  ж  сіла  на  ослоні  в  адамашко- 
вому шушоні.  Котл.  Ен.  IV.  26. 

Єдамашок,  шку,  м.— Адамашок. 
Єдваб,  ба  и  бу,  .«.  Годъ  шелковой  мате- 

рій. Ладна  баба  без  едваба.  Нум.  Л;  7516. 
(Тксамитом  шляхи  стеле  і  єдвабом  за- 

стилає. Шевч.  368. 

Єдвабний,  а,  е.  Ил.  едваба,  шелковый. 
Ой  возьми,  маши,  єдвабну  хустиноньку. 
Гол.  Ш.  144.  Панчішечки  єдвабнії.  Чуб. 
Ш.  212. 

Єдеман,  ва  и  ву,  м.  Годі,  шелковой  тка- 
ви?— Єдамашок.  Которїг  козаки,  то  і  му- 

жики не  хотятн  по  ролі  спошіїкатн, 

жовтого  саф'яна  каляти,  чо]>ного  ідсма- 
на  пилом  набивати.  Лукаш.  37. 

Єдйн,  едва,  не,  'шсл.=0дин.  Єдпн 
гроші  складає,  а  другий  мішок  шиє.  Ном. 
№  1696. 

Єдинак,  ка,  м.  1)  Единственный  сынь, 
то-же,  что  и  одинан,  одинець  1.  Засмути- 

ла мене  мати,  сдинака-сина.  Гол.  І.  305. 

2)  Старый  дикій  кабанї.,  живущій  вь  оди- 
ночестве. Вх.  11ч.  11.  7.  См.  Одинець  3. 

Ум.  Єдииачбн. 
Єдиаачка,  ки,  ж.  Единственная  дочь, 

то-же  что  и  одиначна  1.  Нехай  дочка- 
єдиначка  іпрохи  погуляє.  Мп.  Гк.  Макс. 

Пещена  була  така,  бо,  сказано,  — едп- начка.  МВ.  І.  130. 

Єдннець,  нця,  м.— Єдивак  1.  Ум. 
Єдинйчок.  єдйнчик.    КС.    1882.    XII.    513. 
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Бодай  же  море  не  процвітало,  вічними 
часи  висихало  та  що  мого  сина  единич- 

ка, единична  у  себе  взяло.  АД.  1^  246. 

Єдиний,  а,  в.  Одинь,  единый, единствен- 
ный. Покидаю  тебе,  серденятко  моє,  гей 

єдиному  Ногу.  Мит.  23.  Друже  мій  єди- 
ний! \І.  Досв.  108.  Його  единая  дитина 

покинуть  хоче.  Шевч.  251. 
Єдинйця,  ці,  ж.  Единственная  дочь, 

пике,  что  и  одиниця  2.  Ой  у  вдови  єди- 
ниця та  ще  не  віддана.  Чуб.  V.  363. 

У«.  Єдиийчна 
Єдввнчоа,  чва,  м.    Ум.    отъ    единець. 
Єдиність,  мости,  ж.  Единство.  Двох 

церков  единості  служити.  К.  ЦН.  207. 
Стояли  на  сеймах  опіром  против  полі- 
тичньої  системи  єдиноеши  віри  в  Поль 
щі.  її.  XII.  і  15. 

Єдинонатерній,  я,  е.  Единоутробный. 
Вони  прийшли  з  Вениамином,  його  едн- 
номатернім  братом.  Он.  77. 
Єдиний,  ка,  м    Ум.  оті.  єдинвць 
Єдинчук,  ка,  м.  =6дннак  1.  Оба  ба- 

гацькі сини,  оба  єдинчуки.  Федьк. 
Єднав.  нар.=0ддлк.  Боже,  єднак  не 

маєш  що  робити,  то  хоць  тепер  зроби 
світ.  Чуб.  І,    142. 

Єдиавий,  я,  е=Однаковнй  Приїхали 
два  козаки,  обидва  еднакі.  Чуб.  V.  103. 
Раду  радили  не  еднакую,  не  єднакую,  а 
троякую.  АД.  1.  1. 

Єднаків.  вова,  ве  и  еднавовий,  а,  є  = 
Однаковий.  Хоч  я  піду  і  за  Краків,  всю- 

ди буду  я  єднаків.  Гол.  І.  304. 
Єднаково,  нар.  1)=Однаково.  2)  Одна 

КО.  Ни  Олимпських  положися,    вони   все. 
злеє  оддалять....  єднаково  ж  сам  не  пла- 

тайся, з  аркадянами  не  братайся,  —  вони 
латинцям  вороги.  Котл.  Ен.  V.  ь. 

Єднанка,  ви,  ж.  1)  Прнмиреніе.  Вх. 
Зн.  84.  Также  и  но  мн.:  їднанки.  Шух. 
І.  34.  2)  Вознагражден  іе  за  причиненный 
убитом,.  Желех. 

Єднання,  ня,  с.  1 '  Соеднненіе,  согла- 
шеніе.  2)  Договариваніе. 

Єдванщнна,  ни,  ж.  .Мировая,  могорычъ 

ВРИ   МИрОВОЙ   СД'ВЛК'Ь.   Рк.   Левиц. 
Єднати,  наю,  вш,  гл  1)  Соединять,  объ- 

единять. Єднай,  батьку,  Україну.  її.  41'. 
299.  /  єднає  людські  князі  з  ізраїльська 
родом.  її.  Псал.  112.  2)  Склонять  кі  .»». 

иріобріітать  чье  расположен іе,  согл;>  'іать 
Таки  у  нашому  селі  назнав  я  де  пну. 
Вчащаю  і  матір  удову  єднаю.  Шевч. 

Гетьмане  Пошоцький,  що  в  т* ".  }0&ум 
жіноцький:  ти  за  дорогими  напі'Щі 

бенкетами  уганяєш — чом  ти  Хмельниць- 
кого не  єднаєш?  АД.  Н.  104.  Ісус  учени- 

ків  єднає.  6в.  І.  IV.  1.  Стала  мати  га- 
дати та  зятя  єднати.  Шевч.  268.  3)  До- 

говаривать. Не  страшно  женитись,  а 

страшно  попа'  єднать.  Ном.  №  7260.-  за 
кбго  домну.  Уговариваться  о  выдач*  доче- 

ри замужь  за  кого.  „Чого  в'янеш,  моя 
доню?"  мати  не  спитала, — за  старого, 
багатого  нищечком  єднала.  Шевч.  11. 

Єднатися,  ваюся,  вшея,  гл.  1)  Соеди- 
няться. /  прийшли  ви  єднатись  з  ним 

чистою  сльозою.  О.  1861.  III.  12.  2)  До- 
гоаариваться,  подряжаться.  Л  що,  Опана- 
се,— єднайся  на  год.' 

Єдність,  ности,  ж.  Единство,  единеніе. 
Кожен  сам  про  собе  дбає.  Немає  єдности. 

Мир.  ХРВ.  87. 
Єднорал,  ла,  м.  Генераль.  Раді  ж  ми 

ся  додому  вернути,  нас  єднорал  не  пускає. 
Чуб.  V.  999.  Вийшли  муштруватись 
перед  паном  едноралом.  Федьк.  Ш.    121. 

Єдноральсьвий,  а,  є.  Генеральній.  Ра- 
ді ж  ми  ся  додому  вернути,  нас  єдно- 

рал не  пускає.  Ей  не  так  єднорал,  як 
єдноральськая  мати.  Чуб.  V.  999. 

Єднус,  са,  м  =Дукач  2.  Поверх  та- 
кої то  шиї,  на  чорній  бархатці,  широ- 
кій, так,  що  пальців  може  у  два,  золо- 
тий єднус,  і  у  кольці  зверху  камінець 

червоненький.  Кв.  І.  6. 

'Єзвіро,  ра.  с.  Глубокая  рытвина  ві 
горахъ,  наполненная  водой,  глубокая  во- 

домоина вь  горахь.  Шух.  I.  178,  210. 

ЄйуІт.  та,  м.  Езуитъ.  Болить  серце, 

як  згадаєш:  старих  слов'ян  діти  впи- 
лись кров'ю.  А  хто  винен?  Ксьондзи,  єзуї- 
ти. Шевч.   175. 

Єзуїтство, ва,  с.  Езуиты,  а  также  образь 
діійствій,  подобный  езуитскому.  К.  ІІС.  8. 
Волів  лучне  тихо  попувати,  ніж  з  ля- 

хами бучно  панувати,  єзуїтству  в  ноги 
себе  слати.  К .  МГ».  X.  2.  Та  се  ж  гірше 
того  єзуїтства  проклятого.  Морд.  Пл. 124 

Єауітсьвяй,  а,  в.  Езуитскій. 
Єй,  меж.  Ей.  Єй  Богу,  єй  же   Богу,   єй 

•»  ти  Богу!    Ей    Вогу.    ви    Богу    немає. 
;евч.  137.  Він  усе  не  дає  діла  робити. 

ва  же  Богу.  МИ.  II.  22. 
иечко,  ка,  с.  Уы.  отъ  ельце, 

іва,  ни,  ж.   и    пр.— Ялина    и    пр. 
МУК  Ш.  г.,. 

Р*>ннця,  ці,  ж.  Названіе  воды  въ  за- 
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говор*.  Помагай  Біг,  водице-елинице.  ЕЗ. 
V.  99. 
Єлівнйк,  ка,  м.  Хліві.,  поміщеніе  для 

молодого  и  недойнаго  рогатаго  скота.  Шух. 
І.  185. 

Єловеґа,  ґи,  ж.  Двухлетняя  овца,  не 
имеющая  ягнятъ.  Вх.  Зн.  7. 

Єлом,  му,  м.  Конической  формы  ба- 
ранья шапка.  Канев.  у.  Чуб    VII.  413. 

Єлочер,  рв,  м.  1)  Настухъ  барановъ  и 
недойныхь  овець.  Шух.  I.  190.  М)=  Єлів- 

нйк. Шух.  I.  185. 

бльцё,  ця,  с.=Вильце.  Уи.  'Єлечко. 
1  де  ж  наше  єлечко,  що  в  п'ятницю  ви- ли? Мет.  210. 

Єна,  ми,  ж.—Я»я.  См.  Яма  3    и    4. 
бмвйй,  а,  е.  І )  Хваткій.  Желех.  2)  Лов- 

кій, лровокный,  быстрый,  скорый. 
бмко,  нар.  1)  Хватко.  2)  Ловко,  про- 

ворно, быстро,  скоро.  3)  'Ємно  їсти.  Жадно ■всть.  Желех. 
Єнерал,  ла,  м.  Генералі,.  Там  сидять 

коло  неї  пани-енерали.  Чуб.  V.  778. 
Єверальний,  а,  е.  Генеральный. 
Єнеральство,  ва,  с.  Генеральство.  Же- 

лех. 

Єверальсьввй,  а,  е.  Генеральній.  Же- лех. 

Євйченько,  ва,  м.  Ум.  оть  яничар? 
Турки-ениченьки.  АД.  I.  148. 

Єнчий,  еншнй,  а,  е=Инший.  Желех. 
Ой  чув  же  я  через  люде,  що  енших  ко- 

хаєш. Грин.  III.  228. 

Єпархія,  хії,  ж.  Епархія.  Викарій  їздив 
по  єпархії.  Левиц.  І.  148. 

Єпархіальний,  а,  є.  Енархіальньїй.  Ли- 
вші, 1.   155. 

Єпископ,  па,  м.  Еііискоігь.  Хто  приї- 
хав?— рознеслось  по  залі.-- Ректор  ака- 

демії! єпископ!  митрополіт.  Левиц.  Нон. 
317. 

Єпвсвбпїя,  пії,  ж.  Епископство. 
Єпископський,  а,  є.  Енисконскій. 

Єрем,  ерма.  м.  іі=Ярио  Шух.  І.  165. 
2)=Ключ  5.  Шух.  І.  194.  3)  Часть  ступи 
походячої.  Шух.  І.  162.  4)  Часть  самотини. 
Шух.  І.  150.  5)  Часть  мельницы.  См.  Млии. 
Шух.  І.  103,  104,  113. 

.  Єрепуд,  да,  м.  Малорослый,  но  тяже- 
лый челов'вк'ь. 

Єрепуднн,  на,  не.  Бранное  слово:  пло- 
хой, проклятый.  Я  ж  так  ухоркався,  по- 

ки вибрався  із  єрепудиної  балки,  що  аж- 
сорочка  мокра.  О.  1862.  II.  38. 

Єресь,  сі,  ж.  Ересь. 
Єретенний,  а,  е^Еретичив  Єретен- 

ний  сину!  КС.  1883.  І.  46. 
Єретик,  ва,  м.  Еретикъ.  Констанський 

єретик  великий.  Шевч.  239.  Клене  олимп- 
ських,  єретик.  Котл.  Ен. 

Єретицтво,  ва,  с  Ересь.  К.  Кр.  19. 
Єретйцьввй,  8,  є.  Еретическій. 
Єретнця,  ці,  ж.  Еретичка.  КС.  1883. 

VII.  586. 

Єретйчий,  а,  є.  Еретическій.  Бранное 
олово.  Єретичий  син,  єретича  дочка.  Чуб. 
V.  1052.  бретичі  черкеси.  0.  1861.  XI. 

Кух.  9. Єретичка,  ки,  ж  =Єретиця.   Полі. 
Єрик,  ка,  м.  Небольшой  и  узкій  про- 

токъ  ріки  или  озера.  Браун.  6.  КС.  1883. 
І.  39.  Небольшой  каналі)  (шириной  оть 
■і  до  6  метрові.)  между  небольшими  лима- 

нами, болотами,  плавнями.  МУК.  І.  41. 

(Добруджа). 
Єрусалим,  ма  и  му,  м.  Іерусалихі..  Як 

іти,  каже,  у  Ерусалим,  то  буде  тобі 
море  велике.  0.   1862.   V.  78. 

Єрусалимський,  а,  є.  Іерусалимскій. 
Всі  святії  київські,  печерські,  почаєвські, 
єрусалимські.  Чуб.  І.  134. 

Єрка,  ки,  ж.,  врче,  врчук  и  пр.  См. 
Ярка  и  пр.  Шух.  I.  210. 

Єсй  (всь),  есть,  естё,  гл.  Огь  гл.  бути 
н.  вр.  2  и  3  лица  ед.  ч.  и  2  лицо  мн.  ч. 
Добре  єси  робиш.  Шевч. 

'Єтір,  ра,  м.  етіро,  ра,  с.  а)  з  прутя  = 
верша.  Шух.  I.  226.  бі—з  крилани— ятір. 
Шух.  1.  226,  227. 

Єхида,  ди,  ж.  1)  Зм'Ья  ехидна.  2)  об. 
Ехида,  злой  и  лукавый  человіжт,.  Єхида! 
Аби  підвести  чоловіка,  аби  шкоди  дру- 

гому наробити.  Мир.  Нов.  II.  71. 
Єхндкуватий,  а,  е.  Ехидневиый,  злой 

и  лукавый.  Хто  врозуміе  єхидкувату 
простоту.  Греб.  323. 

Єхйднвй,  а,  е.  Ехидный.  К.  Бай.  137. 
К.  Кр.  12,  27. 

Єхидно,  нар.  Ехидно.  Єхидно  усміхаю- 
чись. Стор.  М.  Пр.  104. 

Єхидство,  ва,  с.  Ехидство.  Мкр.  Н.  37. 
К    Бай.  89. 

'Єтцір,  ра,  м  Зоол.  Заіатапсіга  таси- Іяіа    Шух.  І.  22. 

Єщірка,  ки,  ■*  --Ящірка.  Шух.  І.  22. 



ж 
Ж,  сз.  Употребляется  поел*  предыдущей 

гласной.  Горе  ж  мені,  горе,  нещаеная 

доле!  Чуб.  А*.   1. 
Жаба,  би,  ж.  Г)  Лягушка;  жаба.  I  жа- 
ба риба,  бо  в  воді  сидить.  Пом  Л;  8219. 

Пнеться,  як  жаба  на  купу.  .'ЮЮР.  I. 
14  7.  Жёба  цицьки  дасть  (кому)  Утонетъ, 
вообще— у мреть  (кто).  Греб.  336.  Ум. 
Жабка,  жабоньиа,    жабочка.    У  в.    Жабище. 
Жабалуха,  и  жабелуха,  хя,  ж.  Боль- 

шая лягушка.  Ач.  399. 
Жабарн,  ря,  м.  Лужа  или  болото,  гді 

водится  много  иягушекъ. 
Жабеня,  няти,  с.  Лигушенокъ.  Туди,- 

аж  там  жабенята.  Грин.  I.  32.  Ум.  Жа- 
бенятко, жабеняточко. 

Жабернна,  ни,  ж.  1)  Лягущечья  икра. 
Угор.  2)-Жабуріння  |.   Их.  Лем.  413. 
Жаберовнка,  ни,  ж.=  Жабернна.  Пх. 

Уг.  237. 

Жаби  ни,  бия,  ж.  -м«.=Жаберинн. 
Вх.  Лем.  413. 
Жабиний,  а,  е^Жабячнй. 
Жабйиськмй,  а,  є  Жабиний  Роди- 

ла вона.  Баба....  сина  золотокудрика  взя- 
ла, укинула  в  криницю,  а  жабу  пудки- 

нуло.  Іде  царевич  додому,  а  вона  і  стрі- 
чає. Нажала....  що  буду  синів  золотой цд- 

риків  водить,  а  тепер  привела  жабинсь- 
кого.  Чуб.   II.  42. 
Жабище,  ща.  с.  У  в.  отъ  жаба  Сидить 

жабище  на  пні,  як  копиця.  Ворон,  г.  Мов 
жабище  з  багна,  на  світ  вона  дивилась. 
К.  Да.   46. 

Жабій,  б  я,  б'є  ̂ Жаб'ячий.  Вх.  Лем. 113. 

Жабі  яка,  ки,  ж.  Порода  грибові..  Вх. 
Уг.  237. 
Жабка,  ки,  ж.  1)  Ум.  отъ  жаба.  А  це 

скаче  жаба  та  й  каже:  Хто,  хто  у  цій 
рукавиці? — Я  мишка  шкряботушка,  а 
ти  хто? — А  я  жабка  скрекотушка.  Рудч. 

Ск.  II.  2)  Регуляторі,  въ  плуг*,  спужащій 
для  іюдниманія  и  опусканій  леміша.  Вас. 
199.  „Съ  передней  стороны  между  граділем 
и  чепігами  иодкладываютъ  дощечку  -жаб- 

ку; это  ділаетея  для  того,  чтобы  граді  ль 

не  опускался  внизь".  Чуб.  VII.  398. — Часть 
рила.  „  Чтобы  кописть  не  подвигалась  по 
стовбі  къ  жерткі,  между  вини  оставляется 
її  ті.  крінкаго  дерева  распорка,  которая  на- 

зывается жабка".  Чуб.  VII  400.  3)  Въ 
блокі:  дві  щеки,  между  которыми  обра- 

щается каточекъ,  колодка  съ  вмрізомь  дія 
каточка.  Полт.  г.  Шух.  I.  256,  162.  По- 

добный, же  снарядь  въ  гончарномъ  кругв: 
между  щеками  помещается  веретено  кру- 

га. Шух.  I.  260—262.  4)  Палочка,  упо- 
требляемая т.  детской  игр*  того  же  име- 

ни. Ив.  35.  5)  Назваьіе  одного  изъ  играю- 
щих), въ  нрёймашки.  Ик.  39.  6)  Ракета. 

К.  ЦП.   175. 
Жабник,  ка,  Раст.  а)  СаННа  раїизігіз. 

Вх.  Пч.  I.  9.  б)  АІізша  ріапіа/го.  Вх.  Уг. 
237. 
Жабня.  ні,  соб.  Лягушки. 
Жабоннна  ни.  ж.  и  жабовнння.  ня. 

<  .=-Жабарь 

Жабоїд,  да,  м.  Листь.  Жабоїд  приле- 
тів -щастя  приніс,  геть  піднявсь — горе 

ввалило.  Донск.  обл. 
Жабоколець.  льця  м.  Колящій  жабь. 

Употребляется  какъ  насмішка  дівушекь 
надь  парнями  въ  купальской  пісні:  На- 

ші хлопці— жабокольці:  скололи  жабу  на 
колодці.  Чуб.  Ш.    221. 

Жабокряківка,  кн,  ж.  Болото,  напол- 
ненное жабами.  В  жадокряківці  як  на 

ярмарці, — тут  жінки  бубонять,  а  там 
жабки  скрегочуть.  Ворон,  г. 

Жабовітн.  ню,  ваш,  гл.  Разговари- 
вать, перешептываться  тихо  и  невнятно, 

подобно  неопределенному   шуму,   произво- 
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димому  иногда  лягушками  (бсзъ  громкаго 
кваканья).  Говорите)!  преимущественно  о 
женщинах  і,. 
Жабонька,  и  жабочка.  ки.  ок.  Ум  оть 

жаба.        , 
Жаборіана,  ня,  с— Жабургяня. 
Жабрив,  ка,  л*.  Раст.=Жабрій  лісо- 

вий, зюзо.  і.  123. 

Жабрій,  рід,  -и.  1)  Раст.  а)  жабрей, 
Оніеорміа  Ішіапіш  С  ЗЮЗО.  І.  123.  и  лі- 

совий жабрій.  С  Іеігаїїіі.  ЗЮЗО.  І.  123, 
б)  осогь,  Сігяіиш  агуепзе?  ЗОЗО.  1.    118. 
2)  Жадный?  прожорливый?  Вони  такі 
жабрії,  що  ніколи  не  наїдяться.  Зміси,  у. 

Жабрь.  рів,  ж.  Жабры.  Риба  зітхну- 
ла жабрами  і  простяглася.  Левин 

Жабсьвий,    а,   е=  Жаб'ячий.    Желох. 
Жабува,  ви,  ж.  -  Жабалуха. 

Жабуиіти,  нн>,  нию,    гл.— Жабонітв. 
Жабур,  ру,   «.  ̂ Жабуріння.  (Болото) 

поржавіло,  від  жабуру  зелене.  Греб.  309. 

ЖабурІння,  на,  с  1)  Водоросль:  водя- 
ной   мак,    сопГеїта.    2)    Лягушечья    икра. 

3)  Внутренности  дыни. 
Жаб'ячий,  а,  є.  Лигушечій;  жабій  По- 

і'нцтий  із  самих  жаб'ячих  спинок.  Пом. 
Л?  5713.  Жаб'яча  губа.  Родъ  несъ'Ьдобнаго 
гриба.  Ж-ча  цибуля.  Раст.  Всі  грив  ТаЬег- 
паеиюніаиі  Сішеі.  ЗЮЗО.  І.  135— зілля. 
Раст.  Лютикь,  Апетопе  гашшсніиз. 

Жаввйй,  а,  е=Жалкяй  2.  Обізвався 
милий  з  глибокой  долини  жавкими  сло- 

вами до  своей  дівчини.  Чуб.   V.   -131. 

Жавряти,  ряю,  віл,  гл  =~Жевріти 
Жага,  гй,  ж.  1)  Жажда.  2)  Горячеє 

желаніе.  До  жаги  приспіло.  Ном.  А:  5<)2(і. 

Жагнутн,  ну,  наш,  гл.  Ужалить.  Чор- 
неньке маленьке  увесь  світ  жагнуло  (ааг: 

блоха).  Ном.,  стр.   295,  №  149. 
Жада,  дй,  ж.  Жажда  желаніе. 
Жаданий,  а,  є.  Желанный..  Наступив 

довго  жаданий  день.  Стор.  Пани  мої  ко- 
хані та  жадані!  НВолын.  у.  Е,  мій  жа- 

даний, де  ж  я  візьму  стілько  грошей? 
Камси,  у. 

Жаданка,  ви,  ж.  Желанная.  Да  не- 
віхно  наша  жаданко,  да  не  вік  ми  тебе 

жадали,  за  один  вечір  діждали.  І'к.  Макс. 
Жаданая,  ня,  с.  Желаніе.  Коли  б  Гос- 

подь спевнив  мов  жадання  і  дав  мені,  чо- 
го я  сподіваюсь.  К.  Іов  13»  Прийшла  у 

наш  манастпрь  і  зосталася,  маючи  ве- 
лике жадання  черницею  бути.  МВ.  II. 
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Жадано,  нар.  Желанно. 
Жадати,  дав),  вш,  гл  Желать,  жаж- 

дать. Не  той  убогий,  що  мало  мае,  а 
той,  що  багацько  жадає.  Ном.  №  І  (і!  7. 
Вставай,  вірний  козаче,  давно  мор  сер 

денько  тебе  жадає.  Чуб.  V*.  54. 
Жадатися,  дається,  гл  безл.  Желаться, 

Сумно  мені  було  і  перемови  ти.  щире  сло- 
во жадалось.  ЛІН.   II.  31. 

I.  Жаден,  дна,  в^  Жадний. 
II.  Жаден,  дна,  6=Жаднйй.  Не  жи 

ден  ні  хліба,  не  жаден  ні  грошей.  НВо- 
лын. у., Літ  копійку  нежаден.  Св.  Л.  188 

Жадібна,  ви,  ж.  Ум.  оті.  жадоба. 
Н  Жажда.  Циган  з  великої  жадібкп  сьорб- 

нув шевського  квасу.  Ном.  №  9.44.  2)  Же- 
лані.  У  жадібну,  не  в  жадібну  (кому)  хо- 

чется, не  хочется  (кому).  Чи  побачимо  ми 
там  Чайченка?...  А  в  жадібну  його  по- 

бачити МВ.  II.  9-і.  Се  вам  не  в  жадібну. 
Этого  нам  і.  не  хочеться.  Ном.  .V  4531. 
3)  Жадность. 

Жадібний,  а,  є.  і)  Жажаущіл.  2)  Же- 
.іаиіщій,  вожделііющій.  Хто  спогляне  на 
жінку  жадібнгім  оком,  той  уже  вчинив 
перелюб.  Єв.  Літ.  V.  28, 

Жадлйвість  востн,  ж.—  Жадання. 
I.  Жадний,  а,  є  І  і  Каждый,  всякій. 

Та  ми  тут  жадне  літо  літуємо  Лу- 
бен, у.  Жадній  свашці  по  ковбасці.  Ном. 

Аї  3528  Звенигород  був  колись  козачий 
город:  од  жадного  двора  козак  виходив. 

ЗОЮР.  І.  105.  2)  При  отрицательных"!, 
ньіраженіях'ь:  Никакой.  Жадна  пташка 
без  товариша  не  пробував  Ном.  .V:  8859. 
Ласкаве  телятко  дві  матки  ссе,  а  лихе 
жадної.  Пом.  -V  3302.  Пані  не  має  жад- 

ного права  на  нас.  МВ.  II.  46.  Жадним 
способом,  оббитом,  жадною  мірою.  Ника- 
кимь  обрачои'Ь,  отнюдь  но,  никнім,.  Не 
можна  було  жадним  побитом  протис- 

нутись. К.  41'.  337.  Ні  жадним  спосо- 
бом не  можно.  Гудч.  Ок.  I.  78.  Жадною 

мірою  не  вдержиш  їх.  К.  ЧР.  81. 

II.  Жадний,  а,  є.  1)  Ж.елающій,  жаж- 
дущій.  У  сусіда  доньок  сім,  та  й  доля 
всім,  у  мене  одна,  «<л  ?7  їплі  жадна. 
Ном.  Лі  1739.  Убогий  чоловік  на  лихо 
не  жадний.  Ном.  №  1609.  2)  Жадный. 

Жадніеіньвий,  а,  в.  І)  Решительно 
каждый,  каждый  бе:ть  іичшоченіи.  Хиба 
ж  не  життя  попопі?  Ж аднісінький  йому 

несе  й  везе.  Єкат.  у.  2)  Решительно  ни- какой. 

Жадність,  нооти,  ж.  Жадность. 
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Жадно,  нар.  1)  Желательно.  Що  на 
людях  видно,  то  і  собі  жадно.  ІІом. 

X-  4804.  2)  Жадно.  Ні,  не  плаче:  'змія люта  жадно  випиває  його  сльози.  Шевч. 
178. 

Жадоба,  бн,  ж.  1)  Жажда,  сильный 
аппетит..  Десь  у  жадобу  ззів  та  води  на- 

пивсь, та  з  того  й  сталось.  Черк,  у. 
2)  Желаніе.  Все  вона  світом  нудить,  все 
ні  до  чого  у  неї  нема  охоти,  ні  до  чого 
жадоби.  МВ.  II.  158.  Велика  жадоба 
у  простих  людей  до  освіти.  О.  1862. 
III.  ЗО.  О  неситая  жадоба  старшину- 

вання! тепер  то  я  побачив  тебе  в  вічі. 

К.  41'.  186.  3)  Жадность.  До  ласощів  жа- 
доба наглая  напала.  Мкр.  И. 

Жадота,  ти,  ж.  ̂ Жадоба. 
Жаждивий,  а,  е=Жадібний  Гол  Ш. 

523. 

Жаасдувати,  дую,  еш,  гл.  --Жчдатн. 
Хво)шгі  жаждуе  того  й    того.    Черк.    у. 
ЖайИч,  вора,  .«.^Жайворонок.  Вх. 

Пч.  II.  8. 

Жайворінка,  ки  п  жайворі  в  ок,  вка,  м. 
Жаворонокь.  Мнж.  172.  Собака  жайворін- 

ка ловив,  та  й  господаря  загубив.  Нон. 
.V   11149.  Ум.  Жайворіиочок 

Жайворіаачвй,  а,  в— Жайворонків. 
Аф.  ЗУ  9. 
Жайвороввжк,  ка,  м.  Клітка  для  жа- 

воронковъ.  Харьк. 
Жайворонків;  нова.  ве.  Нринад.іежа- 

тій  жаворонку.  Згори  лине  жайворонкова 
пісня.  Мир.  ХІ'В.  3. 
Жайворонок,  вка,  м.  П— Жайворі- 

ВОК.  Поле  зеленіло,  як  оксамит  зелений, 
сонечко  зіходило,  жайворонки  співали. 
МВ.  Ш.  У.  2)  Испеченная  изь  тіста  бу- 

лочка в'ї.  виді  тички,  такія  булочки  по- 
куть въ  депь  сорока  мучениконі.  (У  марта), 

когда,  но  народному  поверью,  ири.іетають 
жаворонки,  предвестники  весны.  Маркси.  2. 
Жайвороня,  натв,  с  Птонець  жаво- 

ронка. Ум.  Жай80ро.!я;ио. 
Жайворонячий,  я,  е=  Жайворі вачвй. 
Жав,  ку  и  ка.  м.  1)  Расхищеніе,  гра- 

бежі., расхвап,.  На  жак  кидати.  1)  Ра- 
бота всімь  общестномъ  при  условін,  что 

кажімй  нолучаеть  добывиемаго  продукта 
< напр.  сіна  при  косьбі  обшестненнаго  с* 
■окоси)  столько,  сколько  за  одинаковое  ДЛЯ 
каждаго  время  усність  добыть.  Косять, 
були,  іцак:  ти  як  поспи  трава...  осаву- 

ла.... з  вечора  того  дня,  що  мається  буть 
косовиця,  даг  повістку....  То*і  вже  годі 
висипаться....  Инчий  летить  чут*  світ 

на  громадський  жак....  Кожний  норовив 
так  справить  косу  як  бритву,  щоб  не 
треба  було  вже  завтра  клепать,  бо  там 
так:  одвихнись  на  саму  малу  годину, 
вже  й  програв,  звичайно,  як  на  атаку. 
Драг.  243.  3)  Школьникъ,  бурсакь.  К,  П.С. 
70.  А  такъ  какъ  школьники  ні.  то  же  вре- 

мя и  ніли  въ  церковномъ  хорі,  то  отсю- 
да у  лемковъ  жак— церковный  рівчій.  Вх. 

Лем.  413.  Отсюда-же  и  вьіражевіе:  битий 
жак— бывалый  чоловіїсь,  тертый  калач... 
О,  то  битий  жак!  Ном.  №  5701.  Про 
дасть  і  викупить  і  гроші  пощптас  (би- 

тий жак).  Ном  №  137  10.  І)  Рыболовный 
снаряді.,  разновидность  ятіра.  Жак  на 
обручах,  крил  сажень  два,  три  гіяла  на 
крило.-  Жак  полежак:  положить  (його 
рибалка),  а  сам  і  ляже  спать,  а  за  сіт- 

кою вже  не  буде  спать.  Черн.  Губ.  Віч. 
1853,  Лі  У,  стр.  62.  о)Иасікомое=Бомок. 
Вх.   Пч.  І.  7. 

Жаків, вона,  вв.  Принадлежавши  школь- 
нику, пъвчему.  Жанова  хижа  —  Шаиівна.  Вх. Лей    413. 

Жавівва,  кв,  ж.  Поміщенії-  дія  цер- ковных!, ііівчихь.  Вх.  Лем.  413. 

Жакувавна,  ва,  с  Разграбленк*,  рас- 
хиіценіе. Збагатили  хижу  силу  жаку- 

ванням-лупом.  1С.  МВ.  X.   ІЗ. 

Жакуватв,  кую,  еш,  гл.  Грабить,  рас- 
хищать. Зараз  і  почали  вози  своїх  стар- 

шин жакуваши.  К.  ЧР.  345.  Прийшли 
москалі  Січ  жакуваши,-  ЗОЮР.  І.  1 41. 
ІІожакували  всі  крамні  коморі,  як  жма- 

кували з  ним  у  бусурман.  К.    ПО.    102. 
Жалива,  вв,  ж.  Крапива,  ІМіса пгепя 

Ь ,  Ілііса  пЧиіга  Ь.  Каменец,  у. 
Жалнтв,  лю,  лвш,  ?л.  Жалить,  кусать. 

Як  пішла  я  у  кропиву  спати,  пожали- 
ла собі  литки  й  п'яти.  Нн.  1с  реала 

жалила  як  гостра  кропива.  Левин. 

Жалитися,  люса,  лвшея,  гл.  1)  Жа- 
ловаться. Ніколи  не  жалиться,  і  не  ба- 

чили зроду  я,  щоб  вона  плакала.  МВ. 

II.  151  Жалься,  Боже!  Сохрани,  ,'ом'По 
милуй,  Вогь!  Вудь  милостиві.,  Боже!  Жаль- 

ся, Боже,  чого  доброго.  Ном.  .V;  7602. 
Жалься,  Ноже,  старенької  неньки,  що 
з  дочкою  ще  не  нажилася,  слізоньками 
гірко  облилася,  ии)  дочкою  ще  не  навті- 

шались, сиротою  у  хаті  зосталась.  К. 
ДОсм.  2)  Оь  імчінен.  удар.:  жалитися.  Жа- 

литься, жалінь.   Кропива  опалиться. 
Жнлнца,  в',  ж.  Насік.  Жигалки,  8то- 

нюхух.  Вх.  Пч.  І.  7. 

Жаліб,  лобу,  .«.  Скорбь.  Стали  в  ту- 
17 
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зі  її  питати;  Ой  чи  не  приймеш  гостей 

до  хаиш'і  Вона  їм  каже:  Яі'аліб  великий, 
що  ея  не  хоче  вже  знати  з  ніким.  Чуб. 
V.   238. 

Жалібний.  8,6.  І)  Жалобный, грустный, 
мн  і.лиішй.  Іідова  шее  забачала,  жалібнії 

слова  промовляла.  Маї.о  (181'.»),  87.  За- 
співали вони  тіх  жалібних  пісень,  що 

молода  прощається  з  чдрною  косою,  д.іво- 
чою  красою,  з  батьком  та  машіррю.  Ле- 

вин.- І.  21.  2)  Минорный  (н'ь  музыке).  КС. 
1802.  III.  88).  Ум.  Жалібненький,  жаліб 
несенький.  Ой  ти,  соловей,  ти,  манссень- 
кпй...  а  на  голосочок  жалібнесенький. 
Чуб.   V.  759. 
Жалібник,  ка,  м.  Сострадательный  че- 

ловікь.  Та  бийся,  коню,  вибивайся,  та 
до  мого  б ратіка- жалібника.  Чуб.  V.  709. 
Як  нездужаєш. ...  тоді  ніхто  тебе  не  ба- 

чить, а  як  на  помер  душі,  дак  назбі- 
гаються; де  тії  жалібники,  де  тії  роди- 

чі візьмуться!  Г.   Варв.  435. 

Жалібниця,  ці,  ж.  Сострадательная 
женщина.  1  жалібниці,  і  порадниці  обра- 

зилася, покинули  Марусю:  нехай  же 
терпить,  коли  така.  МВ.  II.  181.  Это 
слово  является  В'ь  иоззіи  обычнымч.  эгГи- 
гстомъ любящей  матери  или  сестры.  Брат- 

чики роздягла  Кирила  Турау  а  в  Петра 
аж  мороз  пій  шов  по-за  шкурою,  як  по- 

бачив він  білу  його  сорочку,  що  сестра- 
жалібниця  шила  й  мережила,  усю  в  кро- 

ві, ще  й  поприкипала  до  ран.  К.  41'. 
281.  Та  батькові  й  неньці  поклоняйся, 
та  мої.и  же  браті  кам-порадничкам,  та 
моїм  же  сестриця. н-жалібніщям.  Чуб. 

\'.  370.  Матері- -жалібниці  у  його  не  бу- 
ло. Г.  Барв.  453.  Ум.  Жалібнйчна.  До 

отця,  до  неньки  покланяйся....  до  моїх 

есґшрпчок-жалібничок.  Чуб.   V".  316. 
Жалібно,  нар.  Жалобно,  грустно.  /  ду- 

же жалібно  стогнав.  Когл.  Кн.  II.  24. 

Княгиня  зійшли  з  рундука  назустріч 
гостям,  веселенько  всміхаючись,  тілько 

дивилась  якось  так  жалібно,  що  але  чуд- 
но усім  здалось.  1С.  ЧГ.  211.  Ум.  Жаліб- 

ненько, жалібнесеньно.  Сама  стала,  поду- 

мали, .жалібненько  заплакала.  Чуб.  V*.  4Я, 
Сива  зозуленько,  не  куй  жалібненько. 

Мот.  251.  (.'мушненько-жалібнесенько  граь- 
виграваь.  ЗОНИ*.  1.    188. 

Жалізиий,  а,  є  и  пр.  —  Залізний  и  пр. 
І.  Жаління,  ня,  с.  Жалеиьс 

II   Жаління,  ня,  с   1)  Сожалініе,  со- 
боїізнованіе.     Усі    до    Марусі    молодиці 

з  питаннями  та  з  жалощами,  усі  ста- 
рі баби  з  радами  та  з  науками.  Тільки 

Маруся  на  усі  питання  і  на  ради  усі: 

„він  мені  добрий  і  любий...."  МВ.  П.  181. 
2)  Жалоба.  Як  став  підростати,  так 
уже  не  дуже  й  докучав  жалінням  Гор- 
пині,  а  тілько  було  все  Івзі  ростзуь;  що 
він  страждає.  Кв. 

Жалісливець,  вця,  м.  =  Жалібник. 
Найдуть  люде,  найдуть  жалісливці  і  по- 

ховають як  слід.  Мир.  Нов.  II.   115. 

Жалісливий  и  жалісний,  а,  є.  1)  Со- 
страдательный, сердобольный.  Матусенька 

жаліслива  добре  пестувала  мене.  Кв. 
159.  Оком  жалісним  на  них  дивитись 
стали.  К.  Нсплт.  217.  2)  Жалобный, 
грустны!.  Жалісливі  пісні.  КС.  Г882.  X. 

185.  3)  ВоабуждающіЙ  сожалініе,  достой- 
ный сожалінія.  (Іродови  воїни)  діти  сти- 

нали, ні  жодному  не  пробачали.  Жа- 
лостнії  матки  плачуть.  Чуб.    Ш.    874. 

Жалісливо,  жалісно,  нар.  1)  Состра- 
дательно, сердобольно.  2 (Жалобно, грустно. 

Сидить  голубка,  жалосно  гуде.  Чуб.  V*. 
310.  Ум.  Жалісненьно.  (Зозуленька)  жаліб- 

ненько закувала.  Чуб.  V.  756. 
Жалісний.  См.  Жалісливий. 

Жалість,  лоств,  ж.  1)  Сострадай  і  є,  жа- 
лость. В  їх  нема  ні  трохи  жалости. 

1С  41*.  252.  2)  Грусть,  тоска.  Куди  піду, 
повернуся,  не  маю  радости,  тільки  в  очах 
завше  сльози,  а  в  серці  жалости.  Чуб. 
V.  4  76.  Твоя  мила  лежить  дома  із  жа- 

лости хора.-  Гол.  Ш.  391.  Ум.  Жалостонь- ка.  Желех.  __ 

Жаліти,  лік»,  вш,  гл.  \)  Жаліть,  со- 
жаліть.  Хто  любить  ревне— жаліє  певне. 
Ноя.  .\г  8781.  Жалій  мене,  мій  батень- 

ку: милий  покидає.  Чуб.  V.  09.  2)  Бе- 
речь, хранить,  жаліть.  Не  жалій  ухналя, 

бо  підкову  загубиш.  Ном.  №  4674.  Хто 
чужого  не  жаліє,  той  і  свого  не  імк. 
Ном.  .V    14053. 

Жалітися,  ліюся,  вщоя,  гл.  Жало- 
ваться. Жаліються  молодиці,  що  ти  шко- 

ду робиш.  Мет.  240.  Ніколи  й  не  жалі- 
лась, щоб  що  в  неї  боліло.  Стор.  Он.  II.  37. 

Жалва,  вн,  ж.  —  Жатка  ИВолыя.    у. 
Жалкий,  а,  в  1)  Жа  ля  тій,  жгучій, 

ріши.  1  на  жалку  кропиву  мороз  буває. 
Ном.  Лі  3821.  Жалка  кропива.  Ном. 
№  ЗН63.  Жалкий  батіг.  Жалкий  вітер 
потягає.  Могилев,  у.  2)  Жалобный.  Плач 
жалкий  та  бомзний.  МВ.  І.   100. 

Жалко,  нар.  1)  Жаль,  жалко.    В    ма- 
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терідітки — нарівно  жалко.  Ном.  Л»  92 1  ~> . Як  поїдеш  з  України,  буде  комусь  жалко. 
Мет.  39.  2)  Жгуче,  больно.  Як  ще  жалко 
укусила  мене  муха.  Ср.  сі.  Жалчґше. 
Жалкування,  ня,  с.  Сожалвніе.  МВ. 

(О.  1862.  І.  91).  І  прийде  час  німого  жал- 
кування. К.  ПС.   151. 

Жалкувати,  кую,  вш,  гл.  1)  Сожа- 
лвть,  жалвть.  Возьми,  а  то  будеш  послі 
жалкувати.  ЗОЮР.  II.  45.  Дав  я  тебе 
до  школи,  та  й  жалкую:  між  панськими 
дітьми  і  ти,  бачу,  нахапався  панського 
духу.  Левиц.  І.  252.  2) — за  ким,  чим.  Опла- 

кивать кого,  что,  сожэлъть  о  нотері;  кого, 
чего.  Вона  жалкує  ще  й  досі  за  змієм. 
Рудч.  Ск.  І.  129.  1  що  то  жалкували  за 
ним  і  хазяїн,  і  всі!  А  що  вже  дівчата, 
так  і  міри  нема.  Кв.  287.  3)-на  нбго. 
Пенять,  сътовать  ва  кого.  Живи  ж,  доню. 
в  свою  волю,  так,  як  полюбила,  не  жал- 

куй на  свою  матку,  що  тебе  згубила. 
Мет.  72.  Ие  жалкуй,  куме,  на  Бога:  од 
квасу  діти  померли.  Ном.  Ж  933.  4)  Жа- 

лить, беречь.  Свого  доброго  та  не  жалку- 
вать. Ном.  .V  10779. 

Жалкуватися,  куюся,  вшся.  гл.  1 )  Жа- 
ловаться. Жалкується  на  ногу.  Н  Волы  в.  у. 

Де  ти,  синку,  ходиш?  що  ти,  синку, 
робиш?  жалкуються  молодиці,  що  паї 
шкоду  робиш.  0.  1861.  II  7.  ЯСалкуеть- 

ся Лиман  морю,  що  Дніпр  робить  свою 
волю.  Макс.  (1834),  131.  2)  Плакаться, 
сзтовать.  От  як  стала  вона  жалкува- 
тись:  що  мені  робити?  Нема  слуги.  МВ. 
II.  33.  От  життя  моє!  жалкується. 
МВ.  II.  43.  3)  Ненить.  Будуть  на  мене 
жалкуватися  люде.  Н.-Волын.  у. 
Жаллівий,  а,  є— Жалкий  І.  Ой  ти, 

кропивко  жалливая,  у  мене  свекруха 
журливая.  Чуб.  V.  707. 
Жалля,  ля,  с.  =  Жаль.  Батько  бив, 

батько  бив,  нагай  увірвався,  а  я  низом 
по-під  хмизом  в  зілля  заховався.  Батько 
йде,  батько  йде,  на  грудку  спошкнувся, 
и  я  з  жалля,  з  запечалля  з  батька  усміх- 

нувся. Чуб.   V.  653. 
Жалнощі,  щей  и  щів,  ж.  мн.—Жл- 

лощі.  Жалнощі  узяли  його.  Черк.  у. 
Жал 6.  ла,  с  1)  Жало  насЬкомаго,  языкъ 

у  змвй.  1  гади  з  гострими  жалами  ши- 
піли, корчились,  повзли.  Котл.  Ен.  2)  Острів 

иголки.  3)  .Іезвее  ножа,  топора,  косы. 
Сим.  24.  Я  різонув,  дак  жало  так  і  за- 

вернулось. Ум.  Жальце. 
Жалбба,  би.  ж.  Трауръ,  траурная  одежда. 

Гол.  Од.  27.  По  правді,  нал:  би  слід  одяг- 

тись у  жалобу.  Левиц.  І.  451.  Сестра.н 
Мася  також  жалобу  посправляла.  Св. 
Л.   113 

Жалоба,  би,  .*-.— Скарга. 
Жалобний,  жалобно=Жалібний  жа- 

лібно. 
Жалобний,  а,  е.  Траурный. 
Жилосливий,  жалосливо—  Жалісли- 

вий, жалісливо. 
Жалосний,  жалосно— Жалісний,  жа- 

лісно. 
Жалооник,  ка,  м.— Жнлібник.  Ном. 

.V    1823. 

Жалоетонька,  ки,  ас.  Ум.  оть  жалість. 
Жалощі,  щей,  и  щів,  ж.  мн.  1)  Скорбі,, 

печаль.  Прийми,  матінко,  віночок  з  ярої 

рути,  з  сердечок. — За  Жалощами  не  прий- 
му, за  слізоньками  не  бачу.  Свад.  п. 

Никла  трава  жалощами,  гнулось  древо 
з  туги:  дознавали  наші  предки  тяжкої 
наруги.  К.  Досв.  2)  Соболвзнованіе,  со- 
жалвніе.  Тоді  усі  до  Марусі:  молодиці 
з  питаннями  та  з  жалощами,  усі  ста- 

рі баби  з  радами.  МВ.  II.  181. 

Жалування,  ня,  с  1)  Сожал-Ьніе,  со- болезновав іе.  Питання  та  жалування 
було  доволі  в  дому,  а  ще  більш  вбожества 
та  суму.  МВ.  Ш.  107).  2)  Заботливость, 

вьіражевіе  любви.  3)  (Съ-  великорусок). 
Жалованье.  Царь  йому  жалування  дав. 

Рудч.  Ск.  II.  185. 
Жалувати,  дую,  вш,  гл.  1)  Жаліть, 

сожалт-ть  о  комъ,  чемъ.  А  мати  і  спи- 
няє, й  жалує  спиняти  сина.  Левиц.  І. 

64.  Ой  поїхав  мій  миленький  за  букови- 
ною, — ой  чую  ж  я  через  люде — жалує 
за  мною.  Чуб.  V.  383.  2)  Жаліть  кого, 
состраданіе  къ  кому  чувствовать.  Шрам 
Паволоцький,  жалуючи  згуби  паволочан, 
сам....  приняв  усю  вину  на  одного  себе. 
К.  ЧІ\  411.  А  то  ж  я  з  чого  теє  гово- 

рю, як  не  з  приязні  моєї?...  Тебе  жалую- 
чи говорю,  тебе  люблячи.  МВ.  II.  81. 

Жалуй  мене,  подружечко:  жених  поки  ■ 
дає.  Чуб.  V*.  182.  3)  Относиться  къ  кому 
сь  заботливостью,  с-ь  любовью,  любить, 
ласкать.  Ой  ідеш  ти,  доню,  між  чужії 
люде:  ой  хто  ж  тебе,  доню  моя,  жалу- 

вати буде?  Макс.  (1849),  113.  Батько 
наш  був  дуже  добрий-  жалував  нас  обох 
рівно,  і  брата  й  мене.  МВ.  І.  7.  От  ба- 

ба свою  дочку  й  жалує,  а  дідову  все  лає, 
все  лає.  Рудч.  Ск.  II.  43.  Чи  добре  тобі 
тут,  сину?  Чи  жалують  тебе?  Левиц. 
І.  «61.  Лихого  нічого  жалувати.  Ном. 
«V  3889.  Був  у    чоловіка    собака:    покіль 

17* 
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молодим  був,  дак  він  його  і  жалував,  а 
як  ізстарівсь,  дак  він  його  проганяє.  Рудч. 
Ск.  І.  13.  Кинулась  нас  цілувати,  жа- 

лувати Катря.  МВ.  II.  100.  4)  Жаліть, 
беречь,  скупиться.  З  чужої  торби  хліба 
не  жалують.  Ном.  №  4018.  Біжц,  біжи, 
королевичу,  не  жалуй  коня.  Чуб.  V.  767. 
Ганна  грошей  не  жалувала.  Левнц.  І.  57. 

Жалуватися,  луюся,  ешся,  гл.  Жа- 
ловаться. Чоловік  якось  побив  жінку— 

от  вона  й  побігла  до  сотника  жалува- 
тись. Рудч.  Ск.  І.  189.  Живи,  дочко,  на 

чужині,  не  жалуйсь  мені.  Чуб.   V".    333. 
I.  Жаль,  лю,  м.  її  Скорбь,  горе,  го- 

ресть. Ой  настала  жаль  туга  да  по  всій 
Україні.  К.  ЧР.  20.  Такий  уже  сум  ме- 

не візьме,  такий  жаль  обійме,  що  й  світ 
мені  не  милий.  МІ?.  І.  8.  Ой  тепер  на- 

ше Запорожжя  у  великому  жалю.  Піт. 
Піду  до  річеньки,  з  жалю  утоплюся. 
Мст.  17.  Шлю  завдавати,  завдати,  наро- 

бити, начинити,  жаль  чинити,  робити.  При- 
чинять, причинить  скорбь,  печаль,  горе. 

Тепер  мене  покидаєш,  серцю  жалю  зав- 
давасш.  Мст.  То.  Як  я  тебе  в  військо  дам, 
собі  жалю  я  завдам.  Маке.  (18  19),  96. 
Ой  Галю,  Галю,  не  роби  жалю!  Мет.  84. 
Молодії  да  козаченьки  да  жалю  начини- 

ли. Лукаш.  68»  2)  Жалость,  сострадаиіе, 
сожа.іініе.  І  до  мого  горя  ти  жалю  не 
.м«еш..1іоіл.  II.  ІІолт.  Ти  не  маєш  жалю 
до  рідної  своєї  дитини.  Шевч.  293. 
Панська  ляхівська  сокира  без  жалю  облу- 

пила, обголила  малі  горн  нашої  України. 
Левнц.  І.  203.  Жаль  бере,  взяв,  обняв. 
Охватила  скорбь,  жалость,  сожалініе.  Ве- 

ре живий  жаль,  як  згадаєш  старовину. 
Ном.  Л;  680.  Взяв  її  жаль,  як  почула 
вона,  що  Ганна  плаче.  Левнц.  І.  Візьме 
матір  жаль,  вона  й  пошле  останні  гро- 

ші (синові).  Левнц.  І.  68.  Жалю  по  нісілю! 
•Пустяки!  не  стоить  жаліть.  Ном.  Ум. 
Жальбк.  Ой  ішов  я  лісом  темненьким, 
надибав  мене  жальок  тяженький.  Гол. 
І.  295. 

II.  Жаль,  нар.  Жаль,  жалко.  Жаль 
багатому  корабля,  а  бідному  кошеля. 
Ном.  Л«  4  716.  Ой  не  так  мені  жаль  за 
півста  кіньми,  ой  як  мені  жаль  за  моїм 
конем.  Чуб.  НІ.  289.  Ліаль  його  та  й 
на  його,  що  таке  погане  діло  вчинив. 
Жалько,  кгф.— Жалко.  От  тоді  хоч 

і  жалько  було  йому  свого  лошачка,  та 
нічого  робить.  Рудч.  Ск.  І.  90. 
ЖадьннЙ,  а,  ё.  Печальный,  грустный. 

Желсх. 

Жально,  мл;>.=^Жаль.  Мені  городини 
жальніш,  як  твого  сала.  Рудч.  Ск.  І.  194. 
Сина  жаль?  а  дочки  ще  жальніше.  Харьк. 

Жальнощі,  щей  и щів, ж.  .мх— Жало- 
щі. Желсх. 

Жальбк,  льку,  м.  Ум.  оть  жаль. 
Жальце,  ця,  є.  Ум.  оть  жало. 
Жальчлйвий,  а,  є  -  -  Жалісливий. 

Жальчлйвий  народ  ці  жінки:  уже  п'ят- 
надцять год,  як  умер  (козак),  а  вони  й 

досі  оплакують.  Куб.  обл. 
Жаля,  лі,  ж.  Жнпца.  Желех. 
Жалячка,  ки,   ж. ^Жалива     Желех, 

Жандар,  ра,  м.  Жандармі,.  Там  жан- 
дармі ходили,  Марусеньку  водили.  Чуб.  А'. 

981.  Ум.  Жандарми.  Як  побігла  Бондарів- 
на темними  лугами,  а  т  нею  жанда- 

рики  з  гострими  шаблями.  Гріш    III.  613. 
Жандарка,  ки,  ж.  Жена  жандарма. 
Жаіідарськкй,  а,  є.  Жандармами. 
Жар,  ру.  м.  1 )  Жарі..  Тілько  що  ввій- 

шли вони  в  баню,  аж  .жар  такий,  що 
не  можна.  Рудч.  Ск.  II.  84.  Так  мене 
жар  ухопив.  Ном.  .V  8192.  21  Раскален- 

ные тліющіе  уг.ш.  Одсадила,  мов  горщик 
од  жару  одешавила.  Ном  .V  3506.  Так, 
як  на  мене  -жаром  сипнуло.  Ном.  №  4388. 
Зося  сиділа  червона,  як  жар.  Левнц.  І. 
312.  Ум.  Жарок,  жарбчон. 

Жара,  рй,  '/'.—Спека.  Сонце  світило 
стиха,  без  .жари.   І».  ЧР.  4. 
Жарений,  а,  е.  Жареный.  Не  вставай 

ще  ізза  обіду,  ще  в  печі  долото  жарене. 
Ном.  .\»  5557. 

Жарёня,  ні,  ж.  Жаркое.  Да  заглянув 

я  йа  три  голі/бочки,  да  і  уб'ю  царю  на 
вечерю  і  на  печеню,  на  жареню.  Гріш. 
Ш.  583. 

Жари  во,  ва,  с  Тліющій  костеръ.  Кіев. 
Жарина,  ви,  ж.  Раскаленный  уголекъ. 

Кадив,  кадив  (піп),  а  це  якось  жарино 
з  кадильниці  а  упала  да  попові  в  халяву . 
Рудч.  Ск.  П.  197.  Ум.  Жаринка.  Став  ті 
жаринки  вигрібать.  Мнж.   139. 

Жаристий,  а,  є.  Тліющій,  горяіцій  бе-гь 
пламенп.  Желех. 

Жарити,  рю,  риш,  гл.  1 )  Жарить,  печь, 
жечь  .Жарять  в  печах.  Хата,  188.  Як 
піднялось  сонечко,  що  то  вже  жарило. 
К  в.  305.  2)  Быстро  біжать.  Як  же  він 
прудко  жаре  на  гнідому.  3)  Сильно  бить, 
січь.  Давай  діда  жарити  поліном.  Рудч. 
Ск.  II.    184. 

Жаріння,  ня,  с,  Тлінів,  горіпіе  безъ 
пламени.  Що  росте  без   коріння,    а    що 
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цвіте  без  насіння,  а  то  горить  без  жа- 
ріння? Чуб.  Ш.  315. 

Жаркій,  а.  є.  1)  Жаркій,  горячій.  День 
був  дуже  жаркий!  Стор.  Он.  II.  17.  Не 

жарке'  вугілля.  Черк.  у.  2)  Алый.  Ой  ко- ли б  я  такая,  як  калина  жаркая.  Ні;. 
3,'= Жал  кий  1.  Кропива  така  жарка, — 
аж  дим  іде  після  дощу,— я  думаю  -се  од 
жаркости.—По  слідочку  жарку  кропиву 
садила.  Чуб.  V.  488.  Ум.  Жаркенький. 
Накладу  я  вогню  жаркенького  та  наварю 

я  пива  п'яненького.  Чуб.  V.  916. 
Жаркість,  кости,  ж.  ЖгучестьУ  Кро- 

пива така  жарка,  аж  дим  іде  після  до- 
щу,— я  думаю — се  од  жаркости. 

Жарко,  нар.  1 )  Жарко,  горячо.  Жарко 
горить  у  печі.  Харьк.  у  А  змій  як  огонь 
горить,— так  йому  жарко.  ЗОЮР.  II.  ЗО. 
2) — хропій.  Сильно  съ  испугу  и  пр.  хра- 
ггвть  (о  лошаДи).  (Кінь)  заглянувши  в  про- 

валля, як  там  рине  вода,  аж  затрусивсь 
да  й  посунув  назад,  жарко  хропучи  й  во- 

дячи очима.  К.  ЧР    162. 

Жарлйвий,  а,  е- Жілкий  1.  Ой  у 

полі  кропивушка  жарливая.  Чуб.  V*.  707. 
Жарливість,  вости,  ж.  Жгучесть? 

Жарнівка,  ки,  ж.  Раковый  жерновокъ. 
Жарок,  рку,  жарбчок,  чку,  м.  Ум. 

огь  жар. 

Жарбтя,  ти,  ж.  Жара,  зной.  Вдень  жа- 
рота приткала.  Мир.  Н.  27.  Спасівська 

жарота.  Стор.  М.  Пр.  1. 

Жарт,  ту,  м.  Штука.  З  жарту  і  біда 
часом  буває.  Ном.  Л»  Г2665.  Як  не  прий- 

ме Бог  гріха  за  жарт,  то  буде  шелесту 
багато.  Пом.  .V»  108.  Смішками  та  жар- 

тами і  одмовилась,  а  правди  не  сказала. 
МИ.  I.  80.  Казати  на  жарт,  жартом.  Гово- 

рить ві.  шутку,  шутя.  Да  я  жартом  на 
вас  казав,  а  ви  справді  подумали.  Чи  ти 
жартом,  чи  навспражки  так  говориш? 
Котл.  М.  Ч.  (1874),  387.  Не  в  жарт.  Не 
на  шутку.  Деякі  тужать  не  в  жарт. 
Г.  Барв.  207.  Ум.  Жартин.  Желех. 

Жартівливий,  а,  е.  Шутливый.  II.- По- 
лы п.  у.  Вигадували  витребеньки,  бо  жар- 

тівливі вже  собі  повдавались.  О.  1862. 
ЇХ.  71. 

Жартівливо,  нар.  Шутливо. 
Жартівник,  ка,  м.  Шутиикь. 
Жартівниця,  ці,  ж.  Шутница. 

Жартливий,  а,  в = Жартівливий.  Я 
$  Петром  моїм  щаслива  і  весела,  і 
жартлива.  Котл.  Н.  Нолт.  345. 

Жартливість,  вости,  ж.  Шутливость. 
Дівоцька  жартливість.  Мир.  Нов.  І.  145. 
Жартливо,  «п/).=Жартівлнво. 
Жартовлйвнй,  жартовлйво=ЖартІв- 

ливий,  •жартівливо.  МИ.  II.  19. 
Жартбвне,  нар.  Шутливо,   шутя.    Бер. 

Жартовнйк,  жартовнйця  =  Жартів- 
ник, жартівниця. 

Жартування,  ня,  с.  Шутки.  Оддала  ж 
мене  мати,  учинила  мою  волю,  тепер 
мені  жартування  з  великою  бідою.  Чуб. 
V.  606. 

Жартувати,  тую,  вш,  гл.  1)  Шутить. 
З  Богом  нічого  жартувати.  Ном.  Мое  чаль 
любить  жартуючи,  жартуючи  кине. 
Шевч.  65.  2)  Проявлять  любовныя  ласки. 
Жартувала  дівчина  до  зорі,  поки  стало 
видно  вже  на  дворі:  „Іди,  іди,  козаченьку, 
додому,  не  хвалися,  серденько,  нікому.  Нп. 
Коли  любиш — люби  дуже,  а  не  любиш — не 
жартуй  же!  Мет.  69.  Стала  вона  ночу- 

вать коло  його,  він  давай  з  нею  жарту- 
вать. Рудч.  Єк.  І.  211. 

Жартуватися,  туюся,  втлЪя,  гл.  Шу- 
тить другъ  съ  другодгь.  Ідуть  дівчата, 

парубки,  співають,  жартуються.  Рудч. 
Ск.  II.  157. 

Жартін,  на,  .«.  =  Жартівник. 
Жартушки,  ків,  м.  мн.  Шутки.  Кому 

жартушки,  а  мишці  смертушки.  Ном. 
№  2351. 

Жаруха,  хи,   ш  =Жалнва.  Желех. 
Жарьбха,  хи,  ж.  Трепка,  иобои.  Алв.  86. 
Жас,  оу,  .«.=Жах.  Желех. 
Жасатн,  оаю,  вш,  гл.  Пугать.  Вх.  Зн.  17. 
Жаско,  нар.  Страшно.  Боюся,  бо  вже 

ніч,  —жаско  мені  буде  додому  йти.  .  Но- вел ьск.  у. 

Жасмин,  ну,  м.  Жасаинъ,  РпіІагїеІрЬиз 
согопагіиз  Ь.  ЗЮЗО.  І.  131.  Цвіли  кущі 
рожі,  бузку,  .жасмину.  Левиц.    Нов.    20. 
Жасийнний,  а,  е.  Жасминный.  Жа- 

сминнкми  пахощами  пахне.  МИ.  Ш.  52. 
Жасний,  а,  е.  Страшный.  Желех. 
Жасно,  на/>. =Жасво. 
Жапнути,  ну,  нёш,  гл.  Пугнуть.  Их. Зн.  17.  Желех. 

I.  Жаги,  жну,  жнеш1,  гл.  Жать.  Пора, 
мати,  жито  жатщ—  колос  похилився. 
Мег.  21.  Жало  два  женці.  Ном.,  стр. 

298,  -V  256.  Жати  на  один  сніп.  Жить  в  ь  со- 
гласіи.  Забудь  свою  кривду  і    си.и    робом 

захилиш  свою  сем'ю  до  одного  діла,  до 
одних  думок  і  будете  всі  жати  на  один 
сніп.  Г    Барв.  343. 

II.  Жми,  жму,  жмеш,  гл.  Жать,  ежи- 
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мать.  Як  є,  так  жму,  а  нема,  так  жду. 
Ном.  №  13744.  Снопочок  нажала,  к  сер- 

деньку прижала.  Жми,  жми,  моє  сер- 
денько. Чуб.  III.  250. 

Жатий,  а,  е.  Сжатый  (серпомъ).  Ой  де 
буде  жито  жате,  то  там  будем  ночува- 

ти. Чуб.    V.   191. 

I.  Жатися,  жнуся,  жнешся,  гл.  Жать- 
ся, быть  пожинаемым!..  Рутульці  з  кри- 

ком в  город  пруться,  як  од  серпа  колосся 
жнуться    Котл.  Ен. 

II.  Жатися,  жнуся,  жнешся,  гл.  Жать- 
ся, сжиматься.  Жметься,  гнеться, — як 

кургузий  дядько.  Ьом.  №  ЗОІЧЗ. 
Жатка,  ки,  ж.  Жатвенная  машина. 

О.   1861.  IX.   178. 
Жаття,  тя,  с  Жатіе,  ежинаніе,  жатва. 

Од  жаття  рука  болить.  Канев.  у.  Пі- 
шов дощ  та  вже  й  по  жаттю.  Каменец,  у. 

Жах,  ху,  м.  Ужась,  страхъ.  Тоді  ла- 
тинців  жах  напав:  утратили  і  дух,  і 
силу,  побігли,  хто  куди  попав.  Котл.  Ен. 
VI.  63.  Стари  мати  сливе  що  стра- 

тила розум*  з  .горенька  та  з  жаху,  з 
ляку    МВ.  Ш.   21. 

Жаханка,  ки,.ж.— Жахавня?  Харьк.  г. 
Жахання,  ня,  с  1)  Пуганіе.  2)  Страхъ, 

испугъ.  Чуток  було  чимало  для  нашого 
жахання  і  сподівання.  МВ.  II.  163.  Я 
пізнаю  з  їх  жахання,  що  ти,  Боже  мій, 
зо  мною.  К.  Псал.  129. 

Жахати,  хаю,  еш,  гл.  її  Пугать,  стра- 
шить, ужасать.  Твій  гнів  мене  жахає. 

К.  Псал.  203.  2)  Вырываться  (о  пламени ). 

Полум'я  так  і  жахає  з  коміна.  Жахну- 
ло полум'я  з  груби. 
Жахатнтя,  хаюся,  вшея,  гл.  1)  Пу- 

гаться, страшиться.  Жахається  і  втікає, 
ні  слова  не  сказавши  парубкові  Кв.  І.  23. 
Про  Київ  не  жахайсь,  Волиня  пригор- 

тайсь, а  Покутя  тримайсь.  Ном.  Лз  722. 
Отце  жахається,  як  жид  Христа.  Ном. 

Д;  1371.  2)  Съ  испугу  вздрогнуть,  особен- 
но во  сні;.  Зо  сну  жахається.  Нои. 

Д»  11352.  /  страху  не  раз  набрався,  аж 
крізь  сон  жахався.  Св.  Л.  37.  Улюбився 
у  дівчину,  що  й  зо  сну  жахаюсь.  Чуб.  V.  25. 
Жахливий,  а.  е.  Пуглиный.  Яка  ж 

ти  жахлива,  Меласю,  каже  Михайло, 
всміхаючись.  МВ.  НІ.  142.  Ум.  Жахли- 
веиький. 

Жахливість,  вости,  ж.  Пугливость. 
Жахливо,  нар.  Пугливо.  Озираючись 

жахливо,  вибігла  його  дівчина.  МВ.  (0. 
1862.  І.  92). 

Жахний,  а,  е.  Страшный.  Харьк.  Ум. 
Жахнёньний. 
Жахно,  нар.  Страшно. 
Жахнути./ ну.  нёш,  гл.  Одн.  в.  оть 

гл.  жахати.  1)  11  у  гнуть.  2)  Броситься,  по- 
біжать. Вовк  так  і  жахнув  у  лозняк. 

Тоді  запорожці  як  жахнули?  так  чисто 
все  забрали,  а  татар  на  /амуз  поруба- 

ли. КС.  1882.  XII.  591.  3)  Вспыхнуть, 
вырваться  (о  пламени)  Солома  в  сінях 
так  і  жахнула.  Г.  Барв.  458. 
Жахнутися,  нуся.  нёшея,  гл.  Одн.  в. 

отъ  жахатися.  Вздрогнуть,  кинуться  съ 
испугу.  Ой  мені  лишечко!  жахнулась 
Катря  обік  мене.  МВ.  II.  90.  Пані  так 
і  жахнулась,  аж  одскочила,  ніби  вколо- 

лась, або  опеклась.  Левиц.  I.  331.  Се  твій 
прийшов  до  тебе  батько,  то  не  споло- 

хайсь, не  жахнись.  Котл.  Еа.  53. 
Жахота,  ти,  ж.  Ужасы,  страхи. 

Жахтіти,  хчу,  хтйш,  гл.  Пытать, 
испускать  сильный  жаръ,  раскаляться, 

рдъ"гь.  Купа  жару,  та  сиж  жахтить, 
червоніє.  V.  Барв  45а  Натопив  піч,  аж 
жахтить.  Харьк.  А  серденько,  немов  той 
жар,  жахтіло.  К.  Бай.  15.  Не  знаю,  як 
вам  і  сказати,  панієчко,  про  своє  ді- 

воцтво. Цвіло  воно— аж  жахтіло.  Г.  Барв. 

526." 

Жачка,  ки,  ж.=Жатва.  Це  кошено 
жачкою:  бачите,  як  одмітно  од  того,  де 
косою  кошено.  Полт.  г. 

Жбан,  ну,  м.  =  Джбан.  До  пори  жбан 
воду  носить.  Ном.  №  7771.  Усип  мені 
меду  жбан,  а  я  тобі  заплачу  як  пан. 
Чуб.  V.  921.  Ум.  Жбанець,  жбанок,  жбан- 

чик, жбанчичон. 

Жбановнй,  а,  є— Джбановнй. 
Жбанок,  вка,  жбанчик,  ка,  жбанчи- 

чон, чка,  м.  Ум.  оі ъ  жбан. 
Жбанячяй,  а,  е=  Жбановнй. 

Жбир,  ру,  м.  Скала,  гора,  возвышен- 
ность. Вх.  Лем.  413.  Си    Жбирь. 

Жбнрь,  рі,  ж  1)  Наносъ  въ  рік*, 
мель.  Мнж.  180.  2>  Овнокосъ,  пороешій 
кочками  и  кустами.  Вх.  Зн.  17. 
Жбурити,  рю,  риш  и  жбурляти,  ляю, 

еш,  одн.  в.  жбурнути,  ну,  нёш,  гл.= 
Шпурляти,  шпурнути.  Жбурляє  чорт 
дідьком.  Носл.  Як  жбурне  книжкою  під 
поріг.  Св.  Л.  230. 
Жбух!  меж.  обозначающее  вливаніе 

чего-либо  сразу  въ  большомъ  количеств*. 
Желех. 

Жбухати,  хаю,  еш,  одн.  в.  жбухнути, 
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ну,  неш,  гл.  Сразу  много  вливать,  влить, 
налить.  Желех. 

Жвавий,  а,  е.  Живой,  бойкій, 'рЪзвый, 
подвижной,  энергичный,  бравый.  Жвавий 
Савка,  аж  шкура  на  йому  горить.  Ном. 
№  5765.  Такий  жвавий,  як  рак  на.  греб- 

лі. Ном.  .Vі  10995.  Жвавий,  як  ведмідь  до 
корита.  Нон.  №  6550.  Жвавий,  як  рибка 
в  річні.  Пол.  А;  5761.  Запанував  над  ля- 

хами Понятовський  жвавий.  Шевч.  123. 
Ум.  Жвавенький,  жвавесенький.  /  Галя 
своїми  жвавенькими  оченяточками  у  їх 
питалася:  чи  її  правда.  МВ.  Ш.  84. 

Жвавість,  воств,  ж.  Живость.  Зоя  ди- 
вувалась, де  набралось  сіпільки  жвавости, 

спритности  в  того  Тараса.  Левиц.  І.  353. 
Вилучили  всю  жвавість  з  дитини.  Св. 
Л.   15«). 

Жваво,  нар.  Живо,  подвижно.  Жваво 
метнулись  до  роботи.  Цолт.  г.  Дивить- 

ся жваво.  МВ.  [1.81.  Ум.  Жвавенько,  жва- 
весенько. 

Жвавбта,  ти,  лс.— Жвавість. 
Жвава,  ви,   *?.=Жуйка. 
Жвакання,  ня,  с    Чавканіе,    женаніе. 
Жваватн,  кап,  вш,  гл.  Чавкать,  жевать. 
Жвавнутн,  ну,  неш,  гл.  Брякнуться, 

шлепнуться. 
Жвавбта,  тн,    ж.    Жеваніе,    чавканіе. 
Жвавувания,  ня,  с.  Глоданіе. 
Жваву  вати,  вую,  вш,  гл.  І)  Глодать. 

Вовки  сіроманці  набігали,  тіло  козацькее 
рвали,  по  балках,  по  тернах  жовту 
кість  жвакували.  Макс.  (1849),  23.  2)== 
Жвакати. 
Жвавун.  на.  м.  Чавкающій,  чавкунь. 

Ум.  Жванунёць. 

Жвакуря,  няти,  с  Маленькій  чавкунь. 

Ум.  Жвакунятко,  жвакуня'точко. Ж  вати,  вую,  £ш,   гл.   Жевать.    Угор. 
Жвахтатв,   таю,   вш,    гл.=Жвавати. 

Жвачка,  кн,  ж.  Згарь  и.ть  трубки,  ко- 
торую жують  во  рту  или  кладуть  за  губу. 

Жмакати,  каю,  вш,  гл.=Жвавати. 

Жаяхтіти,  хчу,  тйш,  гл.  Объ  обуви: 
шлепать,  будучи  наполненным!»  водой.  Жвя- 
хтіли  мокрі  личаки.  Котл.    Ен.    V.    53. 

Жгут,  та,  л.-=  Джгут. 
Жґринджатися,  джаюся,  вшся.  гл. 

Ссоритьси.  Ж/ринджаться  отець  і  мати. 
Вх.  Лем.  413. 

Жгут,  та,  н(.=Джґут 
Жданий,  а,  е.  Ожидаемый.  На  ждано- 
го гостя  багато  треба.  Ном.    №     11922. 

Ждан  яви,  вів,  м.  .нк.=Жданки.  Ном. №  5627. 

Жданки,  вів,  м.  мн.  Ожиданіе.  Чи 
таки  ви  сими  не  бачите,  що  мені  не  до 
жданків,  не  до  обітниць.  МВ.  II.  133. 
Жданки  розгубити,  поїсти.  Не  дождаться. 
Ждали,  ждали,  та  й  жданки  розгубили.... 
поїли.  Ном.  А^  5627. 

Ждання,  ня,  с.  Ожиданіе.  Ждали, 
ждали,  та  й  ждання  погубили.  Ном. А»  5627. 

Ждати,  жду,  ждеш,  гл.  Ждать,  ожи- 
дать, чаять.  Бог  не  рівно  ділить:  жде, 

щоб  сами  ділилися.  Ном.  №  81.  Якого 
прасунка  ждатимеш.  Ном.  №  5623.  Не 
жди  свого  миленького  із  чужого  краю. 
Мет.  77.  Я  щастя  ждав, — на  злигодні 
здобувся:  я  світу  ждав, — у  темряві  зо- 

стався. К.  Іов.  65.  Ждати  на  кбго.  Ждать 
кого.  Ждав  уже  на  нас  увесь  рід  Ілашів, 
Федьк.  Пов.  29.  Час  не  жде  на  нас.  Св. 
Л.  295. 

Жджок,  ка,  м.  Землеройка,  Зогех.  Вх. 
Лем.  413. 

Же,  сз.  Же.  Употребляется  иосл-в  преды- 
дущей согласной  и  й.  Та  й  дурний  же 

який  ти,  пане  брате.  Ном.  Лі  6215. 
См.  Ж.  2)=ІДо.  Добре  того  страшить, 
же  ся  ббгть.  Ном.  №  4401.  Та  таки  а  ні 
же.  Положительно  ничего,  нисколько.  Нем. 
А5  4971. 

Жеб,  жёби,  сз.  1)— Щоб.  Чоловік  не 
ангол,  жеб  не  согрішив.  Ном.  №  100. 
Немає  злого,  жеби  на  добре  не  вийшло. 

Ном.  А»  4899.  2)  Если-бы.  Жеби,  виба- 
чайте, евгіні  роги,  то  б  усіх  поколола. 

Ном.  .V  3827. 

Жебоніти,  ню,  ниш,  гл.  Лепетать.  Бу- 
демо жебоніти,  як  маленькі  діти.  Чуб. 

V.  37. 

Жебрак,  ка.  м.  Нищій.  Не  пішла 
дівка  за  козака,  тілько  пішла  за  жебра- 

ка. Чуб.  V.  915. 
Жебран,  на,  м.  —  Жебрак.  Жебран 

ходить,  хліба  просить.  Чуб.  V.  438. 

Жебран ий.  а,  є.  Нищенскій,  добытый 
нищенством!.,  выпрашивашемъ.  Піти  иа  же- 
браний  хліб.  Обнищать,  сделаться  нищимъ. 
Врешті  пан  той  пішов  на  жебраний 
хліб,  а  через  кого?  Через  жида.  Подольск,  г. 

Жебран  и  на,  ни,  ж.  І)  Нищснствовн- 
ніе,  вмирашіїваніе  2)  Милостыня.  Желех. 
Жебрати,  раю,   вш,     .'.  -Жебрувати 
Жебрацтво,  ва,  с  1)  Нищенство. 

2)  Соб.  Нищіе.  Желех. 
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Жебрацький,  а,  е.  Принадлежащей  ни- 
щему. 
Жебрачий,  а,  в=Жебрацький. 
Жебрачка,  ки,  ж.  Нищан.  Де  що  бу- 

ло в  мене,  то  позабірала — добра  жебрач- 
ка.' Ч«рк.  у. 

Жвбря,  рів,  м.  мн.  Нінцевствовавіе, 
попрошайничество,  нрошеніе  милостыни. 
Піти  на  жёбри.  Пойти  нищенствовать.  Пі- 

шов дід  на  жебри,  та  не  мав  у  що  хліба 
класти.  (Ном.  №  9871. 

Жабрій,  рію,  м.  Раст.  Оаіеорзіз  чег- 
хісоіог.  Вх.  Нч.  І.   10.  См.  Жабрій. 

Жебрувати,  рую,  вш,  гл.  Нищенство- 
вать, просить  милостыни.  Радом,  у  Пі- 

шов уже  жебрувати.  Ном.  №  14292. 

Жевжик,  ка,  м.  \)  Воробей.  2)  Віт- 
ренникъ,  вертопрахъ.  Чортів  жевжик. 
Ном.  №  3256.  Жевжики,  що  дівчат  об- 

дурювали. Кв.  II.  421.  Ум.  Жевжичок. 

Жевжикувати,  кую,  вш,  гл.  Вітрого- 
нить. Харьк.  г. 

Жёвжичок,  чка,  м.  Ум.   огь  жевжик. 

Жерій,  рію,  м.  Синее  пламії  надъ  го- 
рящими угольями. 

Жевріти,  рію,  вш,  гл.  Горіть  безъ  пла- 
мени, рдіть.  Шар  червоним  золотом 

жевріє.  Г.  Барв.  458.  Зоря  жевріє.  Там 

зрод'у  жевріє  любов. 
Жеврітнся,  ріюся,  вшся,  ?л.=Же- 

вріти. 
Жегнання,  ня,  с  Прощаніе. 
Жегвати.  наю,  вш,  (кого),  гл.  Про- 

щаться съ  кімт>.  Тещенька  зятя  жегнала, 
колдрами  двір  застилала.  Гол.  VI.    290. 
Жегнатися,  наюся,  вшся,  гл.  Про- 

щаться. 
Жвжель,  ля,  м.  Місто,  открытое  для 

вітра  Борз.  у.  1  сів  же  на  жежелі.  При- 
луц.  у. 
Жажко,  нар.  Горячо,  жарко.  їдуть, 

вже  недалеко  й  пекло.-  -„Ей,  каже  вуйт, 
вертаймось,  чоловіче,  додому,  мені  вже 

дуже  жежко".  Чуб.  II.  403. 
Жвал,  ла,  м.  Жезлъ.  І  Божий  жезл 

минає  окаянних.  К.  Іов.  46. 
Жезло,  ла,  с.=Жвал. 

Желізний,  и  пр.— Залізний  и  пр. 
Желіпало,  ла,  м.  1\  Медленно  ядущій. 

2)  Криьунъ. 
Желіпання,  вя,  с  1)  Медленная  іда. 

21  Крикь,  оранье. 
Желіпати,  паю,  еш,  гл.  1)  Медленно 

ість.  2)  одн.  в.  Желіпнути,  ну,  неш.  Силь- 
но закричать,  заорать.  Бач,  трясця  його  ма- 

тері!— желгпнув  Грицько.  Мир.  Пов.  І. 156. 

Желонка,  ки,  ж.  Дятел-ь.  Зміев.  у.  Си. 
Жовна. 
Жедьман,  иа,  м.  Родъ  игры,  родъ  ве- 

сеннего хоровода.  А  ми  як  колись  мали- 
ми гуляли  з  вами  і  в  жельмана,  і  вес- 

нянок співали.  Левиц.  Пов.  106. 

Женерйння,  ня,  с.  Жмыхи. 
Жемчуг,  гу,  м.  Жемчугъ.  Ой  там 

Ганночка  гуляла,  жемчуг  намисто  по- 
рвала. Чуб.  Ш.  188.  Ум.  Жемчужбк. 

Жемчужина,  ни,  ж.  Жемчужина. 

Жвичужннй,  а,  е.  Жемчужный.  Золо- 
теє  коріннячко,  жемчужнеє  насіннячко. 

Чуб.  Ш.  125. 
Жемчужбк,  жка,  м.  Ум.  отъ  .жемчуг. 
Женавнй,  а,  е.  Живой,  проворный.  Вх. 

Зн.  37. 

Женило,  ла,  м.  Насмешливо:  парень, 
котораго  пора  женить.  Сим.  177.  То  таке 
женило  аж  під  стелю.  Рудч.  Ск.  II.  107. 

Женити,  ню,  ннш,  гл.  Женить.  Же- 
нить би  вас,  щоб  не  брикали, .  Нон. 

№  10229.  Ой  стара  иене,-  чом  не  жениш 
мене?  На  що  тебе,  сицу,  молодим  же- 

нити? Макс.  (1849).  160. 
Женитися,  нюся,  нишся,  гл.  Женить- 

ся. Як  сироті  женитися,  то  й  ніч  ма- 
ла. Ном.  №  10699.  Чи  такому  ж  брид- 

кому, як  ти,  женитися  з  Марусею?  О. 
1861.  XI.  Кух.  15.  Не  хочу  я  женити- 

ся з  тією,  що  ви  мені  засватали  Грии. 
II.  188.  Оженився  з  Палажчиною  дочкою. 
ПЙО.  Левиц.  І.  366. 

Жэнйх,  ха,  м.  Молодой  человікь,  уха- 
живающій  зи  дівушкой  и  пользующійся 
ея  взаимностью;  это  названіе  иміегь  міс- 

то только  до  формального  сватовства,  послі 
котораго  онь  называется  уже  молодим. 

Жалуй  мене,  подружечко;  жених  поки- 
дає.— Не  журися,  подружеччо,  —рута  зе- 

лененька,— сей  покине,  другий  буде,  ще  й 
од  сього  кращий.  Мил.  81.  А  я  тобі, 
подружечко,  жениха  дарую.  —  Брешеш, 
брешеш,  подружечко,  як  ти  подаруєш, 
що  ти  йога  вірно  любиш  і  з  ним  поман- 

друєш. Мил.  79.  Мій  первий  женише! 
Мил.  68.  А  дівчина  листи  пише:  приїдь, 
приїдь,  мій  женише.  Чуб.  III.  466.  Ум. 
Женишенько,  женишбк.  Отривай,  мати, 
погуляю:  женишки  настигли.  Чуб.  V.  10. 
Ой  то  мені  женишенько,  що  три  годи 
ходить.  Мил.  72.  Ув.  Женишйще. 

Женихання,  ня,  є.  Ухяжинанін  (любов- 
ный).  Чи  Бог  не  дав,  чи  сам  не  взяв,  чи 
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зраяли  люде,  ой  щось  з  мого  женихання 
нічого  не  буде.  Нп.  Не  жаль  мені  виши- 

вання, як  вірного  женихання.  Чуб.  V. 
796.  Ум.  Жениханнячно.  Ой  хто  не  знає 
того  жениханнячкаі  той  не  знає  лиха. 
Чуб.   V.   197. 
Женихатися,  хаюся,  ешся,  :л.  Уха- 

живать. Часто  ходив,  вірно  любив,  вірно 
женихався.  Мет.  85.  Чи  се  тая  дівчи- 

нонька, що  я  женихався?  Мет.  69. 

Женихівський,  а,  е.  Относя щійся  къ 
жейиху.  Не  один  запитувався  займати 

/"/',  так  знаєте,  на  женихівське  діло.... 
так  куди  ж!—ніпристуиу!  Кв.  II.  II.  101. 
Женихлйвий,  а,  є.  Любящій  ухаживать 

за  женщинами.  Гол.  II.  254. 
Жеивхлйвість,  вости,  ж.  Наклонность 

і; і.  ухажинанію  за  женщинами.  Желех. 
Женишенько,  ка,  м.    Ум.    оть   жених. 

Женишйва,  ни,  об.  Одпвъ  нзъ  двухъ 
любищнхъ:  дікушка  или  иарубокъ.  Та 
чогось  моя  женишина  смутна,  невесела. 
Мет.  98.  Ой  ев  мене  женишина  не  до 

тебе  чорта.  Чуб.'  Ш.  161.  1  на  шлях тепли цький  спратв  сина  Опанаса,  щоб 
побачив  і  сподобав  любу  женишину.  Мкр. 
II  39.  Лежить  моя  женишина  як  квіт- 

ка в'яла.  Лет.  98. 
Женншнще,  ща,  .«.  Ув.  оть  жених. 
Женишок    шка,  м.  Ум.  отъ  жених. 

Женіння,  ня,  с.  Женитьба.  Мнж.  161. 
Ьродам  кобилу  на  женіння  та  куплю 
горілки.  Лебед.  у.  Ум.  Женіниячно.  В  ме- 
но  брати— на  женіннячко.  Грин.-  Ш.  27. 
Жеиничка.  кн.  ж.  Жатвенная  маши- 

на. Борз,  у    Ніжин,  у. 
Жентйця,  ці,  ж.  Сиворотка  (молочная). 

Шух.  І.  37. 
Жентйчннк,  ка,  м.  У  потребляющей  в  ь 

нищу  сиворотку.  Вх.  Зн    17. 

Женців,  цёва,  ве.  Принадлежащей 
жпецу. 

Женчик,  ка,  м.  Ум,  огь  жнець. 
Женчйха,  хи,  ж.  Жница.  ННолив.   у. 
Женчуг,  гу,  -н.=Жемчуг. 
Жевь,  ні,  ж.  Сжпнъ.  ужинъ.  Моєї  же- 

ні  снопів  не  дали.  Кансв.  у.  Яіень  не 

пов'язана,  покидана  гуком  лежить.  Г. 
Барв.  233.  2)  (нарадь,  носрсдствомь  ко- 
гораго  взлізають  на  дерево  для  осматри- 
ванія  бортей.  Радом,  у. 

Женькйня,  ні,  лт.  =  Жвнця.  Вх.  Лем. 
414. 

Женьчар,  ра.  и^Жнець.  Вх.  Лем. 
413. 

Женьчарка,  ки,  *\=Жниця.  Вх. Лем.  413. 

Женьчугй,  гів,  м.  мн.  (вместо:  жем- 
чуги).  Більш  стеклнные  бусы  у  гуцулокь. 
Гол.  Од.  71. 

Жербій,  бію,  м.  Раст.:  а)=Осот,  Сіг- 
зітії  агуепзтз  8сор.  -ЗЮЗО.  I.  118.  б)  Сіг- 
«іиш  салиш.  ЗЮЗО.  І.  118. 

Жёрва,  ви,  м.  Злая  собака.  Шух.  І.  107. 
Жерделя,  мі,  ж.  Абрикосі». 
Жердина,  ни,  дае.=Жердка.  Ум.  Жер- 

дйнна. 
Жёрдкя,  чаще  жёртка,  ки,  ж.  1 )  Ві- 

шалка для  платья  вь  сельекихъ  хатахъ: 
жердь,  за  оба  конца  веревками  подвешен- 

ная къ  потолку  вдоль  задней  стіньї  надь 
полом  (варами  для  спанья).  Ж£рдка  6ы- 
наетъ  н  въ  коморі.  Вас.  192.  Чуб.  382, 
386.  Я  музикантів  для  простору  на  піл 
під  жертку  помістив.  Алв.  22.  Стала 
доставити  собі  в  коморі  з  жертки  що 
мали  кращого  про  велике  свято.  Г.  Барв. 
165.  2)  Часть  ткацкаго  станка.  МУЕ.  ДІ. 
16.  См.  Верстат.  3)  Ні  ралі:  жердь,  къ 
переднему  концу  которой  прикріплено  ярмо, 

•  а  къ  задпему  ( съ  разеохой ) — колода  съ 
зубьями.  Чуб.  VII.  400.  Ум.  Жёрдочка. 

Жердь,  ді,  ж.  Дышло  въ  вітрянов 
мельннці,  которымъ  ее  поворачиваютъ. 
ІІолт.  г. 

І.  Жердя,  ді,  ж.  Жердь. 
И.  Жердя,  дя,  с.  соб.  Жерди.  Поклав 

.же  жердя  все  срібнес.  Грин.  III.  11.  Суть 
то  росохи,  на  росохах  кадовбець,  на  ка- 

довби! драбинка,  на  драбгінці  гірка,  а  на 
гірці  жерддя,  по  тім  жерддю  дикі  пташ- 

ки літають,  але  крилець  не  мають.  (За- 
гадка на  чоловіка,  жердя— волоса).  Ном. 

с.  297,  Зв  220. 
Жердяний,  а,  е.  Относя  щійся  къ  жерди. 
Жёреб,  бв,  м.  1)  Жребій.  Ходім, браття, 

у  ліс  темний,  вирубаєм  три  жереби  та 
положим  в  три  городи:  кому,  браття, 
припадеться.  Чуб.  V.  981.  Ум.  Жереббк. 
Гей  зібрались  в  город  наші  парубки  до 
призпву  роздірати  жеребки.  Щрг.  2)= 
Жеребець.  Прилетить  нечистий  ...  а  ти 
тпрукнеш,—  і  він  зробиться  жеребом. 
Гріш.  II.  120.  3)  Раст.  Ріпиз  ритіїіо. 
Шух.  І.  18. 
Жеребець,  бця,  ле.  Жеребець.  Ірже 

наче  жеребець  на  стані.  Ном.  №  8843. 
Ум.  Жеребчик. 
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Жеребитися,  блнюя,  бйшся,    гл.    І  о- 
жать  (о  побыл*).  Кобила  жеребиться. 

Жеребна,  ̂ гри л .  Жеребая    (о    кобы.гЬ). 

Жеребцювати,  цюю,  еш,  гл.  Быть  
же- 

реощомъ.  Употреблено    Котляревскимъ    въ 

разскагЬ  о  ііревраїцснін    различных*    на
- 

роювъ    в  і.    ЖИВОТНЫХ*.    Звіркує    шведин 
вовком  -там,  датчанин   добре   жереоцт. 
Котл.  Ен.  IV.   12. 

Жеребчик,  ва,  м.  Ум.    огь   жеребець. 

Жереб'я,  яти,   с.   Жеребенок*,    їхало 

Пречиста  Мати  на  осляті.  Сус    Хрис- 
тос   на    жереб'яті.    Грия.    II.    35.    Ум. 

Жереб'ятко.  Чуб.  III.  452. 

Жереб'ячий,  а,  є.  Жереби нмй. 

Жерелатий,  а,  е.  С*  большим*  отвер- 
гаем*,    сі»    большимъ    жерломъ.     То    ж 

товста    нитка,— намисто    на    неї    не 

налізе.— Налізе:    воно    жерелате    дуже. 
Черн.   у. 

Жерёлб,  ла,  с.  и  пр.=Джерело  и  її  р. 

Під  горою  криниченька,  там  жерело  б  є 
Ни.  Ум.  Жерельце. 

Жерелуха  и  явряух».  х*.  ж-  '  ас1  • 
Еерісіінга  Заііуига. 

Жервльце,  ця,  в.  І)  Ум.  огь  жерело
. 

'')  Горлышко  бутылки.  Черниг.  у. 

Жереп,  пу,  м.  1)  Родъ  горной  СОСНЫ
, 

Ріпив  ши^ішв.  З  жерту  роблять  ручки 

до  кіся.  Вх.  Зи.  17.  2)  Можжевельник*, 

.Іипіреіих  сошшигш.  Вх.  Зн.  17. 

Жервпмнв,  ка,  м.  Лътъ  изъ  жерепу. Вх.  Зн.  17. 

Жеретій,  тій,  м.  Обжора,  ненасытный.
 

Аф.  401.  Ув.  Жеретіяиа.  Чоловік  зажера
- 

куватий:  йому  все  мало.  Жеретгяка! 

Жеретія,  тії,  аю.  1)  Обжора.  Аф.  401. 

2)  Змт>я  лазящая   но    деревьям*.    Неначе 

холодна  жеретія  обвилась  і  здавила  йому 

серце.  Стор.  М.  11р.  5- 

Жеретіяка,  ки,  м.  У  в.  огь  жеретій. 

Жерех,  ха,  .«,  Мелкій  ледь    на    р-вк*. Воров. 

Жерёцький,  а,  є.  Жречсскіи. 

Жерібна= Жеребна. 

Жерлига,  ги,  ж.  Большая  удочка. 

Жерлйстий,  о,  е=Джерелнстнй. 

Жерло,  ла,  с —Жерело.  Знахарі  жер- 

ло забили  у  криниці— тепер  нема  де  на- питись холодної  водиці. 

Жерлянка,  ви,  ж.  Родъ  малень
кой 

рыбки  Цыссь,  Ятр.  39.  Ум.  Жерляночк
а. 

Лети,  лети  до  озера,  а  в  озері  жерля
- 

ночка: бери  її  вражу  дочку,  щоб  не  пи- 
ла води-роси.  Циссь,  Ятр.  38. 

Жернйця,  ці,  лс.=Стерня.  Повели  їх 
по    жерниці,    а    жернйця    ніжки    ком. 

АД.  I    85. 

Жернівка,  ви,  а«;.==Жарнівва< 
Жерства,  ви,  ж.  і)=Жорстаа.  2)  Родъ 

зм*н?  Шух.  I.  232. 

Жерстина,  ни,  ж.  Листь    жести.    Ум. 

Жерстин  на. 
Жерстйти,  рщу,  стйш,  гл.  Покрывать жестью. 

Жерсть,  ти,  ж.  Жесть. 
Жерстяний,  а,  6.  Жестяной.  Купив 

собі  самуварчик  отой  білий  жерстяний. 

Харьк.  Затрубили  у  жерстяний  ріг  у 
гетьманськім  дворі.  Мет.  436. 

Жерстянва,  ви,  о/с.  Жестянка.    Харьк. 

Жертва,  ви,  ж.  Жертва.  Звелів  з  бич- 
ні полів  пригнати,  цапів   з    вівцями    го- 

тувати—Плутону в  жертву  принести. 
Котл.  Ен. 

Жертвувати,  вую,  еш,  гл.  Жертвовать. 

Жерти,  жеру,  реш,  гл.  Жрать,    пожи- 
рать. Дереться  горло — чи  би    спало,   чи 

би  жерло.  Ном.  №  11316.  І  вороги    нові 

роскрадають    як    овець    нас    і    жеруть. II! сим.  230. 

Жертівня,    ні,   ж.    Жертвенникь.    К. Исая.   195. 

Жертва,  ви,  ж.  См.  Жердка. 

Жертовник,  вн,  ж.  Жертвенникь    (в* алтаръ).  Черк.  у. 

Жерть,  ти,  ж.-=--  Жердь. 

^Жеруха,  хи,  ж.  1)=- Жерелуха.  2)— ліс- на. Раст.  Вигаа  равїбгіз.  Лв.  97. 

Жерцем,  нар.  Алчно.  Ненавидять,  го- нять, б'ють,  жерцем  пожирають.  Чуб. V.    148. 

Жерявий,  а,  є.  ГорнщіЛ,  налитій,  пла- менный. Угор. 

Жестер,  ру,  м  =Жоотір. 
Жес,    жесати    и    пр-.=Жас,    жаеати 

и  нр. 

Жйбець,  бця,  м.  Раст, 

Жибрій,  рію,  .«.-Жабрій.    ЗЮЗ#  І. 
168. 

Жив!  меж.  Звукоподраж.  чириканью 
воробьев*.  Ном.  №  10260. 

Живати,  ваш,  еш,  гл.  Поживать.  Пра- 
ведно в  миру  живали.  Котл.  Ен. 

Живетень.  тня,  м.  ТЛодисіва.  Любеч. Ом.  Живець  2. 

Живець,  вця,  м.  1)  Сила,  жизненна
я 

сила.  ЇЦс  єсть  для  всякої  незгоди  жи
- 

вець у  вожан  твого.  Мкр.  Г.  35.  2)    Мо- 
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лодое,  дикорастущее  деревцо,  выкопанное 

для  окулировки;  также  новые  побътп,  от- 

ростки садоваго  дереза.  Кнвен.  у  '  3)  Въ 
дереве:  живая  древесина.  4)  Источнику, 
ключъ.  5к  Пульсъ.  6)  Живая  мелкая  рыба, 

которую  надівають  на  удочку,  какъ  при- 
манку. 7)  Подпочва.  Не  можна  дуже  гли- 

боко пускати  плуги,  бо  можно  живцю 
достати.  Винниц.  у.  8)  Отлнчающійся  вь 
разрі-тЬ  ТРМНЫМ1.  цвъчомь,  плотный  слой 

выдкланной  па  подошвы  кожи.  9)  Ремс- 
текъ  съ  деревянной  палочкой  на  копцЬ. 

Онь  прикрепляется  кь  неводу  и  свобод- 
ны мъ  конценъ  съ  палочкой  накручивается 

яа  кивать,  когда  его  нужно  тянуть.  Як 
тілько  мережа  наближалась  до  берега, 

ті,  що  стояли  на  кінці  кодоли,  роскру- 
чували  живці.  Левиц.  10)  Ремешокь,  око- 

ло ветеран)  плетется  кнутъ.  Мнж.  180. 
1 1)  Железное  кольцо  посредине  верхней 

части  ярма,— въ  него  проходить  дышло 
экипажа,  плуга.  Шух.  I.  165. 
Живжнк.  ка,  .«.  =  Жевжик. 

Жввжн  кувати,  кую,  вш,  гл.  =  Жевжи- 
Еуватм. 
Жизни,  а,  е  1)  Живой.  Не  кидай 

живого,  не  шукай  мертво/о.  Ном.  .V'  5817. 
Лупе  .живий  хорунжий,  ніж  мертвий 

еошннк.  Ном.  Лі  72УІ.  Чи  жив(  здорбвГ- 
Какъ  ваше  здоровье.  (Обычная  і|юрма  ири- 

игчетвія).  До  живйх  печіибн  допекти.  (І'удч 
Ск.  II.  55);  вразити  до  живбто.  (ФсдькЛ 
Сильно  допечь,  досадить.  Живий  жаль  бере. 
Очень,  вь  высшей  степени  жаль.  Живий 

жа.гь  бере,  як  згадаєш  про  старовину. 
Ном.  .V  «но.  Вейка  жива  душа.  Каждый. 
Всяка  жива  душа  з  гаю,  з  поля  піт.іч 
до  села,  або  прилягла  ни  спочинок  під 
зорями.  Левиц.  I.  207.  Ні  живбї  душГ.  14; 
шительно  никого.  Час  пшеница,  жати;  п 

женців  не  видко  нігде,  нігде  ні  живої  ду- 
ші. Левиц  І.  82.  В  живГї  бчі  бреше.  Пря- 

мо ні.  глина  вретъ.  Но».  .V  6950.  Живе 
3(»/ія  Па.іьзамин  к.  Живе  срГбло  Ртуп.. 
Жнвг  срібло  зразу  збіжиться.  ДеіІЮ,  (Ні. 
Іо.  Свіжій,  недавній  Дивилась,  поки  не 
вешалось  живого  сліду  на  воді.  ІНовч. 
Ум.  Живенький,  живесенький. 
Живило,  ла,  с.  Оживляющее  средство. 

Не  ияачте;  я  вам  його  оживлю:  в  мене 

с  живило.  І'удч.  Ск.  II.    181. 
Живина,  ий,  ж.  Животное,  животина. 

Пх.  Лем.  113.  Зпсшмлам  си  нещаслива. 
:ік  живина  а  полю.   Гол.   І.   2'.»7. 

Живити,  влю,  ВИШ.  .' П.  1)  Оживлять, 
остаьлять  жинкінь.  Мов  свята  небесна  си- 

ла, вона  серце  нам  живила.  К.  Доев.  И5. 
Тих  куркогдів,  як  жидів,  не  живили.  Ном. 
Лі  874.  2)  Питать,  кормить,  продоволь- 

ствовать. Хазяйське  око  товар  живить. 
Ном.  №  9072. 

Живитися,  влйся,  вяшея,  гл.  1)  Пи- 
таться, кормиться.  Багатий  дивиться,  як 

убогий  живиться.  Ном.  Лі  1606.  Иоло 
вівтару  служивши,  з  вівтара  й  живися. 
Ном.  .V  10422.  Три  дні  не  живився,  а 
красно  дивився.  Ном  Лі  12567.  Летить 
орел  сизокрилий  у  поле  живишься.  Мет. 
42.  2)  Живиться,  поживляться,  пользовать- 

ся. Те  іде  молиться,  а  тс  живиться- 
(красти).  Ном.  №  17  1. 
Живиця,  ці,  ж.  1 )  Живица,  смола  вы- 

ступающая огь  жары  ни  соснъч  2)  Кани- 
фоль. 3)  Названіе  водки.  Вареники,  знаєте, 

парують  на  столі....  От  і  живицю  при- 
несли. Св.  Л.  222.  Чаще:  ледащиця  живиця. 

4  охрипну —чарочку ,  другу  тії  ледащ» - 
ці-живиці,  як  то  кажуть,  та  й  знову. 
Шевч.   160.  Ум.  Живична. 

Живичний,  в,  є.  І)  Смольный.  2)  Ка- 
нифольный. Желех. 

Живичуватнй,  а,  е.  Смолистый.  Зіп- 
ви  чувати  сосни.  ДІиж.    180. 

Живісінький,  а,  е.  Совершенно  живой. 

Живісінько,  ті/),  і )  Очень  живо. 
2)  Очень  быстро.  3)  Точі.  ні.  точь,  какъ 
разі.  таї. і..  Тики  щи  торить,  так  з  Ціпа 
натреш  і  вчеше;  .ищи,  би  тобі  ніОро,  або 
свиня, — така  живісінько  воно  н  є.  Кв. 
І.   123. 

Живіт,  вота,  .«.  1  і  Животь.  Живіт 
.попоннії,  и  лені  пустий.  Ноч.  .V  68.3&. 

Бере,  хапає  за  живіт.  Говорится  о  поли  нь 
жинотъ,  а  также  и  дли  обозначеніи  ааниі  ти, 
папости,  горя  ооі.  утрати  и  пр.  Ном. 
.V  8159.  Пере  як  баштою  за  .нспніш.  Но.м. 

Лі  13886.  Будь  здорбва  а  животбм!  Пра- 
ні, тствіе  отца  дочери,  когда  онь  нріідегь 

к  к  ней  на  родины.  Мил.  21.  Бабини  жи- 
воти. Трясина,  болото.  Ном.  .V-  13430. 

2)  Жизнь.  Даруй  мок-  жіиюшпм.  Черк.  у. 
За  живота.  При  жизни.  Даю  ще  т  жив", 
та  свою  чи  діти  <)<чцо  ./  худоби  своєї.  1\ 
і-такешьсп  за  наииии  ще  живота.  К.  XII. 

14.  Мити  66га  в  животі'.  Имъть  совбсть. 
На  тику  люОипу  хто  ж:  таки  сшит 
ремешвувишь,  коли  Нона  мис  Поіи  «  *«• 
ноті.  Хата,  181.  Чи  в  тебе  Чопі  в  неп 
ноші  нема,  що....  шп  осе  ті  ти,  шпинат, 

шніасіїїся?  Рудч.  Ск.  II.  22.  К  животу  зво- 

дити. Пощадить,  не  убить.  _■{,/«  „   тобі.... 
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старшою  сина  по  послугу, — він  нюоі  ко- 
лись пригодишься  за  шс,  що  ти  мене 

(воьчпцю)  к  животі)  молів.  1'удч.  Сі;.  1. 
134.  Ум.  Живбтин,  животов,  животбчок.  Ун. 
Животйще. 

Живіття.  тя,  <  —  Життя  ІІокикжи- 
нішшн  мою-  не  забуду.  Пом  .V  4<>88.  За 
живіття=--3а  життя. 
Живкйй,  а,  ё.  Жііиоіі,  проворный,  эпер- 

гическііі.  Яроиі  живкиіі  чолосік.  Н.-Во- 
лин.  у. 
Жйвво.  нар.  Живо,  проворно,  быстро. 

Вх.  Зн.   17. 
Живло,  ла:  і.  Псе  живое,  живущее. 

Зц  сонцем  усе  живло  прокинулось.  Мир. 
ХРВ.  Усе  -живло  ні  рем  тіло  Ного  духу. 
Мир.  ХГВ.  359. 

Живлющий,  а,  е-=-Живущнй.  Тільки 
де  не  де  зостається  нам'ншь  живлюща. МВ.  III.  41. 

Живність,  воств,  *.  Нища,  мродо- 
во.іьствіе,  припасы  Мьр.  Н.  31.  Як  по- 

летів старий  сокіл  на  чужу  украіну  жив- 
ности достана  пін.  КС.   '1882.    XII.     4УЗ. 

Живняк,  ка,  м.  Щетина,  собранная 
съжнвыхъ  свиней.  Гіідяч.  у.  Слов.  Д.  Эварн. 

Живо,  нар.  1)  Живо.  Данію  те  ііін- 
лось...,а  здається— неначе  вчора  минуло,— 
так  воно  живо  перед  очима.  Сїїір.  II. 

2)  Быстро,  скоро.  Пул»  як  вишле  нас  чет- 
веро жати,  даі;  живо  ниву  знесемо.  Хата, 

103.  Ум.  Живеньио,  живесенько,  (шив  у 
Марусі  на  дворі  живенько.  Гріш.  III.  23а. 

Живоїд,  да,  •«•  Жпвьемь  сьт.даїощій,-- 
гоноритея  о  зломг,  беажалостномь  челон-в- 
ьФ..  Чому  мене  не  віддали  куди  нише,  а 
в  сю  прокляту  свинаріїо,  під  сих  живої- 
Оів?  Св.  Л.  261. 

Живокіст,  кбсту,  м.  и  живокість, 
кости,  ж.  Гаст.  а)  Оьонникі..  Зшірпііішіі 
оіїіеіпаїе  Ь.  ЗЮЗО  І.  168.  б)  ТгіМіит 
оспгоіесит.  Шух.  І.  22  Пахуча  берізка 
коло  сухою  дуплинатою  ненька  повилась 
і  сліпий  живокіст,  і  кружево  червоної 
смілки.  МВ.  І.   157. 

Живолуп,  па,   л>.    Живодері,    (ругат), 
Живонйхом,  нар.  Сильно    півша,    на- 

сильно. Ми  огірки  збірали  яко  мша  швид- 
че,  живонйхом.  Повомоск.  у. 

Живопліт,  плоту,  м.  Живав  ппородь. 
Желех. 

Жи  виробка,  ви,  ж.  Рі'чка  живорибна. 
Сказочная  чудотворная  річка.  Чуєш  у  каз- 

ках—то змії,  то  річки  дули    жнворобкп. 

то  цілюща,  то  мертвяща  вода.  1'удч.  Ск. І.   130. 

Живосилом,  пар.  Насильно.  Схопив 
мене,  моя  матінко,  ж ивосилом  на  обере- 

мок та  й  потаскав  у  кущі.  Харьк.  //  вже 
живосилом  одволокла  Ііашрю  оі)  дверей 
хатніх.  МВ.  II.  111.  її) ивосилом  не  іювінча. 

Животвір,  твору,  м.  Живая  природа, 

все  имьющее  жизнь.  /  'тут  безодня  жи- 
вотвори, і  ті/т  премудрість  беї  кінне. 

К.  XII.    ПО.' 
Животворити,  рю,  рйш,  м.  Оживлять. 
Животвбрвий,  а,  е.  Животворный, 

ожіівляюіній.  К.  (О.  1861.  НІ.  6). 
Животик,  ка,  м.  Ум.  оті.  живіт. 

Животина,  ни, 'ж.  1)  Жнногь.  2)  Жи- вотное. Пінь  пасся  на  волі  округ  хати. 
Розумна  була  животина:  зараз  прибігла, 
зачувши  хазяйський  посвист.   1С.   ЧР.  248. 

Животйннив,  ка,  м.  Гуртоішшьь,  скуп- 
іциьь  скота  на  убой.  /./  крамарями,  із 
щетинниками,  із  живошиїїннками  бала- 

каєш. Гроб.   4(>6. 

Животйнвя.  ия,  е.  Внутренности.  її  ди- 
ні треба  викинути  животиннії.  Лсбед.  у. 
Животйще,  ща,  .V.  У  в.  оть  живіт. 

Животіти,  тію,  ваг,  іл.  Жить,  быть 
жпвымъ,  существовать.  Чую,  чую,  мої  ді- 

ти, що  мені  не  живо  ні  і  ти.  Ном.  №  5300. 

'Гак  моїй  Марусі  не  животіти?  — аж 
енрикнув  Наум.  Кв  І.  95.  Прощайся  з  ким 
хочеш:  вже  тобі  не  животіти.  Рудч.  Ск. 

1.    99. 
Животов,  тва,  животбчок,  чка.  м. 

У.М.  оть  живіт. 

Живбття,  тя,  с.-=Живіття.  До  жи- 
вбття.  До  смерти,  пожизненно.  Це  вже 
земля  оо  жнвоіпшн  її   буде.  Н. -Волы в.  у. 

Живтй.  живу,  вёш,  іл.  — Жити  Туш 
колись  добре  було  живши  нашим  бать- 

кам, а  нам  уже  ніколи  не  нриіїдешься 
живши  так.   Кобел.  у. 

Живучий,  а,  є.  Живучій.  Невіамовані, 
живучі  діти  Ізраіля  і  в  вод1  не,  тонуть, 
і  в  оті  не  юрять.  Левиц.   І    92. 

Живучість,  чости,  ж.  Живучесть.  Же- лех. 

Жив  у  гаєчка,  ви,  ж  Живое  существо 
Живая  жнвушечка  на  ж-ивін  колодочці 
живе  м'ясо  їсть.  Заг.:  дитя  и  грудь  мате- 

рії. Ном.  с  297,  .V  248. 
Живущий,  а,  є.  1)  Живой,  живущій. 

Такеніїкгг  тижні  сходили,  що  вона,  жи- 
вуща, була  наче  мертва.  МВ.  II.  147. 

Трохи  оііночила  стара    мати     неОобнта; 
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живущую  силу  сііл(.  ночі  оживила.  Шевч. 
615.  2)  0;книлнющіи,  животворный.  Пуло 
там  Оерево  живуще,  такс,  що  чоловік,  го- 

дуючись Гюго  овощами,  не  вмер  би  ніколи. 

Оиат.  6.  Живуща  й  сцідюща  води.  Сказоч- 
ная  живая  н  мертвая  вода.  Ох  підпалив 
іірова,  наймита  спалив...  уїлину  сприснув 

живущою  водою, — наймит  знов  ожив.  Рудч. 
Ск.  II.  109.  І  іісмощпу  мою  душу  за  гніт 

посилаю  ецілющої  й  живущої  вовн  поту- 
чаши.  Шевч.  263.  3)  Въчно  живой-  Усе 
тінь  минуща,  оОна  річ  живуща:  світ  з 
Богом.  Ном.  №  303. 

Живцем,  пар.  Жпньемъ.  Живцем  у  яму 
лятй.  Ном.  З  пліч  головку  як  млку  зняв, 
жону  ного  й  дітей  живцем  забрав,  Мет. 

390.  Скажі/  соколові  -живцем  вас  поїсти. 
Чуб.   V.  35. 

Живчик,  ка,  -м.  і)  Уи.  оті.  живець 
2-5.  2)  Ръзвый  мальчигь.  Веселий  (або 
стрибкий)  як  живчик.  Ном.  Лі  8470. 
Жигавка  її  жигалка,  кн,.*.  Крапина, 

Оіііса  (ііоіга,--игеп8.  ЗЮЗО.  І.  140.  Вх. 
ІІч.  І.  ІЗ.  Жигалков  напарена.  Гол.  IV.  530. 
Жигало,  ла,  с.  Желчный  пруті,  длл 

мрожиганія  отверезій  въ  дереві,.  А  він  як 

роснече  житло,  так  і  штриха  у  вічі.  За- 
паливсь купець,  немов  його  жигало  и  шшч- 

нули.  Чуб.  II.  666.  Ум.  Жигальце. 
Жигаль,  ля,  м  1 )  Сухая  жила.  Вх. 

жила.  Вх  Уг.  238.  2)  Въ  каиустномъ 
лисгб:  листочный  нервь.  Вх.  Уг.  238. 
Жигальце,  ця,  с.  Ум.  от  ь  жигало. 

Жигун,  на,  ч.=Джиґуа. 
Жигучка,  ки,.*е.=  Жигавка.  Вас.  N0. 

Жид,  да,  м.  1)  Еврей,  жид'ь.  і)— -на- 
сік. Гуи.  Вх.  ІІч.  І.  7.  Ум.  Жидок,  жидб- 

чон,  жидунь,  жйдин.  У  в.  Жидюга.  Шевч. 
133.  Жидя.ча.  Мнж.  147. 

Жидва.  ви,  ж—  Жидова. 
Жидел,  дла,  м.  Мт.ра  жидкости  въ  Га- 

іицін.  ІІо()ь  до  карчми,  напіймеся!  гаму 
вина,  жидел  нива.   Гол.  НІ.  244. 

Жиденя,  няти,  с  Жиденокі,.  Жиде- 
нята  і  жиди  так  і  хватають  то  їдять, 

аж  за  ушима  лящить.   Рудч.  Ск.  II.  128. 
Жйдик,  ка,  м.  Ум.  оті,  жид. 

Жидів,  дова,  ве.  Принадлежащая  еврею. 

Жидівка,  ки,  ж.  Еврейка,  жіідонка. 
А  хто  хоче  меди  пиши — ходім  до  жи- 
оівкн,  а  в  жидівки  чорні  брівки,  високі 

підківки.  Маке.  (1849),  'Л2.  Ум.  Жидівоньна, 
жидівочка. 

Жшдівочка,  ки,  ж.  1 )  Ум.  огь  жи- 
дівка. 2)=Птица  Синюх.  Вх.  ІІч.    II.     13. 

Жндівство,  ви,  с.  Еврейство,  жидовство 

Жидівський,  а,  є.  Еврейскій,  жидовсьїй. 
Попихач  жидівський,  виріс  у  порогу;  а  не 
клене  долі,. людей  не  займа.  Шевч.  133. 

Жидівське  богомілля.  Молитвенный  принад- 
лежности євреєві,.  Жидівські  груші.  Рііу- 

ааіін  АІкекеп#і  Ь.  ЗЮЗО.  І.  131.  Жидівсь- 
кі Яйця.  А1кекеп#і  РІіаІісосиЬіін.  Жидівсь- 
кі лепехи.  Асоїш  саіаішш.  ЗЮЗО.  І.  109. 

Жндівча,  чати,  с—  Жиденя.  Жидів- 
чати.  висинили  купою,  ингпі    зовсім    голі. 

Жидівчии,  ва,  не.  ЕнреНкинъ. 
Жидова,  ви,  ж.  соб.  Евреи.  Сшила 

жидова  ліси  рубати,  Христа  тукати. 

Чуб.   III.    343.  ' 
Жидовни.  ва,  .»  — Жид.  Ішла  Марія 

круишм  бережком,  зостріло  її  три  жидо- 
впни.  Чуб.   ВГ  313. 

Жидовйна,  ни,  ж —Жидівка.  Ой  жт) 
і()с,  коня  веде,  а  за  жидом  жидовйна.  Чуб. 
111.    181.   , 

Жидовіти.  вію.  вш.  *л.  Ожидовливдть- 
сн.  Жидовіти  нам....  ні,  се  не.  по  нашій 

натурі.  К.  (0.    1861.  І.  312). 

Жидок,  дка,  .«.  Уи.  оті.  жид.  Жидки 
сидять  та  кравцюють  руками  швидкими 
та    сухими,    як    кість.     Левиц.     І.     95. 
2)  Птица  Ьнзсіоіа  ІіІІіу».  Вх.  ІІч    II.  12. 
3)  Насък.  НаїраІиз  гипсогпі.8.  Вх.  ІІч,  І 
6.  4)  Мураней  маленькой  породы,  світлий, 
водиіційся  ві,  домахъ.  К.  С.  1883.  Ш. 

669.  5)  ми.  Жидки.  Раст.  А<*агіеиз  уєг- паїін. 

Жидолюбець,  бця,  .«.  Другі,  евреевь, 
юдофнл!..  Желех. 
Жи дочок,  чка,  м.  Ум.  огь  жид. 

Жидувати,  дую,  вш,  '.'.  Выть  евреемъ, 
жидонстиовать.*  Покинь,  жиде,  жидувати, 
.годім  хліба  заробляти.  ІІн. 

Жидюга,  гй,  м.  У н.  огь  жид. 
Жидюк,  ка,  .«.  Жидокь,  еврейчикь. 

Заклинає,  жндюка.  Рудан.  І.  62. 

Жиді,  дати,  м.  Еврейскій  ребенок  ь, 

жнденокь.  Ідуть  малеча-жидкп  з  свічками 
і  но  боках  вулиці  тож  жидята.  Св.  .1. 

291. 

Жижа,  жі,  ж.  1)  Все  горячеє  и  го- 

рящее (д'втек.  сл.).  Дитина  хукає  на  жи- 
жу. Котл.  Ен.  VI.  25.  З  оінем  не  жартуй, 

бо  то  жижа.  Ном.  2)  Возбужденіе,  иылъ. 
Туш  саме  жижа  така,  що  ну!  Сказано, 

жінка  молода,  а  він  старий,  аж'  еіднй 
.Іебед.  у.  Ум.  Жижка. 

Жнжякй,  ків,  .V.  ми  — Дріжакн 
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Жвжель,  лю.   к.=Жежель.  Я  буду  в 
кнбнточці,  а  він  на  жнжелі. 

Жйжва,    ки,    ж.    I)    Ум.    огь    жижа. 
2)  Подколінокь,  поджилка,  Як  глянув  на 
неї  оіі),  то  а,ж  жижкм  в  ною  затруси- 

лись. Отор.  1.  101.  А. ж  жижкн  Оргжать. 

Ном.  Л»  5010.  В  обох  підківки  забряжча- 
ли, жижкп  до  танців  задріжалн.  Ііотл. 

Кн.  І.  20.  Кресати  в  жижку.  Танцуя, 
пяткою    касаться    икры.    Нол.    .№    14133. 

3)  1>аст.  =  Жигавка.  ЗЮЗО.  I.  140. 
Жйжкатя.  каю,  еш,  >л.   Жить,    суще- 

ствовать.  Не  довго    вже   мені   жнжкапт, 

не  сьотдня  — завтра  смерть.   Черк.  у. 
Жижкнй,  а,  е.  Жгучій.  І  на  жижку 

кропилу  мороз  буває.  Ном.  №  382"). 
Жйжло,  ла,  с.  1  Ь-Жнгало  2.  2)  Пал- 

ка, которой  мішають  солому,  когда,  сма- 
лить кабани. 

Жижуха,  хн,  .ж .— Жерелуха. 
Жизннй,  а,  е.  1)  Жизненный.  2)  Пло- 

дородный, плодоносный.  Жсбн  земля  була 
жизная,  і  збожа  великий  достаток  роди- 

ла. А  ()е  очерети,  там  люде  відали,  а  де 
жи.ші  ноля  ---москалі  стоили.  Гол.  1.    27. 

Живність,  вости,  ж.  I)  Жизнь,  жизнен- 
ность. Не  попустимо  ляхові  Польщі,  по- 

ки нашої  жнзностп.  Мет.  400.  Мені  ка- 

зав один  чоловік,  що  в  цім  году  буде  кі- 
нець жнзностп,  а  як  инакнсе  сказать  — 

страшний  суд.  Грин.  Изь  усть.  205. 
2)  Плодородность,  плодоносность. 
Жязнь,  ні,  ж.  1)  Жизнь.  Ой,  Ноже, 

Ноже!  яка  моя  жизнь  тяжка!  Мил.  223. 

2)=Життя.  Хто  ляшка  рубатиме,  той 
козацьку  жизт  знатиме.  Ном. 

Жнзвяннй,  а,  е.  Жизненный.  Сс  воля 
жпзняних  непохибних  законів,  що  сила  си- 

лою із  віка  в  вік  була.  К.  Дз.    177. 

Жила,  лн,  ж.  І)  Жила,  кровеносный 

«.усудъ.  Нудьмо  живі,  щоб  з  наших  воро- 
іів  повитягало  жила.  Ном.  №  11580.  Жи- 

ла кидається,  вьется  иульсь.  Береться  лі- 
карь  за  руку,  ото  дивиться,  чи  гце  ки- 

дається жила.  Полт.  г.  2)  Сухожиліе. 

Нап'ясти  жили.  Понатужиться.  Троянці  наня- 
ли всі  жили  та  вмиї,  пролом  і  заложили . 

Котл.  Ен.  3)  Жила  минеральная,  жила  во- 
ды подземная.  В  землі  вода  тече  по  жи- 

лах, як  в  чоловікові  тече  кров.  Дещо,  80. 

І)  Стяжательный  человікь,  скряга.  У  к. 
Жилка,  жилонька.  жилочка.  Жінка  як  жил- 

ка: коли  схоч  -  потягнеш.  Ном.  Усяка  жчі- 

лочка  нечаче  слухає,  а  він  сердешний  і 
дуг  притаїв.  Кв. 

Жнлавай,  а,  е.   1)  Жилистый,    муску- 

листый. Жгілава  рука.  Левиц.  I.  302. 

2)  Твердый,  жесткій.  Жилавий  хліб.  Жи- 
лавий тиждень.  Первая  неділя  великаго 

поста.—  понеділок.  Первый  день  великаго 
поста.  Драг.  22. 

Жилавіти,  вію,  еш,  м.  Ділиться  ту- 
пі мг,  жесткимъ,  жилистымь.  Желех. 

Жилба,  бв,  ж.  Житье.  Добра  жилба, 
коли  сварки  нема.  Ном.  №  3277.  Ум  Жил- 
бенька. 
Жилетка,  вв,  ж.  Жилеть.  Ковнір  ті 

уші,  жилетку  надив  (джиджулиться).  Ном. 
.V  11177. 

Жилйще,  ща,  с.  Місто  жительства. 
Ото  гайдамаки  узяли  гпою  багатгіря  і 

понесли  на  свое  жилище.  І'уДЧ.  Ск.  П.  147. 
Жилка,  вв,  ж.  Ум.  оть  жила. 
Жилля,  ла,  г.  Заселенное  місто,  м*сто. 

занятое  иоселеніемт>.  У  полі  дорога  добра 
гце,  а  як  по  жнллю,  гно  не  добре  Волч.  у. 

Жвлляр,  ра.  м.  Крестьянин  і-земледі- 
лець,  не  нміющій    земли,    бобыль.    Угор. 

Жнлляритв,  рю,  риш,  гл.  Жить  вт> 
чужоыъ  домі.  Угор. 

Жйлний,  а,  є  См.  Жилавий  В  жил- 
ий н  четвер  купаються  від  чорної  хоробгі. 

Ном.  №  8107.  См.  Жилнии. 

Жйлнвв,  ва,  м.  Первый  понедіїьникі. 
великаго  поста.  Як  прийде  жгглник,  то 
не  мине  н  винник.  Волыв  г.  См.  Жилавий, 
жйлний. 

Жило,  ла,  с  —  Жал  о 
Жилочка,  вв,  ж.  Ум.  оіт>  жила. 

Жилуватий,  а,  е=Жилавий  1.  Н.-Во лын.  у. 

Жйлявнй,  жйляннй,  в,  е=Жвлавай. 
Жйлянив,  ва,  м.  ПрісниїЙ  коржь  изь 

ржаной  муки  на  воді,  который  пекугь 
вь  первый  иоведільникь  великаго  поста. 

Харьк,  н  Іі'іев.  г. Жим,  му,  .«.— Задава  2.  М пріор,  у. 
Слов.  Д  Знарн.  Дрг.г.  22. 

Жимоїднвв,  ва,  м.  Обжора.  Вх.  Зн.  17. 
Жй волость,  тв,  ж.  Раст.  жимолость, 

Ьопісеїа  Хуіойїеит  Ь.  ЗЮЗО.  І.  127. 

Жвнвівер,  ру,  м.  —  Дві  нд  вівер  и  8ів- 

Жвр,  ру,  м.  1)  Жнр'ь.  То  з  жиру  ду- ріють: собаки  з  жиру  казяться.  Ном. 
.№  10800.  2)  Кормъ,  пропнтаніе,  добыча 

І  у  диких  ь  знірей).  Качки  полетіли  гіа 
жири.  3)  Орішки  из  і.  дерева  букь.  Ка- 

менец, у.  4)  Трефовая  масть  (в ь  картахъ). 
К.  С.   1887.   VI.  463.  Ум.   Жирок. 

Жвркуватн,    вуж»,    еш,    гл.    Ластись, 
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кормиться  (обь  уткахъ  и  гусяхъ).  Місця, 
де  Опкі  качки  .жиркують.  Черк.  у. 

Жирненький,  а,  в.    Ум.    огь   жирний. 
Жирний,  а,  е.  Откормленный,  жирный. 

Див»,  що  жирний  бик  до  роботи  привик. 
Вол і.і н.  г.  Ум    Жирненький. 

Жирно,  нар.  Жирно.  Сі  в  сірці  і  в 
імолі  кипіли  за  те,  то  жирно  дуже  їли. 
Коті.  Ен.  Ш.  43. 

Жирнючий,  а,  е.  Очень  жирный.  Жир- 
нючі та  слгняві  губи.  Мир.  їїов.    ГІ.    66. 

Жирований,  а,  є.  1)  Избалованный, 
шалунъ.  2)   Инкрустированный. 
Жирбванв.  См.  Жирування. 

Жировий,  а,  є.  І)  Незаконнорожден- 
ный, прижитый.  Мнж.  180.  Жаль  хлопця 

доброго,  в'т  жирову  бере  дочку.  2)  Трефо- 
вый (о  масти  въ  картахъ).  К.  С  1887. 

VI.  466.  Очі  витріщив,  як  жировий  туя. 
Ном.  Лі  6596. 

Жвровйтнй,  а,  е.  Прожорливый.  Жи- 
ровії тни  чоловік.  Н.-Волын.  у.  Корти  жи- 

ровитий  -  сам  цілий  хліб  ззість.  Н.-Во- 

лын. у.' 
Жировйця,  ці,  ж.  Муха,  надеваемая 

на  удочку  для  приманки.  Жировику  намкне- 
ся  на  удку  і  ловит  пструт.  Вх.  Зн.   17. 

Жировлйна,  ин,  ж.=Журавлияа.  По- 
їхав мій  милий  по  журавлини,  погубив 

коники,  Боже  мій  милий!   Чуб.     V*.    257. 
Жироїд,  да,  м.  Кровопійца,  живодеръ. 

Нівечили  мене,  прокляті  жироїди,  поки  не 
виперло  з  мене  духу.  Стор.  І.   154. 

Жирування,  ня,  є.  1)  Кормежка  (ди- 
ких ь  животных  і,).  21  Шалости,  заигрыванье 

парней  съ  девушками  и  наоборотъ.  3)  Въ 

форм*:  жирбване.  Инкрустація,  инкрусти- 
рованіе  металломъ.  Шук.   I.  273,  280. 

Жирувати,  рун»,  вш,  гл.  1)  Добывать 
пищу  (о  дикихъ  животныхъ).  Зайці  намі- 

рі жирують.  Найкраще  бити  качок,  як 
вони  жирують.  2)  Шалить,  дурачиться, 
играть.  Не  жируй  з  ведмедем,  а  то  він 
тебе  задавить.  Ном  О  парняхъ  съ  дЬвуш- 
камії:  заигрьіваїь.  ІІосходились  на  улицю 
дівчата  н  хлопці,  зачали  жирувать.  Грин. 

І.  69.  Забравсь  до  дівчат  під  п'яну  руку 
та  й  жирує  з  ними.  Харьк.  3)— Росиошу- 
вати.  Жирували  та  панували  пани.  Зміев.  у. 

Коли  жирувать,  то  жирувать:  бий,  жін- 
ко, оруге  яйце  в  борщ.  Ном. 

Жируиатнси,  руюся,  вшея.  гл.  Роско- 
шествовать. Жируешься,  як  нірка  в  салі. 

Ном.  №    1722. 

Жирун,  на.  м.  Шалунъ. 

Жируха,  їй,  ж.  Шалунья. 

Жируха,  хн,  ж .  —  Жерелуха. 
Жнрушка,  ки,  ж.=-Жорнівка  2. 
Житво,  ва,  с.  Місто  жительства,  жилье. 

Мир.  ХРВ.  143. 
Жйтельний,  а,  в^Жичяяшй.  Да  зро- 

била пужку  жипгельну.   Ірин.   Ш.  49. 
Жнтець,  тця,  лі.  1)  Житель,  обитатель. 

Німі  та  мовчазні  вони  (оселі)  не  ка- 
жуть.... чи  щасна  доля  доілядае  сон  їх 

житців.  Мир.  Нов  І.  127.  2)  Раст.  Вга- 
тив ПЮІ1І8  Ь.  Ан.  71.  Як  уродить  вжи- 

ті мстлпця,  так  буде  хліб  і  паляниця: 
а  як  уродить  жнтгць,  так  і  хлібу  конец ь. 
Ном.  Лі  10138. 

Житечко,  ва,  с.  Ум.  огь  жито. 

Житечний,  а,  є.  Житейскій.  Ведуть 
розмову  про  хазяйство,  про  свої  втрати 
та  користі,—  завсідні  житечні  турботи. 
Мир.  ХРВ.  350. 
Жити,  живу,  ваш,  м.  І )  Жить,  су- 

ществовать. Добре  в  світі  жити  понові, 
лікареві  та  котові,.  Ном.  Л«  8069.  Живи 
правдою  святою.  Ном.  №  14193.  2)— з  чо- 

го. Жить  ч'выъ,  ииъть  средства  къ  суще- 
ствованію.  Піп  живе  з  олтара,  а  писар 
з  каламара.  Ном.  3)  Жить,  обитать.  Ой 
не  видно  його  дому,  тілько  видно  дубчик, 
коло  Гшо  недалеко  живе  мій  юлубчик. 

Мет.  7.  4)  -з  ким.  Жить  съ  к'вмъ.  Він  з 
братом  добре  живе.  Ой  не  по  правді,  мій 
миленький,  ти  зо  мною  живеш.  Мет.  67. 

Скажуть  воріженьки,  що  я  жив  з  тобою. 
Мет.  93.  Жити  як  риба  з  водою.  Согласно 
жить.  Я  б  жив  з  тобою,  як  риба  з  водою. 
Ном.  №  9526. 

Жнтняа,  нн,  ж.  1)  Ржавой  стебель 
Мнж.  Н5.  Пач,  житина  як  добра  очере- 

тина. 2)  Ржаное  аерно.  В'язь  на  огірках 
завбільшки  з  житину.  Черк.  у.  Запоро- 

шив око  житиною.  Г.  Варв.  315. 
Житися,  живеться,  гл.безл.  Жигьсн. 

Як  йому  живеться?  Рудч.  Ск.  І.  192. 

Угім  людям  хороше  живеться.  Чуб.  V".  525. 
Жйтка,  кн,  ж.  Образъ  жизни.  Хиба 

ти  на  ною  жнтку   завидуєш.    Радом,    у. 
Житлб.  ла.  с  1)  Житье,  жительство. 

Не  буде  тобі  ні  добра,  ні  житла.  Ном. 
№  13633.  Чорноморці  на  житло  пішли 
собі,  чи  їх  пошали,  на  ірянпцю.  Черк.  у. 
Ідуть  люде  на  житло  в  степ.  Кіев.  г. 

Порошке  сватання!  Таке  й  житло  швид- 
ке її  коротке:  як  нитка  порвалось  ув  один 

мент.  У.  Барв.  434.  2)  Жилье,  жилище, 
обитель.  В  глухій  глумі  пошукати,  там 
де  людською  житла,  а  ні  садиби  не  знай- 
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ти,  МИ.  III.  63.  Оеядетьея  чужий  в  його 
наметі,  ном  житло  засипле  з  неба  сірка. 

1С.  Іов.  40.  О,  пом'яни,  мій  Ноже,  їх  у 
житлах  праведних  своїх.   ІЦог.  Сл.  90. 

Жнтнив,  а,  є.  І'жаной.  Житнє  борош- 
но. іКпшна   солома. 

Жйтвив,  ка,  "  І)  Жукь,  моякляющій- 
сіі,  когда  наливается  рожь  «ь  колосі». 
2)  Человт.кь,  креетьйнииъ  (въ  загадке): 
Підбігла  лепет  я:  вставайте,  житники, 
сідайте  на  зівсяинкп,  доганяйте  шурду-бур- 
ду,  однімайте  шшрики-брнкгі  (собака,  люде, 
коні,  вовк,  вівця).  Ном.  .V  294,  №  122. 
Житнисько,  ва,  с— Житнище.  Вх. 

Зн.  17. 

Житниця,  ці,  ж.  Ржаная  солома.  Н.-Во- 
лыи.  у. 

Житнище,  ща,  с.  Поле  гдт»  її  1. 1  л  а  по- 
ггвяіга  рожь.  Вас.   196. 

Житняк,  ка,  .V.  І'жаной  хлЬбъ. 
Житнявий,  а,  е=Житний.  Вх.  Лем. 

113. 

Житвянка,  ки,  ж.  І'жаная  солома.  Вх. 
Лем.  413. 

Жито,  та,  С.  1'ожь.  Не  вважай  на  вро- 
жай, а  жито  сій,  то  хліб  буде.  116м. 

,\ї  1)845,  Жита.  Исходы,  засвянныи  рожью 
ноли.  1  повіявся  гень  поміж  житами,  тіль- 

ки шапка  та  поверх  колосся.  Хата  179. 
Іде  полями  та  житами  до  матері  в  гості. 

1'уд'і.  Ск.  І.  209.  Ум.  Житечко,  житце. 
Латали  в  клуню  поросючку  і  восьмеро 
поросят,  там  і  житцем  їх  п  дюдові/ємо. 
Г.  Варв.  244. 

Житов'я,  в  я,  с.  1)  Житье.  Лввч.  40. 
2)=Жилище.  На  усю  садибу  їх,  на  усе 

житов'я  нала  щетиня.  МВ.  (О.  1862. І.  97). 
Життєвий,  а,  е.    Жизненный.    Желех 
Життсивс,  су,  м.  Віографіи. 
Життєписний,  а,  є.  Біографическій. 

Желех. 
Жнттечко,  ка,  с.  Ум.  оть  життя. 
Життя,  та,  с.  Жизнь,  житье.  Чи  годить- 

ся н  суботу  життє  спасати,  чи  погубля- 
ти. Он.  Мр.  III.  4.  Звання  козаче,  а  жит- 
тя собаче.  Ном.  №  790.  Яке  життя, 

така  й  смерть.  Ном.  №  7101.  Зз  життям 

За  живота.  У  .'Іюборацьких  він  таки  не 
раз  був,  ще  за  .життя  покійного  о.  Гер- 
вае/я.  Св.  Л.  117.  Ум.  Житочно.  Полить 

серпе  в  животочку  па  чужому  життєч- 

ку.  Чуб.   V".  463. 
Житце,  ця,  с  Ум.  оть  жито. 
ЖйтявиЙ,  а,  є.  1)  Сделанный  изъ  ржа- 

ной соломы.  Дала  йому   мати    житниц*) 

пужку.  Чуб.  III.  321.  Жйтяна  квітка.  Бу- 
кетній, изь  колоскові,  ржи.  КС.  1897. 

ПІ.  79.  2)  Сь  кримвсью  ржи.  Гарна  була  в 
його  пшениця  (на  полі),  тільки  житнна. 
Черк    у, 
Жнхлий,  а,  е.  Подобный,  похожій.  Вх. 

:,н.  п. 

Жихуиець,  нця.  м.  Наст,  чистотілі», 
СпеШопіга  ша]их  Ь. 
Жйця,  ці,  -лс.=Ложка.  Вх.  Лем.  413. 

Ум.  Жичка.  Вх.  Лем.  413. 
Жичати,  чаю,  еш,  .л.=По8Мчати. Угор. 

Жйчечка,  ки,  ж.    Ум.    огь   І    Жичиа. 

Жичати,  чу,  чиш,  гл.—  8йчкти  Тим 
не  жичу  тобі  лиха,  роскажи,  будь  лас- 

кав, зтиха.  Ном.  Боярину,  красний  па- 

ничу, доброго  здоров'я  жичу.  Мет.  202. 
I.  Жичка,  ки,  ж.  1)  Красная  шерстя- 

ная нитка,  нитка  гаруса.  Побачивши 
первии  цвіт  на  огірках,  або  на  гарбу- 

зах, перев'язують  червоною  жичкою,  з  по- 
яса висмикнутою.  Ном.  2)  Шерстяная  или 

гарусная  тесемка,  ленточка.  Гол.  Од,  47, 
54.  Ум.  Жйчечка. 

II.  Жичка,  ки,  ж.  Ум.  оть  жиця. 
Жачлнвнй,    а,    е=8ичлнвий.    Доле 

.ноя  нещаслива,  коли  будеш  мі  жичлива. 
Гол.  III.  396. 

Жичлйвість,  востн,  ж.  =  3ичливість. 
Желех. 

Жінва,  ви.  ж,  соб.  Женщины,  бабье. 

У  тому  Кодаці  (слобода)  жінва  так  чи- 
рінями  й  сидить. 

Жінка,  ка,  ж.  1)  Женщина.  Жінки 
довге  волосся  мають,  а  розум  короткий. 
Ном.  №  9034.  І  жінка  одна  була  у  кро- 

вотечі років  дванадцять.  Єв.  Мр.  V*.  25. 
2)  Жева.  Єсть  у  мене  батько  і  рідная 
■мати,  есть  у  мене  жінка  і  малії  діти. 
Мет.  94.  Ум.  ЖГноньиа,  жіночна.  Л  жі- 

ночки лихо  дзвонять,  матері  глузують. 
Шевч.  67. 

Жінота,  та,  ж—  Жіноцтво  1.  В  остан- 
ню квадру  жінота  ні  ва  віщо  ні  сади- 

тиме нічого,  ні  сіятиме.  Ном.  Лі  13148. 

Жінотва,  ви,  ж.  =  ЖІ йота  —  Жінва Волч.  у. 

Жіноцтво,  ва,  с  соб.  1)  Женщины. 
Жіноцство  щебече,  усі  разом  росказують 
і  ні  одна  не  слухає.  Кв.  І.  138.  2)  За- 

мужняя жизнь.  В  жіноцтві  вона  зовсім 
не  така  стала,  як  була  дівкою. 

Жіноцький,  а,  е=ЖІночий.  Гвтьма- 
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не  Потоцькиіі,  що  в  тебе  розум  жіноць- 
кий. Мет.  41. 

Жіночий,  а,  є.  Жененій.  Жіноча  річ 
коло  припічка.  Ном.  №  0039.  Нате  вам, 
дівочки,  дівування  моі!  А  вже  ж  я  піду 
в  жіночу  раду.  Мет.  231.  Жіночі  прим- 

хи. МН.  1.  38. 

ЖІвочка,  кн,  ж.  Ум.  оті,  жінка. 
Жінощнна,  ни,  ж.  соб—  Жінота.  Л 

•осудариня.—  сказано  жінощнна,—  вона 
Лому  те  і  простила.  ГЮЮІ\  І. 

Жінчин,  на.  не.  Жі'ііннг,  иринадлежп- 
іціВ  жсн*.  Він  к  жінчиних  мотнувсь  па- 

тинках Коті.  Ен.  Хома  з  того  часу  за- 
рікся коней  купувати  та  жінчине  вере- 

дування сповняти.  Рудч.  Ск.   І!.   177 
Жлоктаннн.  ня.  с.  и  іір .=  Жлуктан 

НИ    И    ІІД 

Жлуктаний,  ни,  с.  Питье  воды  сі. 
ладностью. 
Жлуктати,  кчу,  чеш,  гл.  Пить  сь 

жадностью. 
Жлуктечко,  ка,  е.  Ум.  оть  жлунто. 
Жлуктятн,  кчу,  уиш,  гл.  Пучить 

б*лье  вь  жлукті. 

Жлуктій,  тій,  м.  Иьющііі  с ь  жад- 
ностью. Аф.  -102.  У  в.  Жлуктіяка. 

Жлуктійка,  кн.  ж.  Пьющая  сі.  жад- 
ностью. 

Жлуктіяка,  ки,  м.    Ув.    оть    жлуктій. 
Жлукто,  та,  с.  Родь  кадки,  выдолблен- 

ной изъ  ігвльнаго  дерева,  какъ  улей- -  беи. 
дна;  служиті.  для  бученія  б*лья  или  по- 

лотна. ХГ.  IV.  55.  Жінка  приводить  його 
(чорта)  до  жлукта  та  и  каже:  „ставай 

раком  у  жлукто!"  Чорт  уліз  у  жлук- 
то. І'удч.  (к.  І.  56.  Ум.  Жлунтечно. 

Жнак,  кн,  м.  Оханья,  иучеьь.  Дай. 
хлопче,  жмак  сіна  коневі.  Жмахом,  жмач- 
кбм.  Ні.  скомканномъ  вид*.  Жмачком  ки- 

нув одежу.  Черк.  у.  Жмачком  не  зв'язуй. 
Черг.,  у. 
Жмакання,  ни,  с.  1)  Женавіе.  2)  Ком- 

паніє. 

Жмакати,  как»,  вш,  гл.  І)  Жевать. 
2,=Жмакувати  2. 
Жнаки,  ків,  ж.  мн.  Выжимки.  Жма- 

ками  з  буряків  добре  готувати  худобу. 
Жмакувати,  кую,  вш,  гл.  \)  Жва 

кувати.  Одна  миє,  друга  шиє.  а  третя 
втирає,  а  четверта  пече,  варить,  п'ята 
жмакує.  Гол.  І.  2.")Я[.    2)    Мять,    комкать. 
Жмени,  ні,  ж.  І)  Горсть,  часть  руки. 

Лучне  синиця  в   жмені,    ніж;    журавель 

в  небі.  Ном.  Л»  7295.  Сім'ю  свою  треба 
хазяйці  так  тримати,  як  мак  у  жмені. 
МН.  II.  81.  2)  Пригоршня,  горсть,  коли- 

чество сьпіучихі.  гЬдъ,  пеньки,  льна  и  пр. 
которое  можеп.  польститься  нъ  горст. 
Нас.  200.  Чуб.  VII.  108.  Саме  менше,  а 

жмінь  шість  (конопель)  пропало.  ЗОЮІ'. 
I.  11.  Візьми ;  сестро,  піску  жменю.  Макс. 
Висипав  їй  жменю  дукатів.  Стор.  М. 
Ир.  II.  Укинув  попелу  жменю.  Рудч. 

Ск.  I.  106.  3)  Какъ  обозначите-  малаго 
количества:  немного,  малость.  За  старого 
Хмеля  (Вогд.  Хмельницького)  людей  було 
жменя.  Пом.  Л»  666.  Оялянуосп  Сомко, 
аж  при  йому  тілько  зо  жменю  стар- 

шини. 1С.  ЧГ.  310.  Стоїть  хатина,  ко- 
ло неї  жменя  города.  Левин,-  1.  100. 

4)  Часть  нолотика,  пололі.щнцкоії  кирки: 
жсл*знаи  треугольная  пластинка,—  посред- 

ством!, уха  она  надьваотся  на  рукоять. 
ПІух.  і.  164.  Ум.  Жменька,  жм(ньна,  жм( 
нечка.  Чуже  візьмеш  жмінькою,  то  чоріи 
твої   міркою.  Пом.  А:  1)677.  Ун.  Жмёнище. 

Жмйкати,  каю,  вш,  гл.—Жмакатм  2. 
Жмикати  сорочку.   Их.  У  г.  238. 
Жмйкрут,  та,  м.  Кулакь,  скряга. 
Жийкрутни,  ні,  ж    Кулачество. 
Жмнкрутський,  а,  е.   Кулачеекігі. 
Жнйток,  ткв,  м.=  Жмуток.  Угор. 
Жийхи,  ХІВ,  м.  мн.  Выжимки  МП. 

свеклы  на  сахарных!,  заводах  ь.  (м.Жмаки. 

Жміль,  ля,  !'.  =  Джміль.  Грин.  111.  203. 
Жиіиечка  и  жяшька,  ки.  ж  Ум. 

оть  жменя. 

Жморнутн.  ну,  ыёш,  гл.  Швырнуть. 
.Аби  шобов  під  лаву  жморну.ю.   Гол. 

Жму  ком  =  Жмаком,  Ом.  Жмак.  Жму- 
ком  кинув  свишу.  II  -Нолын.  у. 

Жмури,  рів,  м.  мн.  Мелкая  зыбь  (на 
вод*)  образующаяся  если  бросить  что-ли- 

бо вь  воду,  а  также  пузырьки,  вскакина- 
ющіе  при  этомъ  на  вод*  или  нолучаю- 
щіеся  при  взбалтьіваніи  жидкости.  11  лиг- 
ні/в  у  воду  тільки  жмури  пішли.  Борщ,  - 
аж  жмури  встають.  Плохой  борщі..  Миж. 
161.  Ум.  Жмурки.  Тільки  (жмурки  вста- 

ють, як  камінь  кинеш,  у  воду.  Ккатер.  г. 

Жмурити.  рн>,  риш.  гл.  Щурить.  Ран- 
ня пташка  зубці  тереоишь,  а  пізня  очи 

ці  жмурить.   Пом.  .V.    N309. 

Жмуритися,  рюся,  рйшеи,  гл.  1)  Щу- 
риться. 2)  Играть  ні.  Жмурки.  Щетину 

із  свиней  смалили,  або  жмурились  по 
кутках.  Котл.  Кн. 
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Жм  у  рки,  ків,  м.  мн.  I )  Ум.  отъ  жмури. 
2)=  Піжмурки.  Вх.  Зв.  17. 

Жмурво,  ка,  м.  Челов'вкъ,  постоянно 
шурящій  глаза. 
Жмут,  та.  м.  Пучекъ.  пачка,  охапка. 

От  вп.іі  цілий  жмут  сол»мн.  Умпн.  у. 
На  тобі  жмут  веретін  та  напряди  всі. 

Грин.  !.  48.  Держав  у  руці  жмут  гро- 

гиег'і  (наиіряних).  Новомоск.  у.  Шовну 
жмут.  Мкр.  Н.  І!».  Ум,  Жмутик,  жмуток. 
Дикий  хміль  начіплявсь  за  те  коріння 
і  колишеться  кудлатими  жмутками. 
К.  Орися.  (30ЮР.  II.  203). 
Жмуття,  тя,  с  соб.  оть  жмут.  Округ 

мене  багато  в'ялих  квіточок  жмуттям 
лежить.  V.  Варв.  352. 
Жнець,  женця,  зв.  женче,  м.  Жнець. 

Ой  на  горі  та  женці  жнуть.  Маке.  105. 
Ум.  Жёнчик.  Наша  пані  пишна  проти 
женчиків  вийшла.  .Чубі  Ш.  234. 
Жнива,  жнив,  ж.  мн,  І)  Жатвенный 

сборі..  Тільки  зворуши  землю  уміючи  да 
посій  до  ладу,  будуть  колись  добрі  жни- 

ва на  Вкраїні.  Хата.  XV.  2)  Жатвенная 
нора.  Н  жнива  швець  шиє,  а  вона  хо- 

дить на  поле  жать.  І'удч.  Ск.  У  жнива 
той  чоловік  і  жінка  вийшли  у  поле 

жать.  Рудч.  Ск.  3)  Доходное  время.  Те- 
пер у  мірошника  жнива:  води  багато  по 

дощеві,  с  чим  молоти.   Каменец,  у. 
Жниварь,  ря,  м.  Жнець.  Вх.  Лен. 

414:  Ум.  Жниварии. 
Жнивний,  а,  е.  Жатвенный. 

Жниво,  ва,  с  Жатна.  Ой  вже  ж  би 
ми  біле  личко  запалили,  ой  ходячи  ра- 

несенько та  на  жнива.   Чуб.   III.  251. 

Жнивовнй,  а,  є  Жнивній  Жнию-. 
вого  часу  тяжпо  у  нас  наняши  женців. 
Н.  Вошн.  у. 

Жниця,  ці,  м  =Жнія.  Ум.  Жийчка. 
МВ.  Т.    125. 

Жнійва,  ки,  ж.  Ум.  огь  жнія. 

Жнін  яснії,  ж.  Жница.  Крешуть,  мов 
блискавиця,  серпи  у  добрих  жній.  Ном. 
.V  І  І  ПНІ  Приберися,  наша  господинько. 
перед  нами  жніями.  Чуб.  ПІ.  ?36.  Ум. 

ЖнІЙка.  Вже  сонечко  зійшло,  росиця  опа- 
ла, а  моя  жнііікп  небувала.  Чуб.  III.  21 1. 

Жовдак  н  н р.- Жовнір  н  пр. 
Жовклнй,  а,  є.  ііожєлгбншій. 

Жовкляк,  ка,  і/  -  Жовтяк  Ум.  Жов- 
клячбк.       г  , 

Жовкніти.  нію,  еш,  гл  —Жовкнути. 
Ой  */  сагіу  на  горбочкі/  трава  все.  жовкніе. 
Гол.'  1.   267. 

Жовкнути,  кну,  неш,  гл.  Желгвть, 
становиться  желты мъ.  Без  милого  дівка 

жовкне  як  трава  без  роси.  Чуб.  V.  298. 

I.  Жовна,  нй,  ж.  11т.  а)  Иволга.  Лє- 
бед.  у.  б)  Дятелъ  зеленый.  Вх.  Пч  Н.  13. 
в)— зелена.  Дятелъ  зеленый.  Вх.  Лем.  414. 
г)  іарчаста.  Пестрый  дятелъ.  Вх.  Лем. 
414.  д)  чбриа.  Черный  дятелъ.  Вх.  Леи. 

414. II.  Жовна  и  жовни,  с.  мн.  Опухоль 
железъ  на  шеъ\  желваки,  антиновнкозъ. 

Росхристана,  простоволоса  і  як  в  на- 

мисті вся  в  жовнах.  Іі'от.і.  Ен.  Ш.  П. 
Обсіли  його  жовни,  то  й  повалявся  мало 

не  два  роки.  Св.  Л.  303.  Жовна  викла- 
даються. Вогод.  у. 

Жовнір,  ра,  м.  Солдаті..  Про  гдпого 
жовніра  війна  буде.  Ном.  №  833.  Пішов 
милий  в  жоеніри,  я  я  іду  в  черниченькп. 
Чуб.  V.  54.  Ум.  ЖовиГрин,  жовнфонько, 

жовн/рочок. 

Жовнірство,  ва,  с  соб.  Солдаты.  При- 
їхав до  Січі,  аж  там  стоїть  жовнір- 
ство і  бере  од  козаків  десяту  рибу.  ЗОЮГ. 

І.  275. 

Жовнірський,  а,  в.  Солдатскій.  Ніко- 
му доглянути  жовнірської  смерти.  Чуб. 

V.  1006 

Жовнірувавия,  ня,  с.  Солдатская 

служба. 
Жовнірувати,  рую,  еш,  гл.  Служить 

солдате  мъ. 

Жовнірщява,  ни,  ж.  Солдатчива. 

Жоввуватвй,  а,  Є.  Вольной  автиноми- 
козомъ,  желвастый.  Св.  Л.  303. 

Жовняний,  а,  е.  Относящийся  к  ь -жовні. 
Жовняр,  ра,  м.  и  пр.  — Жовнір  и  пр. 
Жовтавий,  а,  е.   Желтоватый.   Желех. 
Жо втачка,  ки,  ̂ .  —  Жовтяниця.  Вх. 

Уг.  238. 
I.  Жовтень,  тяя,  м.  Сентябрь.  Съ 

л имъ  значеніемь  въ  словаряхъ  Левченка, 

Уманця  і  Спілки,  Тимченка,  вь  „Основ*1* 
1862,  №  9,  ні,  иовізйших'ь  календаряхъ: 

„Рідного  Краю"  ва  1907,  „Просвіти"  на 

1908,  „Промінь"  на  1908.  У  галичан  ь — 
октябрь,  а  для  сентября  у  нихъ—  вересень. 
Желех. 

II.  Жовтень,  ві,  ж.  У  Гончаровы  жел- 
тая краска  для  раскрашиванія  посуды. 

Шух.  І.  264 
Жовтизна,  ни,  ж.  -=- Жовтина 
Жовтий,  а.  е.  Желтый.  Ходім,  сестро^ 

степами,  розсіємось  цвітами/  Ой  ти  бу- 
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дели  жовтий  цвіт,  а  я  буду  синій  цвіт. 
Чуб.  V.  201.  Посадили  Морозенка  на 
жовтім  пісочку.  Мет.  75.  Жовтие  воски 
Богу  на  свічку.  Чуб.  Ш.  89.  Тогді  орли 
налітали,  з  лобу  очі  висмикали,  тогді 

ще  й  дрібна  птиця  налітала,  коло  жов- 
тої кості  тіло  оббірала.  Мет.  12.  Голо- 

ви старих  жидівок  і  жидів  з  страшен- 
ними худими  жовтими  облпччами.  Ле- 

виц.  1.  90.  /  вже  мені  не  подоба  по  рілях 
сиотикати,  жовтих  чобіт  каляти.  Мак. 
(1849).  83.  Висока  молодиця  в  жовтім 
очіпку.  Левиц.  І.  100.  Жовта  акація.  Расі. 
Сага^апа  агЪогевсеп*  Ь.  ЗЮЗО.  І.  115. 
Жбвтий  буркун.  Раст.  МеШоїдіз  ойісіпаїів 
Ьаш.  ЗЮЗО.  1.  128.  Жовті  глечики.  Раст. 
Водяные  кувшинчики,ї^ириаг  Іиіеит  8шііЬ. 
ЗЮЗО.  І.  129.  Жбвті  зозульки,— зязюльни, 
Раст  Оургуресііит  Саісеоіиз  Ь.  ЗЮЗО.  І. 
120.  Жбвта  лілія.  Раст:  Нетегоса1ІІ8  Гика  Ь. 
ЗЮЗО.  І.  124.  Жбвта  лободи.  Раст.  Аігі- 
ріех  &огІеп9І8  Ь.  ЗЮЗО.  І.  113.  Жбвтий 
хробуст.  Раст.  Осогь  желтый,  Сігзіит  оіе- 
гасеит  Йсор.  ЗЮЗО.  І.  118.  Жбвтий  чис- 

тий. Раст.  ЧистогЬлъ.  СЬеІИопіига  та^ив 
Ь.  ЗЮЗО.  1.  116.  Ум.  Жовтенький,  жовте- 
сенький. 

Жовтило,  ла,  с  1)  Раст.  а)  ЛпІЬепш 
Мпсіогіа  Ь.  ЗЮЗО.  І.  111.  6)  8еітаглі1а 

согопаїа  Ь.  ЗЮЗО.  І.  136.  в)  Зіаіісе  *а- 
іагіса  Ь.  ЗЮЗО.  І.  137.  2)  Желтая  краска, 
приготовляемая  изъ  коры  дикой  яблони, 
для  окраски  пасхальныхь  яицъ.  Н.-Во- 
лывск.  у. 
Жовтина,  ни,  ж.  Желтизна. 
Жовтянці,  ців.  м.  мн.  Сапоги  изъ 

желтаго  сафьяна.  Чоботи  одні  жовтинці, 
а  другі  юхтові.  Мкр.  Н.   19. 
Жовтити,  тю,  тйш,  гл.  Желтить,  окра- 

шивать въ  желтый  цв-вть.  Жовтять  яйця 
на  Вгликдень.  ИГ.-Волын.  у. 

Жовтільииця,  ці,  а».=1)  Жовтяниця. 
Вх.  Зн.  17.  2)  Раст.  ЗсаЬіоьа  аіУегі8І8. 
Вх.  Пч     I.  12. 

Жовтісінький,  в,  е  Совершенно  жел- 
тый, очень  желтый. 

Жовтість.  тости,   *  ̂ Жовтина. 

Жовтіський,  а,  е=Жовтісінький.  Же- 
лех. 

Жовтіти,  тію,  вш,  гл.  Желтеть.  Від 
Лиману  до  бсмані  жовтіє  пшениця.  К. 
Досв.  Матц  дивиться  на  неї,  од  злости 
німіє,  то  жовтіє,  то   синіє.    Шевч.    21. 

Жовтішати,   шаю,    вш,    гл.    Долаться 

бол'ве  желты мъ.  Жовтішає  листя  па  де- 

реві. 

Жбвтка,  Ки,  ж.  Желтая  краска.  Пи- 
санки кидають  спочатку  в  жовтку,  а 

потім  по  жовтому  і  пишуть. 
Жовтковйна,  ни.  ж.  Желтокъ  въ  нйцт,. 

Хиба  пісну  їдять  без  *соли  страву  і  що 
за  смак  в  яйці  без  жовтковинг? К.  Досв.  13. 
Жовтлявий,  а,  е=Жовтявий. 

Жовтляк,   ка,   м. ^-Жовтяк.    Огірки' 
жовтляки.  Грин.  Ш.    102. 
Жовтневий,  а,  є    Сентябрьскій. 
Жовто,    нар.    Желто.    Сади    роскішні, 

доріжки  помеж  деревом  ніби  жовто   по- 
мальовані. Левиц.  [.    214.    Голова    моро- 

читься, в  очах  мені  жовто.  Левиц.  І.  73. 
Жовтобокий,  а,  є.  Желтобокій. 
Жовтобрюх,    ха,    м.    1)    Родъ    змін. 

2)  11т.  Желтая    стреиатка,    золотой    иодо- 
рожникь,  ЕшЬегіса ■  сіїгідеііа.  Вх.  Пч.  II. 
10.  Ум.  Жовтббрюшок. 

Жовтобрюха,  хи,  ж'.  Нт.  Желтобрюшка, 
овсянка,  МоЬасіНа  сіігеоіа.  Ум.  Жовтб- 

брюшка. 
Жовтббрюшок,  шка,  м.  Ум.  оть  жов- 

тобрюх. 

Жовтогарячий,  я,  е.  Оранжевый.  Ве- 
селка.... має  такі  цвіти:  червоний,  жов- 

тогарячий, жовтий,  блакитний,  синій 
і  вишневий.  Дещо,  96. 

Жовтогарячка,  ки,    ж.    Раст,=Жов- 
тушка.  ЗЮЗО.  1.  124. 
Жовтогрудий,  а,  е.  Желтогрудый. 

ЖовтогрУдка,    ки,    ж.    Пт=Жовто- 
брюх  2.  Вх.  Пч.  II.  10 
Жовтожар,  ру,  м.    Оранжевый   цвіть. 

Жовтояелёний*  а,  е.  Желтозеленый. 
Жовтозілля,  ли,  с.  Раст.  8епесіо  епі- 

саеГоІіик  Ь.  Анн.  326. 

Жовтбк,  тка,  м.  Желтокъ.  Жовте,  як 
жовток.  Нон.  36   13155. 

Жовтокрйлвй,  а,  е.  Желтокрылый.  Ой 
не  ходи  коло  води,    жовтокрилий    кобче. 
Чуб    V.  266. 
Жовтолиций,  а.  е.  Желтолицый. 
Жовтонбгий,  а,  є.  Желтоногій.  Ой  не 

ходи  ж  ти  до  мене,  жовтоногий  кобче.  Нп. 

Жовтопув,  ва,  .«.=Жовтобрюх  1. 
Жовтоцвіт,  ту,  м.   Раст.   Желгоцвіть, 

Агіопіз  уегпаїів?  Польові  пахощі:  чебрець, 
жовтоцвіт.  Мир.  Пов.  II.  76. 

Жовточеревий,  а,  е.'Желтобрюхій.  Ко- потить, як  Бойко  жовточеревий.  Ном. 
&   1289. 
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Жовтбчниця,  ці,  ж  —  Жовтяниця  2. 
ЗЮЗО.  І.  116. 
Жовтушка,  ки,  ж.  Раст.  НеНспгіяит 

агепагіит.  ЗЮЗО.  І.  124. 
Жовтих,  ха,  м.  Пт.  Ьивсіоіа  гиЬесиІа. 

Вх.  Пч.  II.  12. 

Жовтявий,  а,  е.  Желтоватый.  Жовтя- 
ве якесь  полотно. 

Жовтяк,  ка,  м.  1)  Церезрълый  огу- 
рецъ.  Огірки  жовтяки — збірайтеся  па- 

рубки. Огірочки  зелененькі — збірайтеся 
молоденькі.  Нп.  Ум.  Жовтянок.  Ув.  Жов- 
тячйще.  2)  Человъческое  испражвевіе.  Вх. 
Зн.  17. 

Жовтяниця,  ці,  ж.  Желтуха  (оолізнь). 
Мил.  32.  Та  чого  се  ви  такі  на  виду 
жовті?  Чи  не  жовтяниця?  МВ.  II.  203. 
2)  Раст.  СЬгувозрІевіит  аНегпіГоНит  Ь. 
ЗЮЗО.  І.  116. 

Жовтячйще,  ща,  м.    Ув.    оть    жовтяк. 
Жовтячбв,  чка,  м.  Ум.  оть  жовтяк 
Жовч,  чі.  ж.  Желчь.  На  мід,  не  на 

жовч  люде  мух  ловлять.  Ном.    Лі    3083. 
Жовчбв,  чва,  ."  =Жовто*.  Вх.  Уг. 

238. 

Жоден,  жбдннй,  на,  ве=Жаден,  жад- 
ний 1.  1у  пшеницю  жоден  год  старцям 

і  роздавали.  ЗОЮР.  II.  283.  Поділились 
так,  шо  жодному  упало  кожного  звіра 
по  одному.  Мнж.  31.  2)  Ніколи  ні  жод- 

ної душі  не  обідив.  ЗОЮР.  І.  307. 

Жолдак,  ка,  м.  и  нр.=Жовадк  и  лр. 
Жолдашня,  ні,  ж.  соб.  1)  Солдаты. 

2)  Мальчики.  Жолдашня  біга.  Екатер.  у. 
Слов.  Д.  Эварн. 
Жбдіб  и  жолоб,  ба,  м.  1)  Желобъ, 

желобокъ.  2)  Корыто.  НІух.  І.  185.  Візь- 
ме тебе  за  повода  і  приведе  до  жолоба, 

ой  дасть  тобі  вівса-сіна.  Нп.  Жолоби  ви- 
котили з  нової  комори.  Шевч.  112.  На- 

сипали три  жолоби  грошей.  Рудч.  Ск. 
II.  142.  3)  Выдолбленный  дубовый  пень, 
въ  который  вдвлано  дно,  но  въ  днъ  про- 

биты дыры;  вставляется  въ  полевой  род- 
никъ:  вода  изъ  посдъдняго  проходить  сквозь 
дыры  въ  днї  и  стоить  въ  пнъ,  не  сме- 

шиваясь съ  иломъ.  Черниг.  у.  4)  Въ  руч- 
вой  мельниц*  гончара:  желобокъ,  по  кото- 

рому размолотый  матеріаль  надаегь  изъ 
подъ  жернова.  Шух.  I.  261.  5)  Въ  терли- 

ці: пространство  между  боками  въ  кото- 
рое опускается  мечик.  Шух.  1. 147.  6)  Глу- 

бокая и  узкая  долина.  їдьмо  жолобом. 
Н.-Волын.  у.  Ум.  Жолобок,  жолоббчок. 
Кринички-жолобки.  Левиц.  I.   197.  У  ко- 

морі стоять  три  жолобки.  Рудч.  Ск. 
II.  142. 
Жблоб,  ба,  м.  Си.  Жоліб. 
Жолобёць,  бця,  м.  Желобокъ.  Шух. 

I.  357,  280. 

Жолобииа,  ни,  ж.  Долинка  между  дву- 
мя бозвьігаеніями.  Лубен,  у.  Шух.  I.  178. 

Ум.  Жолббинка.  См.  Жоліб  6. 

Жолобитися,  блюся,  бишся,  гл.  Ко- 

робится. Жолобиця,  ці.  ж.  Продолговатое  углуб- 
леніе,  желобокъ,  выемка.  Шух.  I.  94. 

Жолобкуватий,  а,  е=Жлобуватий. 
Жолобннця,  ці,  ж.  Желобнна,  про- 

долговатое-и  ̂ зкое  углубленіе.  Шух.  I.  91. 
Жолобовий,  а,  е.  Относящійся  къ  жо- 

лобу. 

Жолобок,  бка,  жолоббчок,  чка,  м. 
Уч.  отъ  жолоб. 

Жолобуватий,  а,  е.  Выемчатый,  же- лобчатый. 

Жолобчастий,  а,  е.  Желобчатый,  въ 
виді»  желобка.  Жолобчасте  долото. 

Жоломіґа,  ґи,  ж.    Шутл.    уика.    Вх. 
Зн.  17. 

Жолоиійка,  кн,  ж.  Ум.   отъ   жоломія. 

ЖоломІйковнй.  а.  е.  Относящійся  къ 
свиръли,  сыгранный  ва  свирЬли.  Чути 
козацький  жоломійковий  марш.  К.  ЦН. 

185. 
Жолонія,  иії,  ж.  Свиріль.  Гусак  грає 

в  жоломію  возбранний  музика.  Нп.  Ум. 
ЖоломГйкй.  У  труби  ковані  трубіте,  у 
жоламійки  грайте.  К.  Псал.  225.  Бойові 
жоломійки.  К.  ЦН.  181.  А  тут  усюди 

в  труби  та  в  жоломійки  жалібно  ви- 
гравають.  ЗОЮР.  І.  121.  В  барабани  да 
повибивали,  в  жоломійки  да  повигравали. 

Чуб.  V.  151 
Жолопатн,  паю,  вш,  гл.  Жрать.  Коли 

ти  наїсися  вже?  Од  самого  ранку  все 
жолопае  та  й  жолопае. 

Жолуддя,  дя,  є.  соб.  Желуди. 

Жолуденька,  ки,  ак?.=Жолудь.  Ле- 
тіла соя  в  кінець  села,  упустила  жо- 

луденьку:  „рести,  рости,  дубе,  тонкий, 
високий".  Чуб.  Ш.  473. 
Жблудик,  ка,  м,  Ум.  оть  жолудь. 

Жолудистий,  а,  в.  Изобилующій  же- 
лудями. Дуб  жолудистий.  Аф.  403. 

Жолудбвнй,  а,  е.  Желудовый.  Жолудо- 
вий  переток. 

Жолудь,  дя,  м.  Желудь.  Сюди-туди  ду- 
бину стрепену —посипались  жолуді  в  пе- 
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лену.  Нп.  Ум.  ЖблудяЧ  Мнж.  1.  Ув.  Жо- 
лудяна. 
Жона,  на,  ж.  1)  Женщина.  2)  Жена. 

Чужі  жони  хорошії  як  макув  цвіт.  Чуб. 
V.  215.  Ти  не  будеш  мені  мужем,  я  то- 

бі жоною.  Мет.  70.  3)  Названіе  хоровод- 
ной весенней  игры.  Грин.  Ш.  104.  Ум. 

Жонухна.  Ой  жоно  ж  моя,  жонухно,  рев- 
нивее серце  мое.  Грин.  Ш.  105. 

Жбнва,  ви,  ж.— 1  Жовна 
Жонах,  ха,  .«=Жевих. 
Жонбта,  ти,  ж.— Жінота. 
Жоноха,  хи,  ж— Жінка.  Взяв  я  жо- 

ноху—чисшу  водоху,  взяв  я  сватове — з 
моря  ракове.  Чуб.  Ш.   116. 

Жоноцький,  жовочий  а,  в = Жіночий. 
Жонухна,  ни,  ж.  Ум.  отъ.  жона. 
Жорёяця,  ців,  с.  м     Ум.    отъ    жориа. 
Жоржина,  ни,  ж.  Раст  георгина, 

Оапііа  \-агіаЬі1із.  ЗЮЗО.  I.  120.  Мил. 
13.  Нема  цвіту  світлішого  над  жоржи- 

ну. Чуб.   V.  440. 

Жорілка,  ни,  ж.  Кружокь  изъ  спле- 
тенной лозы,  олужашдй  ошейникомъ  для 

телптъ,  а  также  связью  на  воротахъ  Пора 
теля  узять  на  жорілку.  Сосн    у. 
Жориа,  рен,  с.  мн.  См.  Жорно. 
Жорнавка,  ви,  ле.=Жарн>вка  2. 

Жорнівка,  ки,  ж.  1  =Жарнівка  2. 
2)  Часть  ручной  мельницы.  См.  Жорно. 
Шух.  1.  261.  См.  Млии. 

Жбрно,  на,  с.  Ручная  мельница.  В  їх 
було  жорно.  Руди.  Ск.  I.  35.  О,  які  ж 
зуби!  Усе  молола  ними  як  жорном  доб- 

рим. МВ.*П.  200.  Боліє  употр.  во  мн.: 
жбрна.  Добріжорна  все  перемелють.  Ном. 
Де  12015.  Мав  жорна,  що  руками  хліб 
мелють.  Чуб.  П.  382.  Части  жбрен:  лаби 

ножки  ('4)  подцерживающія  колоду— тол- 
стую доску,-  на  которой  вь  углубленіи  ле- 
жить спідник-  неподвижный  жерновъ,  а  на 

немъ,  въ  обичайці, — поверхнйи —  верхній 
жерновъ;  надь  нимь  перекладина  на  двухъ 
столбчкахъ  (вь  вид*  буквы  II),  что  назы- 

вается кросна:  сквозь  отверстіе  переклади- 
ни проводить  погбнач  -  шесть,  упирающій- 

ся  нижнимъ  концемъ  въ  каганець — круглую 
ямку  въ  нерхнемъ  жернов'Ь, — погоначем 
кращають  жерновъ;  зерно  всыпается  въ 
прогбрницю — круглую  дыру  въ  центрі  верх- 
няго  жернова,  мука  проходить  мучником 
изъ,  подъ  жернова  и  подаетъ  въ  корито. 
Что-бы  верхній  жерновъ  хорошо  вращался 
на  нижнемъ,  черезъ  дослідній  проходить 
желізное  веретено,  конецъ    котораго    вхо- 

дить въ  углубленіе  (каганець)  порнлйці — 
полосы  желіза,  проходящей  черезъ  центръ 
прогврниці  и  утвержденной  концамм  въ 
верхнемъ  жернов*.  Шух.  I.  146.  Въ  гон- 
чарскихь  жорнах  нътъ  лаб  и  колоди,  а  ка- 

мінь лежить  въ  обичайці,  надь  нимь  крос- 
на и  жарнівка  (=погонач),  масса  всыпается 

въ  гбрло  (  —  прогорниця)  и  выходить  изъ 
подъ  жернова  жблобом.  Шух.  I.  261,  264. 
См.  еще  Млин  руччий.  Ум.  Жорбнця. 

Жорновий,  жорнаввй,  а,  е.  1)  Отно- 
сящійся  кьручноймельниці.2) — хліб.  Хлібь 
изъ  луки,  смолотой  на  ручной  мельниці. 
Желех. 

Жорость,  ти,  ж.  Бревно,  употребляе- 
мое для  связки  плота.  Радом,  у. 

Жорства,  ви,  ж.  Гравій.  Скрізь  до- 
ріжки жорствою  висипано.  Черк.  у. 

Жорсткий,  а,  є.  Жесткій.  Загортає 
плахту,  щоб  не  намулив  щоки  об  жор- 

стку одежину.  Стор.  Чуб  жорсткого  во- 
лосся. См.  Шорсткий. 

Жорстбвий,  а,  є.  1)  Жестокій,  свирі- 
пый.  А  первий  імператор  такий  жор- 

стокий був,  що  тілько  збреши,  то  й  го- 
лову зніме.  ЗОЮР.  1.  124.  О,  голови  слі- 

пії і  жорстокі....  заводите  кріваві  чвари. 
К.  ЧР.  299.  2)  Різкій,  язвительный, 
жесткій.  Слово  жорстоке  воздвигав  гнів. 
Ном.  №  3300.  Чи  вже  скінчив  жорстокі 
речі?  К.  Іов.  35.  3)  Страшный.  Йому  при- 

снивсь сон  жорстокий.  Чуб.  V.  768. 
Жорстбкість,  кости,  ж.  Жестокость, 

свиріность. 
Жорстбко,  нар.  1)  Жестоко.  Помстись 

над  дуками  срібляниками,  пометись  над 
їх  заступником- жорстоко.  К.  Бай.  129. 
2)  Язвительно,  різко. 

Жбстір,  ру,  м.  Раст.  крушина,  Епат- пиз  саіЬаггіса.  Мил.  35.    ЗЮЗО.    І.    133. 
Жбсть,  ти,  ж.  Раст.  Іл^іізігшп  уиі^аге. 

Жребуватв,  бую,-  вш,  гл.  Метать  пере- бій. Поділили  моє  плаття,  про  одежу 
жребували.  К.  Псал.  52. 

Жрець,  жерця,  м.  Жрець.  Жерці  і 
ликторі  стоять.  Шевч.  607. 

Жриця,  ці,  ж.  Жрица.  А  жриця  Ки- 
приди,  оргії  цариця,  поникла.  Шевч.  605. 

Жубелица,  ці,  ж.  Навозный  жукъ, 
8сагаЬеия  яіегсогагіив.   Вх.  Зн.  17. 

Жубовіта,  вію,  вш,  гл   Жужжать. 
Жуброввв,  а,  е.  Зубровый.  Третя  тру- 

бонька та  жубровая.  Чуб.  III.  291. 

Жувати,  жую,  сш,   гл.   Жевать.    Жи- 
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вуть  і  хліб  жують,  постолом  добро  но- 
сять. Рудч.  Ск.  II.  43. 

Жуватися,  жуюся,  ёшся,  гл.  Щось 
цей  хліб  не  жується, —  черствий.  Харьк. 

Жугало,  ла,  с  —  Жигало. 
Жужелнтися.  люся,  лишся,  гл.  Да- 

вать нагарь.  Свічка....  неясно  горіла:  знай 
/мім»  нагоряв — жужелився.  Мир.  ХРВ. 
408. 

Жужелиця,  ці.  ж.  Окалина,  шлакъ. 
Це  не  камінь,  а  жужелиця.  Екатерино- 
дарь. 
Жужедь,  лі,  ж  —Жужелиця.  Земля 

така  суха,  як  жужель.  Радом,  у. 

Жужмитися,  илюся,  мншся,  гл.  Ком- 
каться. Не  купуйте  полотна  (застилати 

підлогу),  бо  воно  за  ногами  тягнеться  і 
жужмиться,  а  купіть  дві  плахти:  рос- 
порете  та  й  будете  застилати.    Кіевь. 

Жужмом,  нар.  Скомкавши.  Так  жуж- 
мом і  поклав  одежу,  не  хоче  гаразд  згор- 

нути. Черк.  у.  Переносно:  безпорядочно. 
Ну  бігать,  гомоніть,  гайнувати,  аж  усе 
піде  жужмом.  МВ.  11.  10. 
Жуйка,  кн.  ж.  Жвачка.  Тихо  в  оборі, 

худоба  лягла  на  спочивок,  жує  собі  жуй- 
ку. Драг.  3.  Віл  жуйку  жує.  Н.-Волын.  у 

Жук.  ка,  м.  1)  Жукъ,  ЗсагаЬеиз.  Жуки 
у  голов(  (у  кбго).  Глупь.  Нехай,  дурні,  со 
бі  пустують;  у  них,  видно,  жуки  у  го 
лові.  Гліб.  2)  Кличка  черной  собаки.  Аф 
403.  Ум.  Жучбк,  жучбчок.  У  в.  Жучйще. 
Жуковйна, ни, ж.? Ой  через  воду,  та  й 

через  Дунай....  стоят  мостоньки  кали- 
новії, калиновії,  покощеніг,  покошенії  жу- 

ковинами.  Гол.  II,  27 — 28. 
Жукуватий,  а,  е.  Очень  смуглый.  ЛІ  В. 

П.  ЗІ,  32. 

Жуиратн.  раю,  вш  и  жукрнтя,  рю, 
ряш,  гл.  Ьсть,  уплетать,  жевать.  (Коняка) 
почала  на  ввесь  рот  жумрати,  аж  за 
ушима  лящить.  Грин.  II.  210. 

Жупа,  пн,  ж.  1 )  Соляная  коиь.  Галиц. 
2)  Связка  соломы  для  кровли.  Угор. 

Жупан,  на,  м.  Кафтанъ,  верхняя  муж- 
ская одежда.  Гол  Од  16.  КС.  1893.  V. 

280;  XII,  447.  Хоч  і  надів  жупан — все 
не  цурайся  свитки.  Ном.  №  1274.  Ум. 

Жупаник,  жупаничок,  жупанйченько,  жупа- 
нок, жупанбчон,  жупанчик.  Де  узявся  ко- 

заченько на  вороному  кониченьку  та  в 
голубому  жупаниченьку.  Мил.  91.  Одяг- 

нутий він  був  у  китайчатий  синій  жу- 
панок. Стор. 

Жупанець,  нця,  м.  Кафтанишко.  Жу- 

панець на  йому  блакитної  китайки,  ле- 
даченький.  0.   1862.  IX.  бб. 

Жупанина,  нн,  ж.  Кафтанишко.  Хо- 
дить панич  по  долині  в  червоній  жупа- 
нині. Ном.  с  296,  №  179.  Ум.  Жуланйнка. 

Жупанйченько,  ка,  м.  Ум.  оть  жупан. 
Жупанини,  а,  є.  Носяшдй  жупан,  і  Пи- 

сарь) все  поглядає,  як  кіт  на  сало,  тіль- 
ко на  жупакних.  Кв.  II.  208. 

Жупання,  ня,  с  соб.  огь-  жупан.  На 
що  ж  ти,  моя  доню,  вважала,  що  ти 
того  запорожця  сподобала?  На  жупання, 
моя  мати,  на  жупання.  Чуб.  V.  340. 
Жупанок,  яка  и  жупанбчок,  чка.  м. 

Ум.  оть  жупан. 

Жупанчик,  ка,  м.  Ум.  оть  жупан. 
Жупел,  ла,  .и.=Джупол. 
Жупитн,  плю.  ннш,  гл.  Крыть  крышу 

связками  соломы.  Угор. 

Жупнще,  ща,  с.  Яма,  гдібьіла  соляная копь. 

Жупнос,  ка,  м.  Куль  снопг  соломы. 
Угор, 

Жур,  ру,  л.=Джур.  Мати  жар  ва- 
рила. Гол.  II.  197. 

Жура,  ри,  .и. = Джура.  Сідлай,  журо, 
коня  вороного,  а  під  мене  гнідого  старого. 
Мет.  403. 

Жура,  рн,  ж =Журба.  Мамі  на  жу- 
ру взяли  сина  у  москалі.  Камен.  у.  Мис- 

лять люде,  що  я  не  журуся,  а  я  таку 
журі/  маю — лиш  не  подаюся.  Гол.  И. 
759;  Ум.  Журна.  Вх.  Зн.  17. 
Журабкя,  ків,  м.    Шерстяные    носки. 
Журав,  на,  м.  1)=Жур*вель  1.  Жу- 

рав  грае,  журав  грае,  журавочка  скаче. 
Чуб.  V.  52.  2)=Журавель  2.  Вх.  Лем.  414. 
Ум    Журавчии. 
Журавель,  вля,  м.  1)  Журавль,  Отв. 

Лучче  синиця  в  жмені,  ніж  журавель  в 
небі.  Ном.  №  7296.  2)  Очепъ,  подъемный 
рычагь  у  колодца.  КС.  Ї883.  IX.  223. 
Стеся  пішла,  а  я  за  журавля,  щоб  ви- 

тягти води.  Г.  Барв.  382.  3)  Грудныя 
внутренности.  4)  Родь  танца.  Тут  пнші 
журавля  скакали,  а  хто  од  дудочки  по- 

тів. Коті.  Кн.  I.  23.  Ум.  Журавлик,  жу- 

равличок.  Ув.  Журавлйще,  журавлина- 
Журавёць,  вця,  м.  1)=Журавель. 

Вх.  Лем.  414.  2)  Раст.  Нурегісит  рег- 
Гогаїига  Ь. 

Журавйна,  ни,  ж.  1)— Журавель  2. 
2)=Журавлива.  ЗЮЗО.  I.  130.  Ум.  Жу- 
равйночна.  Я  не  царівна  ке  королівни: 
батькова  дочка  як  ягодсчка,  матчина 
дочка  журавнночка.  Чуб.   III.  390. 
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Журавка,  кн,  ж.  Самка  журавля.  Над 

річною',  над  бистрою  там  журавка  ку- 
палася. Мет.  447.  Ум.  Журавочка.  Був 

собі  журавель  та  журавочка.  Г.  Барв.  38. 

Журавлевий,  а,  е=Журавлнннй — 
горбшон.  Раст.=Журавлиний  горох.  ЗЮЗО. 
І.   126. 
Журавлик,  ка,  м    Ум.    огь   журавель. 
Журавлина,  ни,  ж.  Расе  Клюква. 

Журавлиний,  а,  е.  Журавлиный.  ' 
Журавлинний  в,  е.   Клюквенный. 

Журавлйци,  ці,  *'.—  Журавка. 
Журавлнчов,  чка,  м.  Ун.  огь  журавель. 
Журавлнще,  ща,  м.  У  в.  огь  журавель. 
Журавлика,  кн,  м.  Ув.  огь  журавель. 
Журавочка,  кн,  ж.  Ум.  оті.   журавка. 
Журавчнк,  ка,  м.  Ум.  огь  журав. 
Журат,  та,  м   Судья.  Угор. 
Журах,  ха,  м.  Испорченное  жура.  См. 

Журашии.  АД.  II.  63. 
Журахвйна,  нн,  *.  =  Журавлин». 
Журашйн,  на,  .«.= Журах.  Ой  гук- 

нув же  та  козак  Нечай  та  й  на  жу- 
рашнна:  „Та  сідлай,  журах,  та  сідлай, 
малий,  коня  вороного".  АД.  II.  63. 

Журба,  би,  ж.  1)  Печаль,  кручина,  го- 
ресть, грусть,  тоска;  забота.  Журба  не 

матінка.  Ном.  Лі  2259.  Журба  сорочки 
не  дасть.  Ном.  Л;  2260.  Уже  лужечки, 
бережечки  вода  поняла,  молодую  Марусю 
журба  обняла.  Мет.  135.  От  журба  йому 
твій  кінь  Н.-Волын.  у.  Ой  є  в  мене,  ма- 

ти, три  .журби  у  хаті:  перва  журба — 
дитина  малая,  друга  журба  -  свекруха 
лихая,  третя  журба — милий  покидає. 
Нп.  Козак  журби  не  має.  Ном.  Л«  717. 
Журба  сього  світу  і  инші  жадоби  вхо- 

дять і  глушять  слово.  Єв.  Мр..  IV".  Ю. 
2)  Траурный  платокъ  (черный  съ  бъмымъ). 
Борз.  у.  Ум.  Журбонька,  журбочка.  3  ста-  < 
рим  життя — сухота  моя,  з  малим  жит- 

тя—журбонька  моя.  Чуб.  V.  700. 
Журбовяй.  а,  е.  Печальный.  Хиба  ж 

се  (сватавая)  журбова  річ?  Г.  Барв.  312. 
Журббта.  ти,  ж.  =  Журба.  Нехай 

спить,  нехай  лежишь,  та  нехай  не 
встане,  нехай  твоя  бідна  головонька  од 

журботи  одстане.  Чуб.  V".  624. 
Журбочка,  кн,  ж.  Ум.  огь  журба. 
Журйна,  ня,  ж\=Жур.  У  селянина 

борщу  нема,  а  в  міщанина  з  перцем  жу- 
рйна. Чуб.  Ш    472. 

Журити,  рй>,  риш,  гл.  Печалить,  оза- 
бочивать. Не  лихо  журить,  а  чужа  сто- 

рінка та  невдала  жінка.  Чуб.  Не  журь 
мене,  кажу,  моя  матінко,  моя  квітонько! 

Ти  бачиш,  я  й  сама  в  журбі   потопаю. 
Г.  Барв..  527. 

Журитися,  рюся,  рншея,  гл.  Печа- 
литься, грустить,  сокрушаться.  Не  жури- 

ся, дівчинонько,  ще  ж  ти  молоденька. 
Мет.  26.  Журилась  мати,  плакала  дуже 
жінка,  а  нічого  робити:  провели  свого 
Трохима  аж  у  губерню.  Кв.  2894  Як 
дівчині  не  журиться,  —  козак  покидає! 
Мет.  79.  Журитися  кии.  Заботиться  о  конъ, 
принимать  къ  сердцу  чью  участь.  Ой  ти, 
братіку-жайворонку,  не  журися  ти  на- 

ми: годує  Господь  малі  мої  діти  дрібни- 
ми кришечками.  Подол.  г.  Журитися  за 

ким,  по  ному.  Грустить,  печалиться  по  комъ. 
Ти  не  знаєш,  моя  мати,  за  ким  я  жу- 

рюся. Нн.  Ой  умру  я,  умру,  та  буду  ди- 
виться, ой  чи  будеш,  мій  миленький,  по 

мені  журиться?  0.  1862.  VI.  35.  Ой  чи 
журиться  отець-мати  по  мені?  Мет. 
450.  Журитися  за  чим, — чим.  Заботиться  о 
чемъ,  хлопотать  о  чемъ.  Журився  за  м'ясом, 
а  м'ясо  само  йде.  Рудч.  Ск.  I.  124.  Ду- 

рень нічим  ся  не  журить:  горілку  п'є  і 
люльку  курить.  Ном.  Л:  6207.  Не  жу- 

ріться життям  вашим.  Єв.  Мт.  VI.  25. 

Журйця,  ці,  ж.—  Жура,  журба,.  Вх. Зн.  17. 

Журіння,  ня.  с.  Печаль,  тоска.  Єсть 
у  мене,  братіку,  із  хмелю  похмілля, — 
коло  мого  серденька  велике  журіння.  Мет. 249. 

Журка,  ка,  ж.  Ум;  огь  жура. 
Журливий,  а,  є.  1)  Склонный  къ  пе- 

чали, пасто  грустящій.  Я  собі  «далася 
журлива,  а  Параска  ніколи  не  зажу- 

риться, все  регочеться.  Олавяносерб  у. 
2)  Печальный,  грустный.  А.  Настя  йде 
біла  як  хустка,  ні  журлива,  ні  весела, — 
от  мов  з  каменю.  МВ.  II.  52.  3)  Забот- 

ливый, постоянно  заботящійся.  Гей  не 
журливая  та  не  клопотливая  бурлаць- 

кая голова!  Куди,  гляну,  подивлюся:  все 
чужая  чужина.  Канев.  у. 
Журливість  вости,  ж.  Склонность  къ 

грусти,  иеча.іи.  Желех. 
Журливо,  кар.  Печально,  грустно.  Важ- 

ко, сумно,  журливо.  Мир.  ХРВ.  298.  Всї 
журливо  дивились  на  Кобзу,  куди  поділись 
жарти  й  сміхи.  Стор.  М.   Ир.  53. 

Журнал,  лу,  л«.  Жураа.гь,  періодичес- 
кое  изданіе.  При  універсітеті  почав  ізда- 

ватись  журнал  „УкраинскіЙ  Въттнпкь". 
К.  Гр    Кв.  XIV. 

Журналист,  та,  м.  Журналнсть,  лите- 
ратора питущій  въ  журналахг.  Глузува- 



636 

--*--5»тггг-*",л
ь^' 

ком.  К.  Гр.  »•  і*1'    ЖтоНальный.  3  на- 

/•мЯитй    а  така  «она  
жуї»™*- 

лася  журно.  Но 

журналяый— жучок.
 

ж£еяя,  няя,  с. 
 Маленшй  жукъ. 

її!*-*  яя    ж    Ходъ,    про
точенный Жучвяа,  ян,  ж,   аоа  .г  вх 

въ  дерев*  жукомъ?  Сам
ка   ж* 

Ш'иГта*ха   хи,  ж.  Жукъ-самка.  Як
  »в- 

Жучаха,  х».  •■ '  оеь  насіло. 

їхав  жук  по  сто,  а  жу™*
у  «* 

Чуб.  Ш.  164. 

Жучяще,  ща,  м.  У
в.  огь  тун. 

Жучбв,  чк»,  м.  Ум
.  огь.  »ї«. 



3. 

3,  пред.  1)  Съ.  Як  з  лихим  квасом, 
пшк  ліпим  з  водою,  аби  не  з  бідою.  Ном. 
.V  7307.  Без  Божої  волі  й  волос  з  голови 

не  спаде.  Ном.  Лі  27.  Гайку,  гайку,  дай 
іриба  її  бабку,  сироїжку  з  добру  діжку, 
красноголовця  з  доброю  молодця!  Ном.  №  340. 

Показав  з-на  аршин  вії)  землі.  Св.  Л.  122. 
З  кий  женитися.  На  комъ  жениться.  Не 

хочу  я  женитися  з  тією,  що  ви  мені  за- 
сватали. Грин.  II.  188.  Потім  будеш  на- 
рікати, що  з  бідною  оженивсь.  Нп.  Чи 

такому  ж  бридкому,  як  ти,  женитися  з 
Марусею?  О.  1861.  XI.  Кух.  15.  Оженився 
з  Палажчиною  дочкою.  Левиц.  Пйо.  І.  366. 
2)  Изъ.  Вийшов  з  води.  Ев.  М.  І.  10. 
Дощ  ллє,  як  з  бочки.  Ном.  Лі  574.  Не 
роби  з  губи  халяви.  Ном.  Аі  6867.  Не  дай, 

Боже,  з  Івана  пана  з  козц  кожуха,  з  сви- 
ні чобіт.  Ном.  №  1263.  Вони  приймали 

усякого:  де  хто  з-під  пана  утече,  прий- 
муть. КС.  1883.  XI.  499.  3-межи  всіх 

найкраща.  Св.  Л.  205.  Кукуруза  з  жовта- 
зелена.  Св.  Л.  138.  3)  Оть,  по.  З  щастя 

не  мруть.  Ном.  .V  1710.  Ото  був  собі  та- 
кий бідний  вовк,  що  трохи  не  здох  з  голоду. 

Рудч.  Ск.  І.  1.  Аж  страшна  стала  з  п.ш- 
чу.  Г.  Барв.  114.  Дякуєм  тобі  з  душі!  Г. 
Барв.  420.  Я  з  того  не  винен,  то  така 
щшчина  впала.  иС.  1883.  III.  671.  Як 
не  даси  з  прозьби,  то  даси  з  принуки.  Ном. 
Лі  1059.  З  лицгі.  Лицомъ.  І  що  ж  то  за 
хороша  з  лиця  була!  МВ.  (О.  1862.  III. 
35).  4)  Надъ.  З  Зевеса  добре  глузувала. 
Котл.  Е  і.  II.  23.  Не  з  Микити  кпити.  Ном. 

Лі  12659.  З  другою  ся  насмінає,  а  за  себе 

забуває.  Ном.  Лі  12686.  Смішки  з  по- 
пової кішки,  а  як  своя  здохне,  то  й  пла- 

катимеш. Ном.  12687.  Не  смійся,  Іван- 
ку, з  мойою  уірипшЬсу.  Ном.  Лі  12693. 
За,  пред.  1)  За.  Пливе  човен  води  повен, 

а  за  ним    весе.\ьце.    Мет.     16.    На  в-юроді 

вишня,  за  в-шродом  дві.  Мет.  47.  Продав 
сестрицю  за  тарель,  русу  косу  за  шостак. 
Мет.  195.  Виплакала  карі  очі  за  чопіирі 
ночі.  Мет.  6.  Ой  паничу,  паничу,  я  вас 
за  чуба  посмичу.  Ном.  Лі  1162.  Зо  ссе 

Бог  не  повісить.  Ном.  Лі  114.  'Заїхав  іа 
Дунай,  та  й  додому  не  думай.  Ном.  Лі  708. 
Тоді  солдат  за  лопату  та  до  грошей  (за- 

копаних). Грин.  І.  127.  2)  По  причині; 
изъ-за.  Вада  б  тебе  одвідати,  да  не  можу 
за  темними  лугами,  за  широкими  степами, 
за  бистрими  ріками.  Дума.  За  лихими 
людьми  та  за  ворогами  гуляти  не  вільно. 
Нп.  їхав  у  Крутгі  сина  відвідати,  бо 
на  Різдво  йою  за  хо.юдом  не  привозили. 

Св.  Л.  94.  3)— чим,  ким.  При  чемъ,  комъ; 
при  помощи,  содбйствіи,  работе  кого.  За 
дурною  юловою  та  й  ногам  лихо.  Ном. 
Лі  6682.  Думала  бути  за  ним  ггані.  Мет. 
237.  За  хорошим  чоловіком  жінка  молодіє 
Нп.  Без  мене  ти  не  зробиш,  любий 
царю,  не  так  то  зробгіш,  може,  і  за  мною. 

К.  ЦН.  205.  За  нею  й  скотина  пло- 
диться, за  нею  й  дробина  водиться.  Г. 

Бар.  371.  Вся  роббта  за  (ним).  Вся  ра- 
бота на  (комъ).  Свекруха  тільки  піч  ви- 

топе, а  то  вся  робота  за  мною.  Черн.  у. 
Щаль  за  ким,  чим.  Жаль  кого,  чего.  Мені 
жаль  за  сином.  Св.  Л.  322.  Говорити  за 
кии.  Говорить  въ  защиту  кого.  Говорим 

на  вовка,  але  за  вовком  гцоеь  іцреба  ска- 
зать. Ном.  Л*  6737.  4)  При  (о  времени), 

во  (время).  Не  за  нас  се  стало,  не  за  нас 

і  перестане.  Ном.  Лі  687.  За  Хмельниць- 
кою Юрася  пуста  Україна  звелася,  а  за 

Павла  Тетеренка — не  поігравиться  й  те- 
перенька. Ном.  №  13440.  Дай  же,  Боже,-— 

козаки  промовляли, — за  гетьмана  молодою 
жити  як  за  старою.  АД.  II.  124.  3» 
мене,  то  вже  в  дворі  жилгг  ми  спокійненько. 
МВ.    (О.     1862.  Ш.    34).     За    тепла   ще 
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попорав  усе  в  дворі.  Харьк..  За  юдгтгі 
покосили  сіно.  Харьк.  Наш  господарь  до- 

зорця, вижав  жигпо  за  сонця.  Грин.  Ш. 
671.  Ми  старі,  та  ще  помремо:  тебе 
треба  за  доброю  ума  оженити.  Г.  Барв. 
201.  5)  Черезъ  (о  времени);  въ  теченіе. 
За  тиждень — Великдень.  Марк.  4.  Мати 
дочку  за  рік  не  пізнала,  мати  дочку  ста- 

рою назвала.  Нп.  Вже  не  скоро,  мало 
не  за  рік,  бачу  в  іцеркві  вдову.  Г.  Барв. 
877.  За  тиждень  замість  чорних  стоіів 
жовтіли  високі  ожереди  еоломи.  Мир.  Пов. 
І.  111.  6)  О,  объ.  За  вовка  помовка,  а 
вовк  у  хату.  Ном.  №  5769.  Не  с;;ажу 
тобі  за  корови,  нічого.  Мет.  264.  За  лю- 

бощі спом'янули.  Лавр.  Я  за  тебе  и 
забуду.  Лавр.  А  козаченьки  за  віру  дба- 

ють. Млр.  л.  сб.  181.  Коли  б  там  не 
огляділись  іще  за  мене.  МВ.  (О.  1862. 
ЦІ.  43).  7)  По.  Дурна  дівчина  нерозумная 
за  козаченьком  плаче.  Лавр.  51.  8)  По, 
вслъдъ,  (о  воді)  по  теченію.  Пішло  за 
вітром.  Ном.  &  1906.  Та  дав  мені  таку 
долю,  та  й  та  пішла  за  водою.  Іди,  доле, 
за  водою,  а  я  піду  за  тобою  дівчиною  мо- 

лодою. Мет.  57.  9)  На.  Що  в  дівчат  ума 
й  за  шеляг  нема.  Лавр.  121.  Иногда  пе- 

реводится безъ  предлога  родительнымъ  на- 
дежемъ.  Старий  оселедьку,  не  стоїш  за 
редьку.  Нп.  Такий  молодий,  гцо  не  варт 
і  за  старою.  10)  При  сравнительной  сте- 

пени: ч-бмъ,  нежели  (или  же  переводится 
родительнымъ  надежемъ).  Що  солодче  за 
мед?  Чуб.  За  нас  розумніший.  Чуб. 
Твоя  Наталка  краща  за  всіх.  Мет.  303. 
Лети,  лети,  соколоньку,  поперед  нас,  занеси 
там  вістоньку  перше  за  нас.  Мет.  171. 
11)  Переводится  творительнымъ  падежемъ: 
вместо,  какъ,  въ  качеств*.  У  мене  (Уванад- 
цять  літ  за  джуру  пробував.  Мет.  413. 
Чужої  дитини  не  мин  за  свою.  Ном.  Л;  1196. 
Черешину  за  крижа  уткнули.  Чуб.  Я 
впюмилась,  хиба  ти  йди  за  мене.  Чуб. 
Ляха-бутурлака  не  рубайте,  между  війсь- 

ком для  порядку  за  яризу  військовою  за- 
ставляйте* АД.  I.  215.  Хочу  тебе  за 

дружину  взяти.  Мир.  Л.  сб.  220.  Скрипя 
моя  за  стіл  править.  Г.  Барв.  435.  По- 

рається всюди  за  видющу.  Г.  Барв.  370. 
Одяглась  за  старчиху.  Грин.  II.  177.  Чу- 

жая біда  за  играшку.  Ном.  №  2341.  За 
короля  обгорали.  12)  За  рУки  дати  гроші. 
См.  Рука.  13)  За  все  гаразд,  добре.  Все 
хорошо.  За  все  гаразд,  пане  Сово,  тільки 
одно  страгино:  виглядають  гайдамаі;и  із-за 
юри  часто.  Млр.  л.  сб.  198. 

Заарештувати,  т^ю,  вш,  и.  Аресто- 
вать, заарестовать.  Як  тобі  село  покинути, 

коли  в  тебе  ніякою  паперу  нелше?  Да  тебе 
всяка  судова  погань  заарештує.  К.  Дів. 
С   15.       , 

Забабіти,  бію,  вш,    гл.  Обабиться. 
Забабувати,  б^ю,  вш,  гл.  1)  Начаті 

акушерствовать.  2)  Заработать  акушер- 
ствомъ. 

Забабити,  блю,  биш,  о.=Забабуватн. 
Забава,  ви,  забавка,  кн,  ж.  1)  Забава, 

игрушка;  развлеченіе.  Рости,  сипу,  в  за- 
баву, козачесшву  на  /.шву.  Макс.  1849.  97. 

Людям  дівчину  дарю  і  всі  свої  забави,  беру 
люльку  і  тютюн  пш  й  іду  в  гусари.  Чуб. 
V.  61.  Положу  іУрсвннку  в  колисочку  та 
буду  колихати:  буде  мені  забавка.  Рудч. 
Ск.  II.  38.  Зірва.ш  квітку  з  голови,  ки- 

нула .мені  на  забавку.  Г.  Барв.  352.  Ой 
наступив,  нттупнв  чорний  піл  на  ноги, 
одкинувши  всі  забави,  хватайся  за  роги. 

Грин.  НІ.  295. 
Забавити,,  ся.  См.  Забавляти,  ся. 
Забавка.  См.  Забава. 
Забавляти,  лію,  еш,  с  в.  Забавити, 

влю,  виш,  гл.  1)  Забавлять,  развлекать, 

развлечь.  У.)юдюти-я  великії  віти  забавляти 
маленькії  діти.  Мет.  271.  2)  Замедлять, 
замедлить,  задерживать,  задержать. 

Забавлятися,  лаюся,  вшея,  с  в.  За- 
бавитися, влюся,  вишся,  гл.  1)  Забав- 

ляться .  забавиться ,  развлекаться,  раз- 
влечься. Прийде  нічка  <хінняя,—ні  з  кгім 

забавлятись.  Чуб.  V.  26.  2)  Замедляться, 
замедлиться,  задерживаться,  задержаться, 
замедлить.  Прощай,  милий  ліги  синочку,  да 
не  забавляігся,  мі  чотирі  ні"ділоньки  додому 
вертайся.  Нп.  Пусти,  мати,  погуляти, 
я  не  тбавлюся, — тільки  хлопців  потуманю 
і  назад  вернуся.  Чуб.  V,  685.  Воно  и& 
не  світа,  але  день  не  забавиться.  Каме- нецк.  у. 

Забавний,  а,  6.= Забарний.    Черн.  у. 
Забагати,  гаю,  еш  и  завагатися,  га- 

юся, вшея,  /.(.—Забажати,  забажатися. 
Бач,  чою  забагнеться.  Св.  Л.   124. 

Забагатіти,  тію,  еш,  гл.  Разбогатеть. 
Він  тим  не  забаштіє,  а  ми  не  завбожієм. 
Ном.  ,\»  4859.  Ой  захотіла  баба  та  й 
забагатіти,  підсипала  курочку,  щоб  вивела 
діти.  Чуб.  У.  1130. 

Забагнйти,  ся.  Ом.  Забагнювати,  ся. 
"Забагнути  и  забагти,  гну,  иеш,  и. 

Пожелать,  захотт.ть.  Антосьо  зобах  їхати 
пш  Й  їхати.  Св.  .1.    174. 

Забагнювати,    нюю,   еш,   с  в.  забаг- 
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нйтн.  гнн»  нйш'    гл.   Загрязнять,   загряз- нить. Аф.  404. 
Забагнюватвся,  нюгося,  вшся,  с  в. 

аабагннтйся,  нюся,  нншся,  гл.  Загряз- 

няться, загрязниться.  Аф. '  404. 
Забагтися,  гнеться,  гл.  безіл.  Захо- 

тіться. Заоаиось  дівчині  подивитись  на 
свою  вроду.  Св.  Л.  13.  Забаїлося  води: 
наче  ж  і  мюною  не  їв.  Каменец,  у.  От 
забаїлося  тобі   не  знати   чого.    Каиен.    у. 

Забажати,  жаю,  вш,  іл.  Захотіть,  по- 
желать. Забажав  неначе  перед  смертю.  Ном. 

№  26)2.  Заморською  зілля  забажала.  Мет. 
104. 

Забажатися,  жавться,  гл.  безіл. .  Захо- 
тіться. Забажалося  в  Петрівку  мерзлою. 

Ном.  Лі  5340.  Якої  вам  хаточки  заба- 
жалося смутної  та  невеселої.  Мил.  183. 

Забазікатися.  См.  Забааікуватиея. 
Заб&8Ікуватися,  куюся,  вшся,  с  в. 

забазікатися,  каюся,  вшся,  и.  Загова- 
риваться, заговориться,  заболтаться.  Оце  ж 

як  я  забазікалась.  Г.  Барв.  56. 
Забаїти,  баю,  їш,  гл.  Заворожить.  Вх. 

Лем.  414. 

Забайдуже,  ма;л=Вайдуже.  А  як  він 
випас  нам  луки,  так  те.  забаГідуже?  Мир- 
гор.  у.  СлОв.  Д.  Эварн. 

Забайд^жнтися,     житься,      ы.     безл. 
Потерять   желаніе,    охоту,    охладіть.  Мав 
їхати,  та  щось  забаиду жилось.  Лубен,  у. 
Так   воно    їі   забайдужилось,    а   думав  зро- 

бити.  Черк.  у. 
Забалакати,  ся.  См.  Забалакувати,  ся. 

Забалакувати,  кую,  вш,  с.  в.  заба" 
лякати,  каю,  вш,  гл.  Заговаривать,  заго- 

ворить. Зараз  підсіла  до  чоловіка  та  іі  ну 
пою  забалакувати.  Мнж.  96.  Забалакує 
до  іюю  так  люб  я.тснько. 

Забалакуватися,  куюся,  ешся,  с  в. 
забалакатися,  каюся,  вшся,  и.  1)  Заго- 

вариваться, заговориться,  долго  прогово- 
рить. Якось  у  полі  ми  зостарілись  та  й  за- 

балакались. Шевч.  415.  2)  Только  несов. 
в.:  заговариваться,  бредить.  Далі  уже  став 
забалакуваться  і  драться  на  стіну.  Грин. 
1.  107. 

Заба  лам  кати,  каю,  вш,  іл.  Зазвонить 
(о  бубенчикахь,  о  маленькомъ  церковномъ 
колоколі). 

Забаламу>ити.    См.  Забаламучувати. 
Забалаиучувати,  чую,  еш,  с  в.  8а- 

баламутити,  м^чу,  тиш,  іл.  Дурачить, 
одурачивать,  отуманивать,  отуманить,  обма- 

нывать, обмануть.  Та  вже  як  не  забила- 
мучуїі,  а  не  забаламутихи  іюю.  Харьк. 

Забалувати,  лу^ю,  еш,  и.  Запиро- вать. Аф. 

Забалуватися,  л^юся,  вшся,  и.  За- 
пироваться.  Аф. 

Забаляндрасити,  шу,  сиш,  іл.  Начать 
болтать.  Як  защебече,  як  забаляндрасить, 
так  усім  весело.  Кв.  І.   158. 

Забахкати,  каю.  еш,  м.=3абалам- катн. 

Забандюритися,  рюся,  рншся,  ы.= 
Загутатися.  Вх.  Уг.  238. 

Забандюритися,  риться,  іл.  безл.  За- 
хотіться, придти  фантазій.  З  нею  собі  зро- 

битися ріднею:  не  сина  з  нею  поєднать,  а 
забандюримось  старому  самому  в  дурнях 
побувать.  Шевч.  493. 

Забанити.  См.  Забанювати. 

Забавитися,  н^ся,  нешся,  іл.  Зато- 
сковать. Неп  ю  колька  візьме,  неп  ся  за- 

бануе.  Гол.  І.  337. 
Забанювати,  нюю,  еш,  сов.  в.  заба- 

нити, ню,  ниш,  іл.  1)  Дурно  вымывать, 
вымыть.  Аф.  2)  Терять,  утерять  при 
мьггьі.  Понесла  плаття  на  річку  та  один 
рушник  десь  і  забанила.  Аф. 

Забара,  ри,  ж.  1)  Задержка;  замедле- 
ніе.  Не  в  забарі.  Вскорі.  Не  в  забарі  буде 

у  нас  дитина.  Борз.  у.  2)  Медлитель- 
ный человікь.  Залюбовск. 

Забарабанити,  ню,   ниш,    гл.    Забара- 
банить.  Зробіть  барабан   та  забарабаньте, 

пю  він  вийде.  Рудч.  Ск.  I.  71. 
Забарвити.  См.  Забарвляти. 

Забарвляти,  ляю,  еш,  сов.  и.  забар- 
вити, влю,  зиш,  -гл.  Окрасить,  придать 

окраску,  придать  цвіть. 
Забарити,  ся.   См.  Забаряти,  ся. 

Забарний,  а,  в.  1)  Медлительный.  За- 

барнЙ  гості '."забарилися  в  хаті.  Мет.  215. 
2)  Требу  ницій  много  времени..  Малі  миски 
робити — то  •забарна  робота;  великі  краще. Канев.   у. 

Забарність,  ности,  ж.  Замедленіе,  оста- 
новка. Забарність,  що  поки  коней  погодуєш. 

Черт,  г. Забірно,  нар.  Медлительно. 
Забарити,  рйю,  еш,  сов.  в.  забарити, 

рю,  риш,  гл.  Замедлять,  замедлить,  задер- 
живать, задержать.  То  у  Івасечка  ласкавий 

панотченько,  забарив  пае  ласкавими  сло- 
вами. Лукаш.  95.  Жидам  довжок  заба- 

рила. Грин.  III.    326. 
Забаритися,  риюся,  вшся,  сов.  в.  за- 

баритися, рюся,  ришся.  гл.  Замедлять, 
замедлить,  замішки ваться,  замішкаться, 
опаздывать,  опоздать,    засиживаться,  заси- 
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Литься.  Пусти,  мати,  погуляти, — я  не  за- 
барюся. Чуб.  V.  2.  Поїхав  царевич  на 

охоту  ти  там  і  забарився  аж  три  дні. 
Рудч.  Ск.  I.  97. 

Забасвалйтися,  чуея,  чишся.  гл.  За- 
упрямиться. На  залицяння  молодих  заба- 

скаличиешисъ  мовчала.  Греб.  321. 
Эвбасувати,  сую,  вш,  гл.  1)  О  лошади: 

начать  бить  ногами,  становиться  на  дыбы. 
2)  Закабалввать.  Забасували  хлопця  у  чужі 
руки  аж  на  три  годи.  Зміев.  у. 

Забатуватн,  тую,  аш,  гл.  Связать  ло- 
шадей рядами. 

Забахуруватв,  рую',  вш,  гл.  Пуститься 
в*  разврата.  Ти  поїдеш,  а  жінка  забаху- 
руе  з  молодчими. 

Забачати,  чаю,  вш,  сов.  в.  забачити, 
чу,  чиш,  и.  Видіть,  увидвть,  замічать, 
замітить.  Стали  бідні  невольники  на  собі 
кров  християнську  забачати.  Макс.  1849, 
12.  Ой  дай,  Боже,  такую  юдину,  іцоб  за- 

бачити світ  хоч  на  часину.  Мет.  324. 
Забачений,  ни,  с.  Видъ.  Встречается 

только  въ  фальсифицированной  думі  „Бит- 
ва чигиринская",  напечатанной  впервые 

въ  Запор.  Стар.  Срезневскаго  I.  89.  Три 
хоругви  на  забаченье  ляхам  становили. 

Эабачйти.  Си.  Забачати. 

Забачитися,  чуся,  чишся,  гл.  1)  Уви- 
діть  себя.  Коли  на  тім  злиденнім  полі 
забачуся  в  щасливій  долі?  Грин.  III.  632. 
2)  Увидеться.  Забачимося  в  кушніра  на 
жердці.  Ном.  №  11)247. 

Забгата,  гаю,  вш,  іл.  1)  Загнуть.  Заб- 
гавши — загнувши  зелізцем  один  конець  дрота, 
вкладають  його  у  ямку.  Шух.  І.  280. 
2)  Запрятать.  Куди  ти  забіав  сокиру? 
Волч/  у. 

Забега,  ги,   ж.=3абіг  3.    НВолын.  у. 
8абб8ВЙиио  и  забезневйнно,  нар.  Безъ 

вины.  Забезвинно  душа  пропада.  Грин.  І.  70. 
ЗабеаНбка,  ки,  ж.  Обезпечиваніе,  обе- 

зопашиваніе. 

Забевпечати,  чаю,  вш,  г.».=3абвапе- 
чувати. 

Забезпечити.  См.  Забезпечувати. 
Забезпечувати,  чую,  вш,  сов.  в.  за- 

безпечити, чу,  чиш,  гл:  Обезпечивать, 
обезпечить,  обезопасить.  Тим  я  путь  свій 
забезпечу  серед  грішників  завзятих.  К.  Іов. 
14.  Справді  земля  вже  його  і  він  вертається 
додому  забезпечений.  Мирі  ХРВ.  179. 
Ви  тільки  городи  знали  освітою  забезпечу- 

вати. К.  (О.   18С1.  І.  312). 
Зябейкати,  каю,  вш,  гл.  Замочить,  за- 

бонтать.-  Бач  як  штани  забеіпмв.  Харьк.. 

Забелькотіти,  чу\  тйш  и  єабельво- 
татн,  чу\  чеш,  г.».  Заговорить  невнятно, 
скороговоркой.  Як  забелькотить  по  своєму, 
гпо  й  святий  не  зрозуміє  його. 

Забендюгувати,  гую  вш,  гл.  О  возі 
съ  снопами,  сіномь:  придавить  сверху  по- 

ложенной жердью  (рублём).  Понакладали 
вози  (снопами),  забендюгували,  ушнурували. 

Мир.  ХРВ.  229. 
Забенкетувати,  тую,  вш,  ы.  Запи- 

ровать. Забенкетуватися,  туюся,  вшея,  гл. 
Запироваться.  Аф. 

Заберберити,  рю,  риш,   гл.   Обмочить. 

Заберб6рити"Я,  рюся,  ришся,  и.  Обмо- 
читься. 

Забережень,  жня,  м.  Ледь  возлі  бе- 
рега. Річка  гце  не  замерзла,  а  забережні 

вже  є.  Міусск.  окр. 
Забережжа,  жа,  с.  Забережье. 
Забесідуватн,  дую,  вш,  гл.  Заговорять. 

Вх.  Уг.  238. 
Забивания,  ви,  ж.  Въ  женскомъ  по- 

лушубкъ:  канть  по  талій.  Вас.  155. 
Забивати,  ваю,  вш,  сов  в.  вабити, 

б'ю,  6  вш,  гл.  1)  Забивать,  забить,  вби- 
вать, вбить,  вколачивать,  вколотить.  Греблі 

штили,  кілля  забивали.  Макс.  1834.  23. 
2)  Забивать,  забить,  заколачивать,  заколо- 

тить. Забити  дірку.  3)  Ушибать,  ушибить, 
зашибить.  Впав  та  так  забив  коліно,  иіо  й 
ногою  не  поворухне.  Харьк.  Не  лізь  на 

колодку,  бо  заб'єш  головку.  Макс.  1849. 
№  26.  4)  Убивать,  убить.  Ой  упала  Бон- 

дарівна близько  перелазу:  забив,  забив  пан 
Каньовський  з  рушниці  одразу.  Чуб.  V.  427. 
Я  пікою  не  забив,  бо  сам  душу  маю.  Чуб. 
V.  963.  5)  Забивать,  забить,  запугивать, 
запугать.  Так  забили  бідну  дитину,  що 
вона  вже  всьою  боїться.  Харьк..  6)  О  за- 

пахи: заглушать,  заглушить.  Пижмо  хоць 
єдно,  та  усі  зілля  забиває.  ІІодол.  г.. 
7)  Объ  огні:  тушить,  затушить.  Чабани 
забивають  огонь  свитами.  О.  1862.  У. 
Кух.  31.  8)  Только  сов.  в.  О  поклонахъ: 
положить.  Забий  десять  поклонів.  КС. 

1882.  X.  57.  9)  —  бани.  Заговорить,  сбить 
съ  толку.  Не  забивай  баки!  Мир.  Пов.  II. 
106.  Він  йому  ні  в  чому  не  повірить  і 

баки  йому  заб'є-.  Кв.  II.  202.  10)  — в  май- 
дани, в  колодну,  в  дкби,  в  енрепйцю.  Зако- 

вывать, заковать  въ  кандалы,  въ  оковы. 
Взяли  його  в  неволеньку,  забили  в  кайдани. 
Ч^б.  У.  1018.  Да  узяли  Харька,  г)а  узяли 
батька,  да  забгг.ги  в  колоду.  Мир.  Л.  сб. 
191.    Забили  їх  у  диби.  Рудч.  Ск.  I.  210. 
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/  вдовнченка-лсдащіщю  забили  в  скрспицю 
та  її  повели  до  прийому.  Шевч.  591. 
11)  — дорогу,  шлях.  Заносить,  занести  сні- 
гомъ.  Гудили  дороіу,  забиту  та  занесену 
снімм  Мир.  Нов.  І.  118.  12)  — паиороки. 
См.  Паиороки. 

Забивати,  ся,  ваюся,  ешся,  сов.  в.  ва- 
битися, б'юся,  б'ёшся,  іл.  1)  Забиваться, 

забиться.  Коли  серце  молодев,  від  ласки 

заб'ється.  Мир.  Л.  сб.  101.  2)  Ушибаться, 
ушибиться,  удариться.  Ой  Поламалася  ко- 

лисонька новая.  шї  забилася  дитинонька 
малая.  Гол.  III.  460.  Впав  та  так  за- 

бився, що  її  досі  нездузка.  Харьк.  3)  За- 
бираться, вабратьсл.  Дике  утя...  забилось 

собі  між  ситняг.  Греб.  402.  Питайте, 
чаш  ми  до  ваг  забилися?  ХС.  VII.  420. 
Забилась  у  чужу  сторону.  Пустуючи,  дурне 
ятя  само  забилося  до  річки.  Гліб.  22. 

Забивний,  а,  ё.  Неукатанный  (о  до- 
рогі). Черк.  у. 

Забигач,  на,  м.  Складной  карманный 
ножъ.  Шух.  І.  291. 

Забигачкий,  а,  є.  Могущій  быть  гло- 
женнымъ,  согнутынъ  такъ,  что  одна  часть 
складывается  къ  другой. — ніж.  Складной 
ножъ.  Вх.  Зн.  17. 

Забйй-круча,  чі,  ж.  Раст.  Сіетаїія 
іпіергіїоііа  Ь.  ЗЮЗО.  I.   1 18. 

Забййство.  ва,  с.  Убійство. 
Забййця,  ці,  ліг.  Убійца. 
Забил ьняк,  ка,  м.  1)  Лишній  волъ  у 

чумаковъ.  Мнж.  180.  2)  Лишній  чело- 
вікть.  Мнж.   180. 

Забирзати,  ваго,  еш,  ;л.=3абринд- 
аати.  Дичись,  забирзані,  як  вівиі.  Мир- 
гор.  у.  Слов.  Д.  Эварн.. 

Забйряатися,  ваюся,  вшея,  а.=3а- 
брнндаатнея.  Мирг.  у.  Слои.  Д.  Эварн. 

Забиркувати.  к^ю,  еш,  м.=3акар- 
буватн. 

Забйти,  ся.  См.  Забивати,  ся. 

Забитийй,  &,  6.  О  пути,  дороги:  зане- 
сенный снътомъ.  Черк,  у.  Дороіа  за- 
битий... снігу  налява.  О.    1Н61.  V.  71. 

Забиттй,  тй,  с.  Убійство. 
8абіг,  гу,  .к.  1)  Набігь.  Драг.  228. 

2)  Убіжите,  пристанище.  Удатися  в  забі- 
ги ДО.  Убіжать,  укрыться  въ.  Шляхта 

позосталася,  удавшися  в  забіги  до  щипких 
своїх  фортець.  3)  Заката  сніжньїй,  скольз- 

кая покатость,  куда  сани  еьізжають. 
Полт.  и  Харьк.  г.  Міус.  окр.  /  казав,  не 
ції,  туди,  там  великі  забіт.  Кобел.  у. 
4)  — нону.  Иредуирежденіе.  5)  мн.  Стара- 
нія,  усилія.  Як  уже  він  ні-  підходив  до  неї, 

як  не  підлащувався,  то  вона  на  всі  дою 
забіги   наче  й  не  дивиться.  Харьк.  у. 

Забіга,  ги,  об.  Бродяга,  пришелець. 
Та  сс  мабуть  якийсь  забіїа.  Харьк. 

Забігаило,  ла,  м.  Льстецъ.^заискиваю- 
щій  человікь. 

Забігання,  ня,  є.  1)  Забіганіе.  2)  Пред- 

упрежденіе. Забігати,  гаю,  еш,  /л.  Забігать,  начать 
бігать.  Заворушились,  забігали  люде. 

Забігбти,  гаю,  еш,  сов.  в.  забігти, 
біжу,  жйш,  гл.  1)  Забігать,  забіжать. 
Туди  до  Лимана  та  до  Очакова,  або  ще  ії 

близче  забігаєш.  Мир.  Л,  сб.  48.  Забігайте- 
з  усіх  боків.  ЗОЮР.  І.  6.  В  село  із  лісу 
вовк  зобі/.  Гліб.  49.  2)  Забігать,  захо- 

дить на  короткое  время.  Та  він  забііав  на 
одну  хвилину.  Полт.  г.  Забіжиш  до  Ма- 

русі у  робочу  хвилину, — от  скучиш,  так 
словце  яке  нашвидку  перемовити.  МВ.  П. 
83.  3)  О  саняхъ:  скатываться,  еьізжать. 
Харьк.  Цілу  дороіу  сани  забігали.  Полт. 
г.  4)  Предупреждать,  предупредить.  5)  На- 

бігать, набіжать,  нападать,  напасть  (на 
кого).  Як  на  чайках  забігали  на  тих  лю- 

тих ворогів.  Грин.  III.  609.  6)  Заставать, 
застать.  Я  не  забіг  уже  запорожців.  (Слова 
старика  при  упоминаніи  о  запорожцахъ). 
Стрижевск.  7)  Най,  ті  язик  не  забігав. 
Не  говори  глупостей.  Вх.  Зн.  17. 

Забігатися,  гаюся,  ешся,  гл.  Запы- 
хаться ота  біганія.  Забігався,  ледве  дише. 

Харьк.  , 
Забіглий,  а,  є.  Забіжавшій.  Забіїлі 

душі  (з  України  а  Дунай).  КС.  1883. 
IV.  770. 

Забажатися,  каюся,  ешся,  гл.  Забо- 

житься, употреблял  вьіраженіе:  „Бігие". 
Вх.  Зн.,21. 

вибігти.  См.  Забігати 
Забідйтн,  джу\  дйш,  гл.  Нанести 

ущербъ,  обидіть  матеріально.  Я  тим  не 
забідив  гїою  башто,  що  взяв  у  його  трохи 
сього  та  того.  Екат.  у. 

Забідкатися,  каюся,  ешся,  гл.  Начать 
жаловаться  на  своє  положеніе. 

Заоідніти,  нію,  еш,  гл.  Обідніть. 

Буває,  що  бідний  забаштіе,  а  багатий  за- 
бідніє- 

Забіжнйй,  &,  6.  Забіжне  крилб  (у 
неводі  і.  Нижнєє  крыло  невода.  Вас.  187. 

Забій  ббю,  м.  1)  У  бой,  убіеніе.  Бий 
Ного  до  забою.  Бей  его  до  смерти  Як  у 
забій  бити.  Ділать  что-либо  не  переставая, 
безпрестанно.  Як  у  забій  (Ге  мороз  (день  у 
день).    Ном.  .V  683.   Жалілися  на  прокіїя- 
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тущий  мороз,  що  як  у  забій  забив — день 
у  день.  Мир.  ХРВ.  283.  •  Перепели  хавав- 

кали та  як  у  забій  биліі.  Мир.  ХРВ.  40. 
2)  ?  великі  забої  були  на  шляху.  Еватер. 

Забійнвця.  ці,  ж  Снарядъ  для  уби- 
вавія  хоуььа.  НВолын.  у. 

Забійна,  ні,  ж.  У  колесниковъ  при 

гнутъи  ободовъ:  столбъ  возлі  пенька1, — 
между  нимъ  и  пеиьнбм  закладывается  ком- 

левая часть  обода  при  его  загибаній  во- 
кругъ  пенька.  Вас.  147. 

Забіл,  лу,  м.  То,  при  помощи  чего 
жидкая  пища  получаетъ  білнй  Нвігь: 
сметана,  молоко.  Сметана  у  борті...  забіл. 
О.  1862.  I.  72. 

Забілити,  ся.  См.  Забілювати,  ся. 

Забіліти,  лію,  еш,  гл.  Забіліть.  За- 
біліли сніги.  Чуб.  У.  81)6.  День  забілів. 

МВ.  (О.  1862.  І.  100). 
Забілка,  кй,  м-.~ Забіл.  Шелех. 
Забілювати,  люю,  еш,  забілити,  ляю, 

еш,  забілити,  лю,  лиш,  гл.  1)  Забіли- 
вать,  забілить.  2)  Подбіливать,  подбі- 
лить,  приправлять,  приправить  молокомъ 
или  сметаной  кушанье. 

Забілюватися,  лююся,  ешся,  аабіля- 
тися,  лйюся,  ешся,  сов.  в.  забілитися, 
люся,  лйшся,  гл.  1)  Подбіливаться,  под- 
білиться  молокомъ,  сметаной  (о  кушанья). 

2)— Забіліти.  • 
Забір,  бору,  м.  1)  Заборъ,  забираніе. 

У  забір  іти.  Идти  изъ  дому  на  заработки 
для  отработка  неуплаченныхъ  податей  или 
забранныхъ  впередъ  денегь.  Вас.  208. 
Є  такі  вбогі,  що  не  спроможуться  казен- 

ні віддати.  Оттож  такі  гїдуть  у  іабор. 

і  'олова,  бачите,  поєднається  з  яким  небудь 
паном,  котрому  треба  косарів  або  женців, 
запитує  тих,  що  не  заплатили  податей 
та  й  висилає.  їх  з  села  на  роботу.  О. 
1861.  XI.  111.  2)  Вышивки  на  концахъ 
перемітки.  КоІЬ.  І.  38.  Шух.  І.  132,  160. 

Забірати,  раю,  еш,  сов.  в.  забрати 
беру\  рІш,  гл.  Забирать,  брать,  забрать, 
захватывать,  захватать,  уносить,  унести. 
Король  війну  замишляє,  дівки,  жінки  зо- 

ставлю, самих  хлопців  забірає.  Мог.  147. 
Нехай  кріваве  забірає.  Ном.  №  13677. 
Забірай  турка!  бий,  турка!  ЗОЮР.  І.  6. 
Він  же  мене  підмовляє  і  з  собою  забірає. 
Лавр.  70.  Всього  світу  не  забереги.  Ном. 
Д|  4851.— в  невблю.  Брать  въ  плінь. — 
в  москалі.  Брать  въ  солдаты.  Лавр.  124. 
Хлопців  в  москалі  забрали.  Шевч.  662. 
— силу.  Пріобрітать  значенню,  вліяніе.  Таку 

силу  забрали  запорожці.  Стор.  М.  Пр.  43. 
2)  Перегораживать,  лерегородить   стіною. 

Забіратися,  раюся,  ешся,  сов.  в.  за- 
братися, берися,  берешся,  гл.  1)  Заби- 

раться, забраться,  заходить,  зайти,  залі- 
зать, залізть.  Зозуля  вороженька  в  кущі 

забірається.  Млр.  л.  сб.  54.  Еней  на  піч 
забрався  спати.  Котл.  Ен.  І.  21.  Наро- 
скизував  міх,  що  і  в  торбу  не  забереться. 
Ном..  №  1345.  Забравсь  у  чі/жу  солому, 
та  ще  й  шелестить.  Послов..  2)  Уби- 

раться, убраться.  Геть,  забірагіся  звідси! 
Харьк.  у.  3)  Перебираться,  перебраться. 

Я  заберусь  у  х*ату,  а  татко  тут  жити- 
муть. Каменец,  у.  4)  Браться,  взяться 

руками.  Забратися  в  боки.  Заберіться  за 
ручечки.  Мил.  220.  5)-  на  тепло.  Начи- 

нать тепліть  (о  погоді).  Вх.  Лем.  414. 
Забірний,  ка,  м.  Взявшій  авансомъ 

плату  (деньгами  или  натурой)  за  будущую 

работу.  Вас.  208. 
Забісиуватися,  и^юся,  ешся,  гл.  За- 

бісноваться.  Та  він  деколи  як  забіснуєтьсц, 
то  всіх  з  хати  порозіаня.  Харьк. 

Забісбваний,  а,  е.  Упорный,  уирямый. 
Був  з  нього  козарлюга  забкеваний.  Що 
скаже,  те  й  зробить,  удача  міцна  в  чоло- 

в'яги. Г.  Барв.  448. 
I.  8абіч,  бочі,  ж.  1)  Укромное  місто. 

У  аабіч.  Въ  сторону,  въ  стороні.  2)  Укром- 
ный эаливъ,  бухта  съ  спокойнымъ  тече- 

н1емъ.  'Вас.  206. 
II.  Забіч,  нар.  Въ  сторону,  въ  сторо- 
ні, стороною.  Нашого  хутора  не  зачепила 

буря,  пішла  мимо,  наш  зостався  забоч. 
Новомоск.  у. 

Забічи,  біжу,  ;кйш,  /.і.  — Забігти. 
Забійна,  ви,  м.  Убійца,  разбойникъ.Гм 

сучий  син  волоцюга,  забіяка,  злий  катюга,  ні- 
чого о  собі  не  дбаєш,  о  розбою  ггомишляєш. 

Чуб.  V.  233. Заблагати,  гаю,  еш,    гл.  Умолить. 

Заблаговістнти,  щу,  стиш,  гл.  Забла- 
говістить. 

Заблимати,  маю,  еш,  гл.  1)  Замер- 
цать, тускло  засвітить.  2)  Заморгать.  За- 

блимала очима. 
Заблискати,  гаю,  еш,  гл.  Засверкать. 

Серце  в  них  розлютува.юся,  очі  заблискали. 
Мог.  133.  Як  блискавка  заблище — знай, 
що  твоя  жона  в  дороге  убрання  прибі- 
рається.  Рудч.  Ск.  II.   102. 

Заблищати,  щу,  щйш,  гл.  Заблестіт  , 
засверкать. 

Забліяти,  лію,  еш,  м.  Объ  овці:  за- 
блеять. Вівця  забліе.  Шух.  І.  89- 
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Эабл^да,  ди,  об.  Заблудившійся. 
Заблудити,  джу\,  диш,  и.  Заблудить- 
ся, сбиться  съ  пути.  Заблудив,  не  попаду 

на  свою  дорогу.  Рудч.  Ск.  II.   101.. 
8аб лудитися,  дж^ся,  дишся,  гл.  ̂ За- 

блудиться. Ой  либонь  моя  дівчинонька  та 
й  у  лісі  заблудилася.  Чуб.  V.  24. 

Заблудний,  а,  є.  Заблудившійся.  Рід- 
ний твій  батенько...  цурається  тебе,  мого 

цуценяти  заблудної/).  Г.  Барв.  478. 
Заблукати,  каю,  вш,  іл.  1)  Зайти 

куда  нибудь,  блуждая.  2)  Пуститься  въ 
бродяжничество. 

Забльовувати,  вую,  вш,  сов.  в.  аа- 
блювати,  люк,  ёш,  иг.  1)  Начинать,  на- 

чать блевать,  рвать.  Аф.  2)  Выпачки- 
вать,  выпачкать  блевотинами.  Аф. 

Забльовуватися,  вуюся,  ешся,  сов.  в. 
аабдюватися,  блююся,  ешся,  гл.  Выпач- 
киваться  блевотинами.  Аф. 

.  Забоббни,  нів,  м.  мн.  Суевірія,  раз- 
лвчныя  суевірньїя  приматы.  Сим.  188. 
К.  ПС.  120. 

Забоббнний,  а,  е.  Суеверный.  Блукав 
би  и  я  в  химерах  забобонних.  К.   ПС  81. 

Забоббнність,  ностя,  ж.  Суеверность. 

Желех.  '  г 
Забовваніти,  ні'ю,  вш,  гл.  Завидніть- 
ся вдали.  Де-де  забованіли  і  люде.  Мир. 

ХРВ.   141. 
Заббвкатн,  каю,  вш,  гл.  Начать  зво- 

нить. 
Заббвтанха,  ки,  ж.  Имеющая  замо- 

ченное, забрызганное  платье,  замараха. 

Забовтати,  таю,  вш,  гл.  Замочить,  за- 
пачкать мокрой  грязью, 

Забовтатися,  таюся,  ешся,  и.  Замо- 
читься, запачкаться  жидкой  грязью. 

Забовтюха,  хи,— Забовтанка. 
Забогарадити,  джу,  диш,  гл.  Помочь 

(ради  Бога).  Підіть  хиба  до  Грицька  Ска- 
куна; той  коли  й  не  забогарадить,  то  хоч 

доброю  радою  породить.  Грин.  II.  208. 
Забожитися,  ж^ся,  жишся,  гл.  Забо- 

житься. Хоч  як  казак  забожиться, — не 
йми,  дівко,  віри.  Мет.  53. 

Заббїстий,  а,  е.  Снежный  (о  зимі), 
занесенный  снігомь  (о  дорогі).  Зімабула 
тоді  забоїста — понамітало  скрізь.  Ека- 

терин, у. 
Заббїсто,  нар.  Много  снігу,  сугробовь. 

Забогсто  було  тоді  (на  шляху)  дуже,  ве- 
ликі забої  були.  Екатер.  у. 

Заббйиий,  а,  е.— Заббїстий.  Забойна 
зіма.  Лебед.   у. 

Заббйство,  ва,  с  Убійство.  За  ним  злий 

діявол  ходить,  на  гріх,  на  блуд,  на  забой- 
ство    призводить.    КС.     1894.     IX.     442. 

Заболіти,  лю,  лиш,  гл.  Заболіть.  За- 

боліла голова",  сама  не  знаю  чого.  Чуб.  123. 
Заболотитися,  чу"ся,  тйшся,  гл.  За- брызгаться грязью,  испачкаться  въ  грязи. 

Желех. 
Забодбтний,  а,  е.  Находящейся,  жи- 

вущій за  болотомъ.  Желех. 
Забондарювати,  рюю,  еш,  гл.  1)  На- 

чать бочарничать.  Мій  кум  попереду  ко- 
леса   робив,    а    тепер    забондарював.    Аф. 

2)  Заработать  бочарствомъ.  Забондарював 
колу,    та     й    є    гроші    на    святки.    Аф. 
3)  Затерять,  не  возвратить  при  бондар- 
ской  работі.  Се  такий  бондарь,  що  як 
оддаси  що,  то  він  і  забондарюе.  Аф. 

Забондарюватнся,  рююся,  ешся,  и. 
О  бо ч арі:  заработаться.  Аф. 

Заббра,  рн,  ж.  1)  На  днвпровскихъ 
порогахъ:  рядъ,  гряда  камней,  нрорізн- 
вающихъ  русло  поперегъ  теченія.  Драг. 
229.  Карпе  знав  добре  всі  порот,  всі  за- 

бери, знав  кожний  камінь.  Левиц.  ПИО. 
I.  138.  2)  У  рыболовонъ:  каиышевая 
стінка,  перерізнвающая  ріку  (употреб- 

ляется при  ловлі  рыбы  иотцём).  Браун.  16. 
Заббрка,  ки,  ж.  Під  ааббрку  (поши- 

тий). О  шубі:  съ  нісколькими  складками 
сзади  у  талій.  КС.  1893.  *ц.  447. 

Забормотатн,  чу",  четь,  гл.  Забормо- тать- Часом  усміхнеться,  то  насупиться, 
то  забормоче.  Кв.  I.  108. 

Забороаенник,  ааборбвник,  ка,  м. 
Часть  плуга:  каждый  изъ  клиньевъ,  вбвва- 
емыхъ  около  чересла:  забивая  ихъ  то  съ 
той,  то  съ  другой  стороны  чересла,  можно 
поднимать  и  опускать  его  или  подвигать 
въ  стороны.  Чуб.  VII.  398. 

Заборбло,  ла,  с.  Забрало. 
Заборбиа,  ни,  ж.  1)  Защита.  2)  За- 

прещеніе: 
Заборонити,  ся.  См.  Забороняти,  ся. 
Забороняти,  няго,  вш,  сов.  в.  заборо- 

нити, ню,  ниш,  гл.  1)  Защищать,  защи- 
тить. Я  працював  один  за  трьох  і  заборо- 

нив від  нужди  матір  с  сестрою.  Стор.  М. 
Пр.  34.  Господи  Боже!...  заступи  мене, 
заборони  мене  від  усякого  злою.  ПІух. 
І.  38.  2)  Запрещать,  запретить.  Ми  ба- 

чили, що  во  'им'я  Твоє  виганяв  біси,  і  за- 
боронили йому.  Єв.  Л.  IX.  49. 

Заборонитися,  нйюся,  ешся,  сов.  в. 
заборонитися,  нюся,  ияшея,  гл.  1)  За- 

щищаться, защититься.  Вкривали  отама- 
нів курінь  і  свої  халабудки,    щоб  заборони- 
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гнися    від   дощу.    Стор.    М.    Пр.     129.    2) 
Быть  запрещаему,  быть  запрещенну. 

Заборотати,  таю,  вш,  гл.  Затормошить, 
ебить  сь  толку.  Ви  мене  заборотаєте,  як 
будете  хапати  та  з  одного,  а  та  з  дру- 

гою боку.  Вас  башто,  а  я  один.  Миргор. 
у.  Слов.  Д.  Эварн. 

Заборбтатяся,  таюся,  ешся,  и.  За- 
путаться (въ  прямомъ  или  нереносномъ 

смыслЬ).  Він  заборотався,  та  вже  не  знає 
що  її  робить.  Волч.  у. 

Заборошнйтя,  ся.  См.  Зяборошиюва- 
ти,  ся. 

Заббрбшнювати,  нюю,  ега,  сов.  в. 
заборошнйти,  ню,  чйш,  гя.  Запачкивать, 
запачкать  мукою.  Константи ногр.  у. 

Заборбшнюватися,  нююся,  ешся,  сов. 
в.  ааборошнйтяся,  ннюя,  нйшся,.  і.  За- 

пачкиваться, запачкаться  мукою.  Борз.  у. 
Заббрсати,    ся.   См.  Заборсувати,  ся. 
Заббрсувати,  сую,  вш,  сов.  в.  забор 

сати,  сам,  вш,  гл.  Завязывать,  завязать, 
перепутывая  (веревку)  напр.  волоками  од 
постолів  заборотують  на  ноіах  капці.  Гол. 
Од.  67.  Коси  заборсані  в  мичку,  немов 
жінка  збіралася  сховати  їх  під  очіпок  та 

зав'язамі  на  тім'ї,  а  вони  й  розсипались. 
Мир.  ХРВ.  180.  Вообще  перепутывать, 
перепутать  (нити).  Глянь,  як  заборсала 
нитки,  як  їх  тетер  росплутувати?  Харьк.  г. 

Забброуватися.  суюся,  ешся,  сов.  в. 
ваббрсатнся,  саюся,  ешся,  /л.  1)  Перепу- 

тываться, перепутаться.  2)  Только  сов.  в. 

Заметаться,  начать  бросаться  изъ  стороны" 
въ  сторону.  Аф.  3)  Только  сов.  в.?  Устать 
отъ  суеты,  отъ  хлопотливой  работы.  3» 
день  такечки  заборсається  чоловік.  Полт.  г. 
Г.  Слов.  Д.  Эварн.  4}  Заборсатися  з  випла- 

тою. Не  уплатить,  остаться  должникомъ. 
Желех. 

Эаборйнин,  на,  м.  Работникъ,  идущій 
но  принуждевію  на  работу  для  уплаты 
податей.  См.  Забір.  Пігили  заборянг  купою 
на  степи.  О.  186.1.  Хї.  Ш 

Заборянетво,  ва,  с.  Хожденіе  на  зара- 
ботки по  принуждевію,  съ  цълью  добыть 

денегъ  для  уплаты  податей.  См.  Забір. 
О.  1861.  ХТ.  111. 

Забостй,  боду\  дбш,  гл.  Заколоть.  Вх. 
Уг.  238. 

Забоцень,  дня,  м.  Сотъ,  кусокъ  сото- 

вого меда.  „Давай,  діду,  меду!*...  Пігиов, 
одрізав  йому  забоцень  такою  вже  гарною, 
гречаною.  ЗОЮР.  І.   134. 

Забочйтися,  ч^ся,    чишся,    гл.    Косо 

смотреть  (неприветливо,  угрюмо),  коситься 
на  кого.  У  гор. 

Забран  ня,  ня,  с.  Взятіе,  захваті. 
Забрати,  ся.  См.  Забірати,  ся. 
Забрезкнути,  кну,  неш,  гл,  1)  Обрюзг- 

нуть. Сим.  36.  2)  Сделаться  водяни- 
сты мъ;  покрыться  слизью  (о  квашеньъ 

и  пр.).  Буряк  який,  та  її  тої)  у  льоху 
забрезкне.  Отто  і  діжка  забрезкла.  Мир- 

гор. у.  Слов.  Д.  Эварн. 
Забреніти,  ню,  ийш,  і  л.  1 )  Зажужжать. 

У  полі  пчілка  забреніла.  Чуб.  V.  387. 
2)  Загремъть,  зазвеніть,  зазвучать.  Зашу- 

міли луїи,  забреніли  ріки.  Грнн.  III.  681. 
Одні  двері  зашуміли,  другі  запаніли.  Чуб. 
V.  1085.  3)  Красоваться,  заблистать,  за- 

сіять. Квітки  забреніли  на  полі.  Гареми 
мусульманські  забреніли  дівчатами  врод- 

ливими її  жінками.  К.  МБ.  XI.   152. 

Забренькати,  каю,  вш,  іл.  Зазвенъть, 
забренчать.  Став  брать  гну  аугиночку  та 
якось  і  забренькав  струнами.  Рудч.  Ск. 
І.   154. 

Забренькнути,  кну,  неш,  ы.— Брень- 
кнути. Ще  раз  забренькли  струни  всі. 

Млак.  78. 

Забрести,  реду\  дёш,  <л.  1)  Забресть, 
зайти.  Он  ти  брів,  чорнобрів,  чом  до  мене 
не  забрів?  Чуб.  У.  1126  —  в  голову. 
Взбрести  на  умъ.  Робе,  що  в  голову  їіому 
забреде.  Харьк..  2)  Зайти  въ  воді  (напр. 
во  время  ловли  рыбы  неводомъ).  Аф. 

Забрехати,  шу\  шеш,  гл.  Залаять  (о 
собакахъ).  От  же  собака,  забрехала.  Кв. 
259.  Собаки  забрехали.  Всі  в  хаті  кину- 

лись до  вікон.  Левиц.  Пов.  203. 

Забрехатися,  ш^ся,  шешся,  гл.  Заврать- 
ся, залгаться.  Та  він  деколи  як  забі- 

гається, то  її  сам  не  зна,  що  меж.  Харьк. 
Забризкати,  ся.  См.  Забризкувати,  ея. 

Забризкувати,  кую,  вш,  сов.  в.  за- 
бризкати, каю,  вш,  ід.  Забризкав  кров'ю..., 

матір  Стор.  М.  Пр.  139.  2)  Запрыски- 
вал, запрнснуть,  закропляти,  закропить. 

і  малихь  дітей  (очі,  як  болять)  мапт  за- 
бризкуе  покормом.  Грин.  II.  318.  3)  На- 

чинать, начать  брызгать.  Здається,  і  хмар 
нема,  а  дои(гік  забризкав.  Аф, 

Забризкуватися,  куюся,  ешся,  сов.  в. 
забрйвкатися,  каюся,  ешся,  гл.  Забрыз- 

гиваться, забрызгаться.  Забризкався,  за- 
хлюстався.  Кв.  І.   138. 

Забрйидвати,  дааю,  вш,  гл.-=Забрьо- 
хати.  Іч,  як  забриндзала  егіідниню.  Мир- 

гор. у.  Слов.  Д.  Эварн. 
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Забрйндзатнся,  дзаюса,  ешся  (*= 
Забрьохатися.  Миргор.  у.  Слов.  Д.  Эварн. 

Забрянжати,    жу,    жйш,    гл.    Зажуж- 
жать. Кулька  забринжала.  Федьк. 

Забринькати,  каю,  еш,  и.  Забреньчать. 
Рх.  Уг.  238. 

Забрйти.  рйю,  еш,  /л.  Забрить,  взять 
въ  солдаты. —лоб.  Взять  въ  солдаты.  Ще 
два  дні  до  заручин,  як  йому  лоб  забрили. 

Чуб.  V.  243.  ' Забрйшкати(ся),  каю(ся),  еш(ся),  и. 
Заважничать,  зачваниться;  закапризничать. 

Забрід,  рбду,  м.  1)  Уходъ  изъ  дому 
на  заработки;  бродяжничество.  Це  б  то 
ми  покинемо.  се.ю  та  пустимось  вь  забрід. 
О.,  1862.  V.  100.  У  ІІакаровскаго  в  за- 

брід пуститися  иміеть  переносный  смыслъ. 
Там  з  роду  жевріє  любов,  і  як  норою  за- 

палає, то  з  толку  хоч  кою  збиває,  і  мо- 
зок напутать  і  кремі.  Се  і  Знсможенко 

дозшы:  ешь  як  пудривсь,  стеріїся,  пінишся, 
а  вс  таки  в  забри)  пустився,  на  муки 
сам  себе  оі\)нв.  Мкр.  Г.  17.  2)  Рыбный 
заводъ. 

Заброда,  дв,  об.  1)= Зад  ріпа.  2)  Бро- 
дяга. Та  він  у  нас  заброда:  усе  десь  блу- 

ка — чи  на  роботі  де,  чи  її  так, — хто 
Пою  зна  її  де  він.  Александров,  у. 

Забродити,  джу,  диш,  іл.  Замочить 
въ  воді,  запачкать  въ  грязи. 

Забродитися,  дж^ся.  дишся,  іл.  За- 
мочиться въ  воді,  запачкаться,  ходя  по 

грязи.  Ном.  Лі  7252.  А  дівчина  з  лігу 
т)е  та  її  заросилась,  та  її  забродилась. 
Мил.    ПО. 

Забрбдчик,  ка,  м.  Работникъ,  зани- 
маюіцінся  рыбной  ловлей  сітями  на  за- 
водахъ.  Черном.. 

Забрость,  сти,  ж.  На  плодовыхъ  де- 
ревьяхъ:  ночки  центовый.  На  яблуні  ба- 

ют» забрості,  батто  яблук  буде.  Рк. 
Левиц. 

Забрудйти.  джу,  диш,    іл.  Запачкать. 
Забрудйтися,  джуся.  дишся,  гл.  За- 

пачкаться. Заросився,  забрудпвся.  Гол.  І. 
180. 

Забруднити,  ни»,  нйш,  ?.».=3абру- 
дити. 

Забрукатнся,  каюся,  ешся,  іл.  За- 
пачкаться въ  грязь.  Забрукаетъся  свита 

як  іювкі.  ІШольїн.  у. 
Забрьоха,  хп^об.  Забрызганный  грязью. 

См.  Задріпа.  Так  і  швендя  куди  попало 
бісін  забрьоха.  Харьк.. 

Забрьохати,  ся.  См.  Забрьохувати,  ся. 
Забрьохувати,  хую.  еш,    сов.  в.    забрьо- 

хати, хаю,  еш,  іл.  Замачивать,  замочить, 
забрызгивать,  забрызгать  грязью  (платье). 

Забрьохуватися,  хуюся.  ешся,  сов.  в. 
забрьохатися  хаюся.  ешся,  а.  Загряз- 

няться, загрязниться  мокрой  грязью,  за- 
мачивать, замочить  себі  края  платья. 

Забрюхяатіти.  тію,  еш.  іл.  Забере- 
менеть. Зибрю.іниші.ш  дівчина,  мені  мо- 

лодцю біда.  Грин.  III.  083. 
Забризкати,  каю,  еш.  /л.  Зазвенеть, 

забряцать,  забрякать.  Лан  іріиіми  забряз- 
кав. Г.  Арт.  (О.  1861.  Ш.  103).  Хаїї 

чарка  забряжа,  хап  вессю  буде.  Греб.  392. 
Стукни  в  браму  копитами,  та  її  забряз- 

кай поводами.  ф  АД.  І.  271. 

Забрязкотіти,  кочу,  тйш,  гд.=3а- 
брязкати.  Аф. 

Забрязчати,  зчу\   зчйш,    ?.».=  Забряз- 
кати. Криві  шаблі  забрязча.ш.  Мет.  436. 

Уюрі)  раки    підіймали,    кайданами  забряз- 
ча.ш. Макс.    1849.   11. 

Забубнити,  бню,  ниш,  іл.  Ударить  въ 
литавры.  Ой  заірано  мені  і  забубнено,  бо- 

яри   Побужено.    Нп. 
Забубони,  нів,  .«.  мн.—  Забобони.  Не 

дуже  люблю  сільське  понеділкування  і  всякі 
сільські  забубони.  Левиц.  Нов.  170.  Баб- 

ські забубони.  Ном.  .V  253. 
Забубоніти,  ню,  нйш,  іл.  Невнятно 

заговорить,  глухимъ  голосомъ  заговорить. 
Забубонів,  як  старий  дяк.    Ном.  Л°  12892. 

Забування,  ни,  с.  Забнваніе,  забве- 
ніе.  Левиц.  Нов.  303. 

Забувати,  ваю,  еш,  сов.  в.  забути, 
буДУ.  Двш,  '•'•  Забывать,  забыть.  Таку 
собі,  моя  мала.  натуроні,ку  маю,  що  як 
сяііу  близько  ті'бс,  то  все  забувані.  Мет.  64. 
То<)і  я  тебе  забуду,  як  очі  заплющу.  Мет. 
62.  Забув  віл,  коли  телям  був.  Ном. 
№  1044.  Пішла  кудись:  сіней  забула  за- 

мкнуть. Рудч.  Ск.  І.  20.  Забувпм  латана. 
Чуб.  III.  353.  Забути  на  що,  на  кого.  За- 

бывать о  чемъ,  о  комъ.  Що  б  то  її  було, 
як  би  всі  багатіли!. то  б  і  на  Бот  забули! 
Ном.  Лі   1448.  . 

Забуватися,  ваюся,  ешся,  сов.  в.  за- 
бутися, дуся,  дешся.  и.  1)— Забувати. 

Проиниї  же!  швидко  убірсійся,  обіцянка  не 
забувайся.  Котд.  Ен.  IV.  11.  З  ким  зю- 
ба.іась.  розлюбилась,  мушу  забуваться.  Чуб. 
V.  156.  Оіі  за  яром  брала  дівка  лит,  та 

забулась  пов'язати.  Мет.  60.  Забувсь,  від- 
кіля й  двері,  відчиняються.  Ном.  .V  5811. 

Забувся  на  ато.  2)  Забываться,  забыться, 

приходить,  придти  въ  забвоніе.  Минулося — 
забулоещ.  ІІосл.  Забудеться  юре.    Шевч.  67. 
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Эабудннок,  нку,  к.— Забудування. 
Вийдеш  на  пусте  місщ,  де  ні  однісінької 
хати;  а  там  ізнов  починаються  забудинки 
і  осі  на  другий  штиль:  де  двірцк  стоїть, 
де  просто  як  сільська  хата.  Св.  Л.  24. 

Забудівля,  ля,  с  Строеніе,  постройка. 
Дзвіниця  коло  тієї  ж  церкви  те  дивнійша: 
стоїть  підмурок...  на  підмурку  по  краях... 
стовпи...  на  тих  стовпах  мурований  під- 

дашок, як  червони ії  поясок;  на  піддашку 
забудівля  з  дірами  заміть  вікон.  Тут  дзвони 
висять...  Стоїть  собі  дзвіпиченька,  і  хрест 
на  ній  наче  пишається,  наче  йому  велич- 
нійше  стояти  на  такім  пишнім  забудівлі. 
Св.  Л.  26. 

Забудбвувати,  вую,  еш,  сов.  в.  забу- 
дувати, дУю,  еш,  гл.  Застраивать,  за- 
строить. Инде  замісь  улиці  майдан  і  ні- 

хто йою  не  забудовує  і  нічого  на  йому 
нема.  К.  ЧР.  63. 

Забудбвуватися,  вуюся,  ешся,  сов.  в. 

забудуватися,  дУ"юся,  ешся,  гл.  Застраи- ваться, застроиться.  Великий  був  майдан, 
та  вже  забудувався   багато.  Черни г.  г. 

Забудування,  ня,  с  Строевіе,  по- 
стройка. Якісь  невидані  місця,  якесь  пишне 

забудування.  Левиц.  І.  213. 
Забудувати,  ся.  Си.  Забудовувати,  ся. 

Забудька,  ви,  а*с.=8абудьок  2.  Озьми 
хліб,  забудьку,  той,  що  як  виймаєш  із  печі 
та  забудеш  винять.  Драг.  32. 

Забудько,  ка,  м.  Забывчивый  чело- 
вікь.  Який  же  з  тебе  забудько,  хлопче. 
Подольск,  г. 

Забудькуватий,  а,  е.  Забывчивый. 
Могил,  г. 

ЗабУдьок,  дька,  м.  1)  Забытый  пред- 
меті.. Черк.  у.  2)  Забытый  въ  печи 

хлібь.  Як  забудька  хто  ззість,  то  все  буде 
забувати.  Подол.  г.  3)  Раст.  чернобыль. 
АгіЬепшіа  уп1«агі8  Ь.  Наївся  забудьків. 
Сталъ  забывчивъ.  Ном.  №  13742. 

Забужавіти,  вію,  еш,  гл.  Загрязниться. 
Ото  вікна  забужавіли — нічого  не  видно. 

Забужувати,  жую,  еш,  гл.  Опалить 
перья  и  пухъ  (у  птиць).  Я  вже  курча  за- 
бу жувала.  Лебед.  у. 

Забуаанитн,  ню,  ниш,  и.  Заговорить, 
понести  (чепуху)?  Вона  йому  нісенітницю 
як  забузанила,  то-  він  і  рукою  махнув. 

Забузувати,  в^ю,  еш,  гл.  Забить,  за- 
полнить, засыпать,  заліпить  сыпучимъ  ті- 

ломъ,  грязью.  Борода  йому  забузована  сні- 
гом. Греб.  404.  Банька  скляна,  та  забу- 

зована, та  й  не  видко,  що    у  їй.    Кан.    у. 

Забулькати,  каю,  еш,  гл.  О  жидкости: 
яабульчать,  забулькать,  забултыхать. 

Забулькотати,  чу\  чеш,  и  забулько- 
тіти, чУ,  тйш.  гл.  Сильно  забульчать. 

Шубовсть  у  воду!  тільки  забулькотіло. 
Харьк.  Чім  як  відіткнувся,  вода  й  за- 

булькотіла у  човен.  Стор.  І.  82. 
Забундючитися,  чуся,  чишся,  и. 

Заважничать. 

Забунтувати,  тую,  еш,  гл.  Взбунто- 
ваться. На  Господа  вони  забунтували.  К. 

Пс.  8. 

Забаритися,  рюся,  ришся,  іл.  Обмо- 
читься. і 

Забуркотати  чу,  чеш  и  забуркотіти, 
чУ,  тйш,  гл.  Заворковать. 

8абуркУкати,  каю,  еш,  гд.— Забур- котати. Озвись,  голубко,  забуркукай  стиха. 

К.  Дз.  191. 

Забарний,  а,  є.  Буянь.  Він  як  п'я- ний,— страх  який  забурний.  Міус.  окр. 
Забуртати,  таю,  еш,  гл  Зарыть.  Вх. 

Уч.  238. 

Забуртатися,  таюся,  ешся,  и.  За- 

рыться. Вхч.  Уг.  238. Забуртйтя,  рчу,  тйш,  гл.  1)  Забить, 
засыпать,  заліпить.  Вікна  забуртило  (сні- 
гомь), — нічого  не  видко.  Мнж.  130.  2)  Во- 

ткнуть, вонзить.  У  серце  ніж  забуртша. 

АД.  І.  304. 
Забурувати,  рУю,  еш,  и.  Забурлить. 

Харьк. 
ЗабурУниий,  а,  е.=8абурний.  Я  як 

пяний,  то  забурунний.  Міус,  окр. 
Забурхати,  хаю,  еш,  гл.  Забушевать 

(о  воді,  вітрі). 
Забурчати,  чу,  чйш,  гл.  Заворчать, 

заурчать.  Уже  старий  забурчав — сердиться. 
2)  Зашуміть,  зажурчать.  По  хвилі  весельця 
гули.  Пливуть — аж  вітри  забурчали.  Котл. 
Ен.  ІУ.  8.  В  рівчаку  струмочок  забурчав. 
МВ.  (О.   1862.  І.  71). 

Забути,  ся.  См.  Забувати,  ся. 

Забутітя,  чУ,  тйш,  іл.  Загудіть.  За- 
гудів, забутів  сивий  голубонько  по  зеленій 

ліщині.  Гол.  І.   131. 

8абутк6вий,  а,  е.  Вызывающей  забве- 
ніе.  Треба  тобі  дать  забуткової.  Ном. 
№  5820. 

Забутяйй,  а,  є  и  Забутній,  я,  є.  1)  За- 
бывчивый. Забутний  чоловік.  Черк.  у. 

Ніяк  от  не  згадаю,  як  йою  прозивати;  я 

такий  забутний  став — так  зараз  і  за- 
буду. Верхнедніпр.  у.  2)  Вызываюицй 

забвеніе.  Чи  мені  дано  такою  зілля  за- 
буттю, чи  ию?  Г.  Барв.  351. 
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Забуток,  тку,  м.  1)  Остатокъ,  памят- 

ника Забуток  старовини.  О.  1862.  X.  1. 
2)  Забвеніе.   Павлогр.  у. 

Забуттй,  ти,  с  1)  Забвеніе.  Продаємо 
чортяці  тіло  й  душу  за  нещасливу  за- 

буття хвилину.  К.  ЦН.  217.  2)  За- 
бытье. Усе  кругом  спало,  мов  зачароване,  в 

тихім  забутті  теплої  ночі.  Мир.  ХРВ.  19. 
Забухикати,  каю,  еш,  гл.  Закашлять 

глухо  и  сильно. 
Забучавіти,  вію,  еш,  іл.  Затвердіть 

(о  появі). 
Забуяти,  яю,  еш,  ы.  Роскошно  раз- 

ростись,  вырости;  во  множеств*  появиться. 
Як  поле  в  них  буяє  бодяками,  так  забуяли 
іхред  Царяірада  невольницькі  базарі  коза- 

ками. К.  МБ.  XI.  52.  Густо  забуяв  наш 
нарід  на.  руїні.  К.  Дз.   16. 

Завабити,  люю,  еш.  См.  Заваблювати. 

Заваблювати,  люю,  еш,  сов.  в.  аава- 
бити,  блю,  биш,  гл.  Приманывать,  при- 
манить. 

За  вага,  ги,  ж.  Отягощеніе;  поміха. 

Ось  підтісуйте  лишень! — каже  тиарь  стар- 
шині.— Зібралось  ціх  бамаї  скільки!  Хоч  би 

швидче  здихаться  ції  заваги, — їх  стільки 
не  бувало.  Лохв.  у.  Слов.  Д.  Эварн. 

Завагітніти,  нію,  еш,  ы.  Забереме- 
неть. От  вона  вже  як  завагітніла,  що 

от-от  родини  будуть...    Рудч.    Ск.  II.  90. 
Завагоніти,  нію,  еш,  ?.<.— Завагіт- 

ніти. А  та  чи  з.іяілась,  чи  не  .іляїлась  З 
ужаї.ою.  вже  й  завоіоніла.  ЗОЮР.  II.  33. 
От  як  йою  жінка  заваюніла,  так  теща 

і  каже  йому:  привези,  ж  її  до  мене  рожать.' 
ЗОЮР.  II.  38. 

Заваготіти,  тію,  еш,  гд.=8авагітйіти. 
Мнж.  37,  25. 

Завада,'  ди,  ж:  Препятствіе,  поміха, 
затрудненіе.  То  завада  є  йому,  що  воно  не 
зійшло.  Камен.  у.  Бути  на  заваді.  Слу- 

жить номіхою,  мішать.  Йому  й  муха  неї 
завікЧ.  Ном.  .V  281-0.  Нотному  животові 
й  пирот  на  заваді.  Посл.  Стати  на  заваді. 
Помішать. 

Заваджати,  джаю,  еш,  м.=І  Зава- 
жати. 

Завадити.  См.  І  Заважати. 
І.  Заважати,  жаю,  еш,  сов.  в.  Зава- 

дити, джу,  диш,  м.  1)  Препятствовать, 
мішать,  помішать,  быть  номіхой.  Сей 
хміль  мені  не  буде  заважати,  а  буде  моєму 
серцю  смімсти  додавати.  Макс.  1849,  85. 
Ет,  геть  звідце,  не  заважай,  нема  чип/  з 
тобою  ту  балакати!  Камен.  у.  2)  Но- 
дійствовать  дурно    (на    желудокъ).    Ною- 

ному  животові  і  пироги  завадять.  Ном. 
№  7159.  Завадило.  Затошнило.  Мені  з  са- 

мою ранку  завадило.  Аф.  406. 
II.  Заважити,  жаю,  еш,  (.(.—Заважу- 

вати. А  в  кишені  три  шеляги,  та  її  ті 
заважають.  Грин.  III.  652.  Бачия,  ні- 

чого не  заважають  слова,  а  Леся,  да  й 
сама  Черечаниха,  насилу  змогли  дивитись 
без  сліз  на  ту  нещасливу  невісту.  К. 
ЧР.  221. 

Заважити.  См.  Заважувати. 
Заважнйи,  а,  є.  Біскій,  тяжелый,  тя~ 

желовісннй.  Левч.  165.  Продажне — за- 
важне.  Ном.    Л«-  10523. 

Заважніти,  нію,  еш,  м.=8авагіт- 
ніти.  Жінка  в  його  дивно  вже  заваж'ніла. 
Рудч.  Ск.  II.  114. 

Заважувати,  жую,  еш,  сов.  в.  зава- 
жити, жу,  жиш.  1)  Бісить,  йміть  вісь. 

Скільки  пудів  вона  заважить?  Коы  II.  72. 
2)  Иміть  значеніе,  быть  важнымъ.  Тую 
початок  діла  більше,  заважить,  аніж  ве- 

ликі іреші.  К.  (О.  1"862.  Ш.  23).  А  піо? Башто  твій  заважив  розум?   К.  ЦН.    296. 
Заважуватий,  а,  е.  Неповоротливый. 

Мнж.  180. 

Завала,  ли,  ж.  1)  Завалу,  набросан- 
ная масса  чего,  загроможденіе.  У  хаті 

така  завала,  що  нема  де  сісти.  НВол.  у. 

2)  Заносы  сніжньг'е.  Завала  снігу  велика. 
НБол.  у.  Лелет  і  зимі  як  кричит — то 
на  завалу.  Вх.  Лем.  414.  3)  Грозовая 
туча;  буря.  Від  запад-сонця  прийшла  за- вала. Вх.  Зн.  18. 

Завалин,  а,  е.  Неповоротливый,  ува- 
лень. Мнж.  180. 

Завалистий,  а,  є.  Многосніжньїй  (о 
зимі).  Завалиета  зіма.  НВол.  у. 

Завалисто,  на}).  Большіе  сугробы  сніга, 
глубокій  снігь.  Як  у  долині,  то  завалисто, 
а  полем  ні.  НВол.  у.  Снігу  **е  дуже 
завалисто.  Черк.  у. 

Завалити.  См.  Завалювати. 

Завалувати,  л^ю,  еш,  гл.  Сильно  за- 
лаять (о  многихъ  собакахъ).  Загавкають 

собаки,  завалують  на  вовка. 
Завальковий,  а,  е.— Завалистий. 
Завалькувати,  к^ю,  еш,  іл.  Замазать 

глиной  стіну. 

Завилькуватий,  а,  є.  ЛіниььійУ  непо- 
воротливый? Потім  як  роздивилась  ближче, 

да  к  і  завалькуватиіі,  і  лемехуватий  (дід). 
Г.  Барв.  498. 

Завальний,  а.  е.=3авалистнй.  За- 
вальна зіма.  НВол.  у. 

Завалювання,  ни,  с  Обваливаніе. 

18* 
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Завалювати,  люю,  еш,  сов.  ».  зава- 
лити, лк>,  лиш,  гл.  1)  Заваливать,  зава- 

лить. (,'ніі  завалить  по  степу  усі  шляхи, 
пі  вийти,  пі  виїхати.  Греб.  40'4.  2)  Обру- 

шивать, обрушить.  Пришила  додому,  піч 
завалила.  Ни.,  о)  Переносно  —  закатывать, 
закатить.  Піп  як  завалив!  Онъ  какъ  зака- 
тилъ  (о  ізді).  Йому  як  завалили,  то  ма- 

буть сот   кілька.   Завалив  пити.  Запилъ. 
Завалюватися,  лююся,  ешся,  сов.  в. 

завалитися,  люся,  лишся,  м.  1)  Обва- 
ливаться, обвалиться,  обрушиваться,  обру- 
шиться, заваливаться,  завалиться.  Була 

завалилася  стеля,  трохи  людей  не  побила. 
2)  .Заваливаться,  закалиться,  забираться, 
забраться.  Було  завалиться  па  піч. 

Завалити,  лйю,  еш,  и.  1)  Завалять. 
2)  Запачкать. 

Завалятися,  ляюея,  ешся,  гл.  1)  За- 
валяться. Десь  завалялось  у  коморі.  2)  За- 

пачкаться. 

Завалящий,  а,  є.  Завалявшійся,  пло- 
хой, мало  пригодный. 

Завар,  ру,  \г.=3аварювання  2.  Кв. 
II.  289. 

Заварити.  Ом.  Заварювати. 
Заварка,  ви,  ж.  Кушанье,  сваренное 

изъ  молочной  сыворотки  и  сыра  или  вурдй. 
Вх.  Зн.  18. 

Заварувати,  р^ю,  еш,  гл.  Обезпечить, 
упрочить;  сохранить,  даваруй  пас,  Христе 
папе!  Гол.  II.  95. 

Заварювання,  ня,  с.  1)  Завариваніе. 
2)  Ліченіе  сухими  банками  при  боляхъ 
живота. 

Заварювати,  рюю,  еш,  сов.  в.  зава- 
рити, рю,  риш,  и.  1)  Заваривать,  зава- 
рить. Базара  заварить,  а  Сава  засолить. 

Ном  Дё  507.  2)  Печь,  запечь  (о  боли). 
Що  цс,  сестро,  да  й  за  пиво,  ком  се]щя 
заварило.  Чуб.  V.  432.  3)  — соняшниці. 
Ставить,  поставить  сухія  банки  при  бо- 

ляхъ живота.  Бота  й  язичок  підняти,  і  со- 
пягинпці  заварити,  ось  така  то  еста.  Кв. 
Драм.  57). 

Заватра,  ри,  ж.  У  гуцульскихъ  пасту- 
ховъ  въ  полонинах:  роль  шалаша  среди 
загороди,  въ  которой  ночують  животныя: 
съ  покатой  крышей  изъ  луба  и  откры- 

тыми боками,  чтобы  спящій  тамъ  пастухъ 
могъ  всегда  видъть  животныхъ.  Ш\х.  I. 
185,    188. 

Завбільшки,  пар.  Величиною.  Камінь 
такий  завбільшки,  як  де  є  лата  велика. 
Рудч.  Ск.  І.  105.  Так  мабудь  з  теля 
завбільшки  буде.  Харьк. 

Завббжіти,  ясію,  еш,  гл.  Обідніть. 
Лебед.  у.  Камей,  у.  Він  тим  не  заба- 

гатіє, а  ми  пс  завбожієм.  Камен.  у. 
Завважати,  жаю,  еш,  сов.  в.  завва- 

жити, жу,  жиш,  гл.  Замічать,  замітить, 
подмічать,  подметить,  усмотреть,  сообра- 

жать, сообразить,  1  пішов  собі,  наче  він 
пе  завважив  і  не  чув  слова  її  блаїащою. 
МВ.  II.  117.  Я.вже  завважив  мировою,  який 
він.  НВол.  у.  Ідь-но,  а  там  даЛІ  завважимо, 
куди  нам  пов(ртапш.  НВол.  у.  Уже  й 
сих  слів  Христових  досить,  щоб  завважи- 
ти,  як  противні  слова  п.  Аскочснскаю  на- 

уці християнській.  Костом.  (О.  1862.  "\1. 10).  2)  Ділать,  еділать  замічаніе  кому. 
Заввиш,  заввишки,  нар.  Вышиною. 

Кров  із  ями  свистала  вгору  заввишки  з  чо- 
ловіка. ЗОЮР.  І.  302.  Де  хата  стояла, — 

кропива  та  бур'ян  заввишки  з  мене  поросло. 
Г.  Варв.    176.    Ум.  Заввйшечки. 

Завволити,  лю,  лиш,  «.  Пожелать, 

захотіть.  Як  завво.ттс,  сестро  Меланіе, — 
одказала  Катря.  МВ.  П.  199. 

Завгарити,  рю,  риш,  гл.  — кому\  За- 
труднить кого;  задержать  кого.  Ще  й  не 

вечір,  а  вже  шпарування  тілько  побілити... 
О,  п/>  їй  г.с  заргарить!  Потгі  сонгце  сяде, 
вона  і  побіле.  Мир.  Нов.  II.  80. 

Завгеть,  нар.   Исключая,  кромі:   Хар. 

Завглйб  и  Зааглйбки,  »'у*.— Зав- 
глибшки. Кінь  як  стрибне, — так  усіма 

чотирма  ногами  по  концю  й  вибив,  у  ко- 
ліно заві  дибки.  Драг.  253. 

Завглибшки,  пар.  Глубиною.  В  цій 
кручі  завиибгикгі  буде  сажнів  півтора. 
Черк.  у. 

Завгодно,  нар.  Угодно.  Ізвсртається 
і  чоловікомг,  і  свинею,-  і  кішкою,  і  чим 
завгодно.  Рудч.  Ск.  II.  176. 

Завгодя,  Нар.  Заблаговременно,  зара- 
НІе.  Треба  завгодя  лагогНітггсь  з  своїм  доб- 

ром у  город  па  ярмарок.  О.  1861.  IX.  176. 
Збіралися  завгодя,  завгодя  скуповувались, 
пекли,  ва)пі.ш.  Мир.  Иов.  II.  56. 

Завгородній,  я,  є,  Находящейся  за 
огородомъ.  Аф. 

За  вгоряти.  См.  Завгорювати. 

Завгбрювати,  рюю,  еш,  сов.  в.  Зав- 
горити,  рю,  риш,  14.  1>  Причинять,  при- 

чинить горе,  непріятность.  Та  хоч  бий 
себе,  хоч  ріж,— сим  нікому  не.  завгориш. 
Харьк.  2)  Переноси,  запрещать,  запре- 

тить. Нехай  брегиуть:  людім  не  завіориш. 

Харьк. 
Завгрубшки,  нар.  Толщиною.  Нами- 

сто було  завгрубшки  як  моє.  Харьк. 
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Завдаванка.  ки,  ж.  Согретое  молоко 
съ  примісью  сметаны.  Каменец,  у. 

Завдавати,  дай,  вш,  сов.  в.  вавдати, 
дім,  дасй,  гл.  1)  Давать,  дать.'  Як  Бог 
дасть,  то  й  тут  завдасть.  Ном.  №  13. 
2)  Задавать,  задать  (урокъ).  О.  1862.  I. 
54.  3)  Отдавать,  отдать,  закабаливать, 
закабалить.  Мій  батенько  мене  прокляв  і 
зміяці  заедав  аж  па  три  годи  па  послуги. 
Рудч.  Ск.-  II.  106.  З  дочкою  ліг  спати, 
завдав  сина  у  лакеї.'  Шевч.  349.  Ждала 
мати,  ждала  мати  (дочки),  та  вже  й 
зажурилася.  Доню  моя,  доню,  доню-одини- 
це,  та  и  безталаннице!  чи  тебе  завдано, 
а  чи  запродане?  Чуб.  V.  744.  4)  Засы- 

лать, заслать,  ссылать,  сослать,  упряты- 
вать, упрятать.  А  на  дворі  коня  взято, 

за  Дунай  завдато.  Мет.  213.  На  вічну 
каторгу  заедав.  Макс.  1849,  91.  Семена 
Палія  на  Сібір  заедав.  Макс.  1849,  88. 
Далеко  да-ь  були  вони  завдаті.  МВ.  II. 
34.  5)  Причинять,  причинить  кому  что- 
лвбо,  какой-нибудь  вредъ,  сдЪлать  что- 
либо  непріятное, — въ  слъцующихъ  выра- 
жешяхъ: — жалю.  Причинять  скорбь,  пе- 

чаль, горе.  Тепер  мене  покидаєш,  серцю 
жалю  завдаєш.  Мет.  15.  Як  я  тебе  в 
військо  дам,  собі  жалю  завдам.  Макс. 

1849,  X  22. — жаху,  страх,  страху.  Наво- 
дить страхъ,  устрашать.  Щоб  більше  жаху 

їй  завдать,  і  щоб  усяк  боявся  так  роби- 
ти,— у  річці  вражу  щуку  утопити.  Гліб. 

А  буде  нашу  тисячу  гнати  й  рубати, 
буде  нам,  великим  панам,  великий  страх 
завдавати.  Макс.  1849,  89. — пуки.  При- 

чинять страданія.  Не  завдавай  мені  моло- 
дому смертельної  муки.  Мет.  210. —  пар- 

ла.  прочухана,  прочуханки,  хлбету,  чбсу  За- 
дать трепку,  отколотить.  Ном.  Л«  3860 — 

3862.  Завдавши  чосу  татарві,  січовики 
одпрова/)пли  загін  проти  черкесів.  Стор.  М. 
Нр.  27. — соромі  Пристыдить.  Світгілка- 
шпи.іька  при  стіні,  в  неї  ■  сорочка  не  її, 
в  неї  щючка  кумина, — завдайте,  буяре, 
сорома!  І'рин.  III.  486. — туги.  Причинять 
тоску,  горе.  Ой  не  завдавай,  чорнявая, 
.чому  серцю  туги.  Чуб.  V.  55.  6)  — 
брехню,  неправду.  Обвинять  во  лжи.  Що 
обізвусь,  то  заїдають  неправду.  К.  Іов. 
74.  7)— думки.  Заставить  думать,  безпо- 
коиться.  Я  боржій  пішла  додому,  бо  грім  і 
блискавка,  і  дощ  завдали  домашнім  про 
мене  думки.  Г.  Барв.  221.  8) — дурня. 
Ставить  въ* глупое  положеніе,  выставлять 
дуракомъ.  Вони  добре  бачили,  якою  дурня 
завдав  усім  Колумб.  Ком.  І.  55. 

Завдалекн,  ш/>.=3авдальшкн. 
Завдальшки,  нар.  Разстоятемъ.  Так 

завдальшки,  як  до  тії  греблі,  сиділи  в  оче- 
ретах дикі  качки.  Черк.  у.  Завдальшки 

як  до  тою  сухоставу  од' їхали  чумаки  од села.  Черк.  у. 
Завдання,  ня,  с  Задача;  урокъ. 

Башт.  22. 
Завдарім,  нар.  Задаромъ,  за  безцвнокъ. 

Татарин,  братіку,  татарин,  продав  се- 
стрицю  завдарім  та  взяв  завдатку  ка- 

лину. Нп. 
Завдати.  См.  Завдавати. 

Эавдаток,  тку,  м.  Задатокъ.  Добре  слово 

стоїть    за  завдаток.    Ном.    Л"   10674.    Я 
трохи  дам  завдатку,  а  там  зароблю  в  кою 
майструючи  та  й  оплачусь.  Г.  Барв.  186. 

Завдача,  чі,  ж.  Задатокъ.  Явже  взяла 
три  карбованці  на  завдачу.  Полт.  г.  Слои. 
Д.  Эварн. 

Завдбвж,  Завдбвжвн,  нар.  Длиною, 
въ  длину.  Роги  по  аршину  завдовжки, 
колгі  не  більш.  Стор.  І.  41. 

Завдовіти,  вію,  еш,  и.  Овдовіть. 
Малою  заміж  пішла,  та  ще  й  молодою 
завдовіла.  Мил.  91.  Чом  ви,  цвіти,  рано 
забіліли,  я  молода  завдовіла.  Чуб.  V,    806. 

Завдруге,  кяр.=Вдруге.  А  він  йою 
завдруге  як  заціде  у  вухо!  Хере.  у.  Слов. 

Д.  Эварн. 
Завдяки,  нар.  Благодаря.  Завдяки  доб- 

рому чоловікові,  що  порятував  мене  шмат- 
ком хліба,  я,  поснідавши,  агромігся  пере- 

ваги-ваїи  додому  доплентатись,  а  то  пак 
нездужав    уже   і  ступіня  ступити. 

Завдячати,  чаю.  еш,  и.  Благодарить, 

приносить  благодарность. 
Завдяченнй,  в,  е.  Благодарный.  Зав- 

дяченгш  поетові,  гцо  він  квітками  душі 
своєї  уквітчав  йою  щастя,...  просив  його 
до  себе.  К.  ХП.  23. 

Заведений,  а,  є.  1)  Принятый,  уста- 
новленный. 2)  Явленный.  Він  казав,  що 

наш  контракт  незаконний,  бо  не  заведе- 
ний у  нотаруси.  Павлогр.  у. 

Заведення,  ия,  с.  Обычай,  обыкнове- 
ніе.  У  них  таке  вже  заведення,  що  всі 
брати,  хоть  вони  й  жонаті,  живуть  і 
роблять  укупі.  У  нас  таке  заведення,  що 
жінки  не  молотять. 

Заведено,  нар.  Разумъется,  конечно. 
Борз.  у. 

Запеденція.  ції,  *.— Заведення.  Ич, 
думаю,  яка  в  їх  заведенція!  Треба  Іі  собі, 
щоб  не  подумали,  що  я-  мужик,  <)ак  нічого 
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и  не  знаю.  Драг.  52.  Се  вже  така  буде 
усюди  заведенція.  Кв.  Драм.  34. 

Заведисвіток,  тва,  м.  =  Дурисвіт. 
Желех. 

Заведія,  дії  м.  Обманщикъ?  Гол.  II.  508. 
Завезиско  и  завезл веко,  ка,  с.  Місто, 

гді  почва  глубоко  запала.    Вх.  Лем.  414. 
Завезти.  См.  Завозити. 
Завейкати,  каю,  еш,  гл.  Закричать 

„вей-мир".  „Яку  торбу,  якого  баранця?* — 
завеикали  жиди.  Рудч.  Ск.  II.  132. 

Завеличатися,  чаюся,  ешся,  гл.  За- 
важничать. Завеличався,  як  жид  на  роди- 

нах.   Ном.  №  2490. 
Заверба,  би,  ж.  и  Завербник,  ка,  м. 

Родъ  раст.  изъ  породы  Заііх.  Вх.  Зн.  18. 
Завербувати,  буи>,  еш,  гл.  Завербоватв. 

Другу  половину  завербували  собі  в  товари- 
ство ті  шмаровот.  Стор.  І.   109. 

Завергати,  гаю,  еш,  сов.  в.  заверг- 
иути,  ну,  неш  и  аавергти,  вержу,  жеш, 
гл.  Забрасывать,  забросить,  закидывать, 
закинуть.  Прали  дгвойка  хусти  на  жду, 
прийшов  до  неї  красний  молодець:...  „Яті, 

дівойко,  хусти  розмелу" . — Як  ти  розмечеш, 
я  сі  позберау.  „Я  ті,  дгвойко,  праник  за- 

вержу* . — Як  ти  завержеш,  а  я  сі  найду. 
Гол.  II.  73—74. 

Завередити,  дить,  гл.  безл.  Почув- 
ствовать дурноту.  Щось  мені  завередгш. 

Завередувати,  дую,  еш,  гл.  Закаприз- 
ничать, заприхотничать,  начать  приверед- 

ничать. 

Заверетенитися,  нюся,  нишся,  гл. 
Завертіться,  закружиться.  Усе  зиверетени- 
лось  у  мене  в  очіх.  Г.  Барв.  398. 

Заверещати,  щу  щиш,  гл.  Громко  и 
різко  закричать.  Як  увійшла  в  хату,  як 
заверещить,  як  засичить!  Левиц.  Пов.  343. 

Завернйголова,  ви,  об.  Челонікт»,  мо- 
рочащій  другого,  ебивагощій  съ  толку. 

Завернути,  ся.  См.  Завертати,  ся. 
Заверт,  ту,  м.  1)=3авертень.  Нічим 

вовкові  блювати,  так  задерта. ми.  Ном. 
Л;  2823.  2)  Заворотъ,  новоротъ.  Отой 
Шпак  живе  на  заверті.  Каменец,  у. 

Завертайло.  ла,  м.  Производящей  ка- 
страцію. Оцей  мій  кум  завертайло  на  на- 

шому селі. 
Завертати,  таю,  еш,  сов.  в.  завер- 

нути, н^,  неш,  гл.  1)  Заворачивать,,  заво- 
ротить, поворачивать,  поворотить.  Дике 

утя...  завернуло  під  крильце  юловку  та  й 
куняє  на  озерні.  Греб.  402.  Уже  коники 
запряжені  і  возики  завернуті.  МУЕ.  III. 
139.  2)  Заходить,  зайти  по  дорогі.  Хто  б 

не  завернув  на  двір,  або  не  зайшов  у  ха- 
ту,— є  кожному  горілки  чарка.  Стор.  М. 

Пр.  153.  /  в  хутір  лихо  завернуло,  і  сліз 
чимало  принесло.  Шевч.  106.  3)  Ворочать, 
воротить.  Завертала  миленького,  завертала: 
ой  вернися,  мій  миленький,  завернися.  Мир. 
Л.  сб.  295.  Там  пасла  гуси  дівчина  молода. 

— „Покинь,  дівчино,  гусоньки  завертати". 
Гол.  І.  72.  Жолніри-,  що  йшли  слідком,  за- 

вернули собак.  Стор.  М.  Пр.  М2.  4)  При- 
глашать, пригласить  зайти,  запрашивать, 

запросить.  Оттоді-то  удова  не  убоюю  себе 
мала,  всіх  козаків  у  двір  завертала.  Мет. 
424.  5)  Возвращать,  возвратить  что.  За- 

верну все  твое.  Грин.  II.  99.  6)  Оскоплять, 
оскопить  (животное).  О.  1862.  V.  Кух.  39. 
7)  — гблову,  ибзок  (кому).  Оглуплять,  оду- 

рять (кого).  Не  тієї  освіти,  що  серце  су- 
шить і  голову  завертає.  О.  1861.  XI.  104. 

Чаще  безлично:  завернуло  гблову,  ибзок 

(кошу).  Одуріль  (кто).  Чуб.  III.  131.  8)  За- 
вернути ніс.  Заважничать.  Ном.  Л»  2467. 

Завертатися,  таюся,  ешся,  сов.  в.  за- 

вернутися, ну"ся,  нешся,  гл.  1)  Заворачи- 
ваться, завернуться,  поворачиваться,  по- 

вернуться. 2)  Ворочаться,  воротиться,  воз- 
вращаться, возвратиться.  Біжи,  біжи,  дитя 

моє,  не  барися:  на  егнечному  порозі  защ>- 
нися.  Мет.  150.  Тебе,  серце,  не.  покину,  хіти, 
покину,— завернуся,  до  серденька  пригорну- 

ся. Чуб.  У.  2б2.  Заверніться,  тату,  до- 
дому.— я  й  сама  піду.  Рудч.  Ск.  II.  55. 

Завертаха,  хи.  ж .? — Який  буде  обід 
твій... — Не  журися  ти,  дівчино,  єсть  там 
в  полі  соломаха,  козацькая  завертчха.  Лу- 
каш.   12. 

Завертень,  тня,  м.  Веревка  или  дере- 
вянное кольцо,  которыми  прикріпляють 

оглоблю  къ  санямъ.  Сим.  37.  Нічим  вов- 
кові блювати,  так  завертнями.  Ном. Л»  2823. 

Завертіти,  ся.  См.  Завірчувати,  ся. 
Завертка,  ки,  ж.  1)  Пукъ  стеблей 

стоящаго  на  корню  хліба,  свернутый  уз- 
ломъ.  По  народному  повірью,  завертка  ді- 
лается  съ  злымъ  умысломъ  и  иміеть  силу 
причинить  болізнь  сорвавшему  ее  или 
сьівшему  хлібь  изъ  зеренъ  тіхь  колосьевъ, 
которые  были  въ  завертці.  К.  С.  18Н9.  XII. 
597.  См.  Завивка,  завитка,  завиття.  закрутень, 
закрутка  2)  Родъ  деревяннаго  запора  у 
дверей:  проходящій  сквозь  дверной  косякъ 
стержень,  на  внутреннемъ  конці  котораго 
деревянная  пластинка,  прикріпленная  къ 

стержню  посреди  ні  и  при  горизонталь- 
номъ  положеній  захватывающая  своею  по- 
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ловнною  внутрь  отворяющуюся  дверь;  вра- 
щая стержень,  а  съ  ннмъ  и  пластинку, 

можно  отпирать  и  запирать  дверь.  Чуб. 
VII.  383.  Христя  кинулась  до  надвірніх 
дверей...  зачинила  й  закрутила  заверткою. 
Мир.  ХРВ.  216. 

Завертати,  шаю,  еш,  сов.  в.  завер- 
шити. ту\  шиш,  гл.  Завершать,  завер- 
шить, заканчивать,  закончить  (крышу, 

стогъ,  копну).  Чуб.  III.  390.  Здорові  та 
гарно  завершені  стоги  пшениці  та  жипш. 
О.  1862.  X.  113.  Иногда  употребляется 
и  вообще  въ  смысл*  заканчивать,  закон- 

чить, довершить.  Бреши,  бреши,  гаразд  за- 
верши, під  конец»,  правду  скажи  та  й  за- 

божись. Мнж.  166.  Було,  було,  погано,  а 
сей  год  завершило  (т.  е.  дошло  до  высшей 
степени):  иг  хліб  не  вродив,  ні  оїородгіна. 
Волч.  у. 

Заверюха,  хи  и  пр.— Завірюха  и  пр. 

Заверяйка,  ки,  ж.  Родъ  запора  дере- 
вяннаго.  Вх.  Лем.  414. 

Завеселйтися,  ліося,  лйшея,  и.  От- 
даться веселью. 

Завести,  ся.  См.  Заводити,  ся. 

Завечоріти  и  завечоріти,  рйть,  гл. 
Сиза.  Повечерять. 

Завештатися,  таюся,  шлея,  ми  1)  За- 
суетиться. Біта  завешталась  Ш  хаті, — 

дивлюсь,  на і:  й  чеініяка  заморити.  2)  На- 
чать шляться.  Парубок  сидів  удома,  а  це 

завештався  по  містах.  3)  Засидіться,  за- 
гуляться. Ни  току  завештався:  там  мо- 

лошяшь  та  віють.  Харьк.  У  пасіці  завеш- 
шешя.  Харьк. 

Завжде,  нор.  Всегда.  Ой  де  то  аніс.ш 
та  пісню  співають,  Бісвишняю  Бот  завжде 
вихваляючії,.  Чуб.  III.   384. 

Завжденний,  а,  є.  Всегдашній,  по- 
стоянный. Треба  їх  до  діла  призвичаїти. 

От  і  почилій  і,  зааждсннс  призвичаювання. 
Мир.  ХРВ.   127. 

Завжди,  ̂ /у/.=3авжде.  Чи  що  зроблю, 
куди  піду,  завжди  егрце  в  тузі.  Чуб.  V.  277. 

Завждішній,  я.  е.^-Завжденний.  То 
було .зиііжіїініне  змшання.  Мир.  Нов.  І.  1.49. 

Завздалегідь.   »"/'•— Заздалегідь. 

Завздбвж,  завздбвжки.  нар.  =  Зав- 
довжки. 

Завзятий,  а,  є.  Стойкій  въ  цреслідо- 
ваніи  своей  ці.ли,  упорный,  неуступчивый; 
ожесточенный,  неукротимый,  злобный.  Зав- 

зяте як  ііс)м'іі,і,,  покій  не  вийде  на  ісрець. 
Лащ  отаман  Гцмилін.  отаман  завзятий. 
Шевч.  60. 

Завзятися,  візьмися,  мегася,  гл.  1)  За- 
даться цілью,  упорно  стремиться  къ  чему. 

Завзялись  ляшки  и^с  й  багатії  люде  за- 
брать, забрати  тих  бідних  сирот.  Чуб.  V. 

973—974.  2)  —на  нбго.  Взъесться,  оже- 
сточиться, напасть  на  кого.  Писарь  за- 

взявся на  мене.  Каменец,  у.  Три  селі  завзя- 
лися на  старшину.  НВольга.  у. 

Завзятість,  тости,  ж.  Отвага,  стой- 
кость въ  преслідованіи  дт.ли,  упорство, 

ожесточеніе,  злоба.  Воєнна  буря  закрутила, 
латинське  серце  замутила,  завзятість  вся- 

кою бере.  Котл.  Ен.  IV.  63.  Завзятістю 
сповняє  Україну.  К.  ЦН.  201.  В  завзя- 

тості страшний.  К.  МБ.  XI.  144.  Гоїпо- 
дарство  своє  позаводили  вони,  не  так  догля- 

дом, як  завзятістю.  їх  усяке  боїті>ся,  чи 
сусіда,  чи  наймит;  з  убогою  вони  уміють 
здерти  своєю  запомогою  і  з  поденника  викру- 

тять останню  краплю  поту.  Г.  Барв.  162. 
Завзято,  нар.  Стойко;  упорно,  неуступ- 

чиво; сильио.  Попились  завзято.  Шевч.  454. 

Завзйтов,  тку,  м.  Враждебный  чув- 
ства, непріязнь,  злобное  отношеніе  къ 

кому.  Має  на  мене  завзяток.    Вх.  Зн.   18. 
Завзяття,  тя,  с  Знергія,  отвага,  стой- 

кость, неуступчивость,  упорство.  Колихали 
(отамана)  на  руках,  вихваляючи  його  ли- 

царське завзяття.  Стор.  М.  Пр.  148.  А  в 
братів  твоїх  козаків  башто  завзяття. 
Макс.  1834.  86. 

Завивайка,  ки,  ж.?  Бо  на  нас  (дівча- 
тах) плаття— все  шовк  та  китайка,  чер- 
вона окрайка.  А  вь  варіанті  вмъсто  по- 

слідняго  стиха:  зверху  завивайка.  Мил.  51. 

Завивай  л  еч  ко,  ка,  с  Ум.  оті.  завивайл  о. 
Завивай  л  о,  зави  вило,  ла,  с  1)  Білая 

наиітна  или  вообще  кисея,  которой  повя- 
зываютъ  новобрачную  новерхт  очіпка.  Ой 
білсе  зпвивайло  да  вічнеє  покривайло.  Нн. 
2)  Чалма.  Сам  на  чердак  виступав,  ту- 

рецьким білим  завивалом  махав.  Ад.  І.  216. 
Ум.  Завивайлечко. 

I.  Завивання,  ня,  с.  1)  Завиваніе, 
свиваніе.  2)  Обмогаваніе,  обертьіваніе. 
•')— Завивайло.  Глянь  на  поріг,  діво,  несуть 
твоє  діло:  білеє  завивання,  вішне  покриван- 

ня. Свад.  п.  Грин.  III.  488.  Ой  твій  бра- 
тець із  віком  іде  і  біле  завивання  у  віці 

несе.  Мет.  208.  Ум.  Завиваннячко.  Грин. 
III.  435. 

II.  Завивання,  ня,  с  Завьіваніе.  Ле- 
вин. Пов.  331. 

І.  Завивати,  ваю,  еш,  сов.  в.  завити, 
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в'ю,  вш,  и.  1)  Завивать,  завить,  свивать, 
свить.  Ой  зав'ю  вінки  тії  па  всі  святки. 
Чуб.  III.  190.  2)  Заворачивать,  завернуть, 
обматывать,  обмотать,  обертывать,  обер- 

нуть, повязывать,  повязать;  налагать,  на- 
ложить повязку,  Скину  окончу,  зав  ю  ніж- 

ка. Чуб.  А".  115.  Молодії  молодиці,  зави- 
вайте головині.  Чуб.  III.  47.  Рани  мої 

смертельнії  проминав,  м'якенькою  попонною 
закладав,  червоного  китайкою  завивав.  АД. 
І.  250.  3)  То  же,  что  и  покривати,  по- 

крити новобрачную,  а  также  д-Ьвушку, 
имеющую  ребенка.  Переносно:  покрити 
дівчину — обольстить  девушку.  Желех. 

II.  Завивати,  ваю,  вш,  сов.  в.  завити, 
вию,  вш,  і.і.  Завывать,  завыть.  Завив  як 
вовк. Нон.  2382.  По  козакові  вовченьки  завили. 
Чуб.  Сердитий  вітер  завнва.    Шевч.  26. 

Завиватися  ваюся.  ешся,  сов.  в.  за- 

витися, в'юся,  ешся,  1. 1.  І)-  Завиваться, 
завиться.  Заплітайся,  плетінь,  заплітайся, 
завивайся  труба  золотая.  Мет.  На  їм  ку- 

чері завиваються.  Чуб.  V.  874.  2)  Заво- 
рачиваться, завернуться,  обматываться,  об- 

мотаться, повязываться,  повязаться.  Ру- 
синки там  завиваються,  в  намітки.  Св. 

Л.  2.  3)  То-же,  что  покриватися  (новобрач- 
ной), а  покритися  з  кии— быть  обольщен- 

ной кімь  (о  дівушкі).  Желех. 
Завивка,  ви,  ,*.=3авертка  І.  Чуб. 

III.  193. 
Завйда.  ди,  об.  Завистникъ,  завист- 

ница.  Аф. 
Завйдити,  джу,  диш.  и.  Позавидо- 

вать. Хто  завадить,  той  мене  сиротоньку 
зобидить.  Мет.  293. 

Завйдіти,  джу,  диш,  гл.  У  нидіть. 
Ой  заплакала  іпа  Морозила,  ох  ідучи  на 
місто.  За&иді.ш  козаченьки  да  мед-вино 

п'ючи:  „Годі,  шїї,  Морозило,  по  Морозенку 
имосить".  Мет.  410. 

Завйдка,  аавйдко,  нар.  Засвітло.  Коли 
б  мені  завивка  додому  прийти.  Каменец,  у. 
Вечеряй,  козаче,  сю  вечеру  завивка.  Чуб. 
V.  47. 

Завидки,  вів,  мн.  Зависть.-  Завидки 
беруть.  Завидно.  Завидки  беруть,  що  нам 
не  дають.  Посл. 

Заввдливий,  а,  є,  Завистливый.  Дівча- 
та завидливі.  О.  1861.  X.  57. 

Завидна,  нар.  Засв'Ьтло.  Аф. 
■Завидний,  а,  е.  Замітннй,  примет- 

ный. ТоїІІ  межа  завидна  була,  а  тепер 
кат  йою  зна  й  непримітно  стало.  Пав- 
логр.  у. 

Заввдник,  ка,  м.  Завистникъ.  К.  Бай. 

152.  Завиднику  тцюжок,  а  жалоснику  ро- 
жок. Ном.  Л:  4823.  Веее.ю  позирає  зюрікі 

забісовано  дівчина  на  свои  завидннків.  Г. 

Барв.  464. 
Завйдниця,  ці,  ж.  Завистница. 
Завидно,  нар.  Завидно.  ДІВ.  II.  158. 

Завидно,  що. в  когось  видно.  Ном.  Де  4803. 
Завидощі,  щів  и  щей,  ж.  мн.  Зависть. 

Ном.  Л»  4808. 
Завидувати,  дую,  вш,  и.  Завидовать. 

Ой  у  брову,  ой  у  броду  брала  дівчина  воду, 
там  козаченько  коня  напуває,  завидує  на  її 

вроду.  Нп. 
Завидущий,  а,  е.  Завистливый.  Зави- 

дуті  очі. 
Завйдько,  ка,  м .—  Завидник.  Завидько 

з  заздроешн  нудився.  Мкр.   Н.  37. 
Завидющий,  а,  є  —Завидущий 

За викати,  каю,  вш,  сов.  в.  завйкну- 
тн  и  завйкти,  кну,  неш,  и.  Звикати 
звикнути. 

Завйлювання,  ня,  с  Заискиваиіе,  ви- 
ляніе  около  чего  нибудь. 

Завйл ювати,  люю,  вш,  и.  Заискивать, 
вилять  передъ  ігвмь  нибудь. 

За  вилити,  ляю,еш,  іл.  Запилять.  А  Прус 
хвостом  не  завиляв,  як  знаєш  лис  хвостом 
виляє-  Котл.  Ен. 

Завйна,  ни,  ж.  Вина,  погрешность. 

МВ. Завинйтель,  ля,  м.  Обвинитель.  МВ. 
Завинити,  ню,  нйш,  іл.  1)  Задолжать. 

А  цибулька  ся  не  вродила-,  а  я  довжок  за- 
винила. Чуб.  V.  1095.  Зсівинйв  я  йому 

тридцять  карбованців.  Каменец,  у-  2)  Про- 
виниться. А  що  ж-  бо  я  кому  завинила, 

за  що  ж-  мене  зла  доля  побила?  Гол.  І.  358. 
Завииіння,  ня,  е.  Свитокъ,  свертокъ. 

Зносили  свої  скриньки,  свої  завиніння,  свої 
торбинки.  Левиц.   І.  505. 

Завинов&титися,  чуся,  тишся,  и. 
Задолжаться,  войти  въ  долги.  Завинова- 
тився  я  людям  багато.  Кане  в.  у. 

Завиноватіти,  тію,  вш,  и.  Задолжать. 
Башто  грошей  завиноватів  Петро.  Ка- 

менец, у. 

Завинперитися,  рюся,  ришея,  гл.  За- 
упрямиться. Худоба  завиющуилася,  везучи 

віз  на  гору.  Креиенч.  у. 

Завинувати,  н^ю,  вш,  гл.  Обвиніть. 
Завішували  жінку.   Каменец,  у. 

Завинути,  ну.  неш,  м.=3авитн  2. 
Пупи,  мати,  шовку  завинуть  головку.  Нн. 
Відказала  вона,  взявши  ірушу  і  завинула 

її  в  хустку.  Св.  Л.  204.  Знайшла  дити- 
ну,— ні  в  віщо  завинути.  Г.  Барв.  529. 
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Завинутися,  н^ся,  нбшся,  гл.  1)= 
Завитися  2.  2)  О  цвітахь:  свертываться, 
складывать  лепестки.  Завинулась  калинонь- 

ка, та  й  не  роспускає.  Рудан.  І.  15. 
Завинйтко,  ка,  с.  Узелокъ,  свертокъ. 

Вештатись  по  Божому  світові  із  палицею 
в  руках,  а  завинятком  на  плечах. 

Завіритися,  рюся,  ришся,  гл.  Раз- 
сердиться,  разгневаться.  Вх.  Зн.  18. 

Зависати,  саю,  еш,  сов.  в.  зависнути 
и  аавйсти,  сну,  неш,  гл.  1)  Вішаться, 
повіситься;  повиснуть.  Ой  у  лісі  на  горісі 
сороки  зависла.  Чуб.  III.  133.  Червоне  на- 

мисто в  шинкарки  зависло.  Чуб.  V.  5§2. 
Мертвець  за  ним  і  собі  у  дзвіницю,  та  в 
дірці,  що  перегрещена,  і  завис  на  хресті. 
ХС  III.  57.  На  віях,  мои  дві  перлини, 
сльози  зависли.  Г.  Барв.  223.  2)  Оставаться, 
остаться  неуплаченнымъ,  накопляться,  на- 

копиться (о  платежахъ,  недоимке,  долгахъ). 
Я  и  платив,  щоб  подать  не  зависала. 
3) — на  кому.  Лежать  на  комъ,  лечь  на 
кого.  На  твоїй  тлові  все  зависло,  бо  ти 
староста.  Каменец,  у. 

Завнска.  ки,  ж.  Недоимка,  просро- 
ченный платежъ  Це  на  вас  зависка  зоста- 

лась, а  ми  всі  дали  подушне.  НВолын.  у. 

За  вискотіти,  кочу,  тйш,  и.  Завиз- 
жать, взвизгнуть.  1  з  реготом  завискотіла — 

і  мов  лихий  її  злизав.  Греб.  358. 

Завйсливий,  а,  є. -Завидливий.  За- 
висливі  очі.  Ном.  Лі  4817.  Зависливі  бага- 

тирі. Грин.  І.  193. 
Зависнути  и  аавйсти.  См.  Зависати. 
Зависть,  сти,  ж.  Зависть.  Вам  на 

зависть,  а  їй  на  користь.  Ном.  Л»  11593. 
Завитання.  ня.  <  =3авітання 
Завитатн,  таю,  еш,  г.г.=3авітати.  За- 

витав  я  до  веселої  козачої  хати  попасува- 
ти коні.  Хата.  95.  Січові  гості  завитали 

таки  до  нас.  Хата.  115. 
І.  Завити,  ся.    См.   І.  Завивати,  ся. 
П.  Завити.    См.  П.  Завивати. 
Завитка,  ки,  ж.  1  )= Заверка  і.  Чуб. 

Ш.  193.  2)  Завйтка=Покритка.  Вх. 
Зн.  18. 

Завиття,  ти,  с  1)  Женская  повязка, 
имеющая  видъ  полотенца,  обматываемаго 
вокругъ  головы  и  шеи.  Гол.  Од.  27.  Якась 
жінка  у  завиттю  прийшла.  Каме- 

нец, у.  2)=3авертка  1.  Ч.  Г.  В.  1858, 
.V  17,    129. 

Завихіль,  хблі,  ж.  Мятель,  вьюга. 
Черк.  у. 

Завихоритися,  рюся,  ришся,    гл.  За- 

кружиться ввхремъ.  Думка  його  закала- 
мутилась, завихорилась.  Мир.  ХРВ.  51. 

Завихрити,  рю,  рйш,  и.  Поднять 
пгумъ.  Поки  нема  його,  то  й  тихо,  а  як 
прийшов,  так  і  завихрив.  НВолын.  у. 

Завйхтуритися,  риться,  гл.  безл.  За- 
хотіться сильно  и  чтобы  скоро  сдела- 

лось желаемое.  Завихтурилося  іти  в  най- 
мички. Вас.  213. 

Завйчити,  чу,  чиш,  и.  Пріучить. 
Завинили  піак,  що  голова  ваша  все  свербить, 
хоч  і  нічого  нема.  Лебед.  у. 

Завйчка,  ки,  ж.=3вичка.  Брати  за- 
вйчку.  Привыкать,  йміть  обьпшовеніе. 
Я  гї  завички  не  брала  удень  спати.  Зміев.  у. 

Завищити,  щу,  щйш,  гл.  Завизжать. 
Як  запищить,  як  завищить!  та  й  побила 

в- ліс  Рудч.  Ск.  П.  20. 
Завівати,  ваю,  еш,  сов.  в.  завіяти, 

вію,  еш,  гл.  1)  Віять,  повіять.  Холодом 
завіє-  Туди  (в  труну)  й  вітер  не  завіє  і 
сонечко  не  загріє-  Мил.  183.  2)  Заносить, 
занести,  завіять.  Снігом  дорогу  завіяло. 
Ой  зірву  я  листочок  та  закрию  слідочок, 
щоб  не  завіяв,  гцоб  не  засипав  буйний  ві- 
терочок-  Нп. 

Завід  и  завбд,  вбду,  м.  1)  Начало,  то, 
съ  чего  что-либо  началося,  завелися.  Ще  її 
заводу  нема,  ще  й  не  починали.  Ном.  Лі  7801. 
Нема  й  заводу,  а)  Не  было  и  заведено,  и 
не  было  никогда.  Гребня  чорт-ма  й  заводу, 
бо  не  пряла,  каже,  зроду.  Нп.  б)  Исчезло 
все,  ніть  и  сліда.  Уже  й  заводу  нема 
тою  нічого,  що  там  було.  2)  Начало,  при- 

чина ссоры.  Я  знаю  цей  завід  між  ними. 
НВолын.  у.  Знайду  собі  другу  милу,  щоб 
не  мала  роду,  іцоб  не  було,  як  з  тобою, 
жадною  заводу.  Чуб.  V.  255.  Завод  зро- 

бився з  тою,  що  той  не  хтів  платити 
за  горілку.  НВолын.  у.  Не  роби  заводу:  як 
в  грошіх- — віддай  податок.  НВол.  у.  3)  За- 

водь. А  міг*  милий  у  неволі,  у  неволі — на 
роботі,  він  на  сахарнгм  заводі.  Грин.  III. 
563.  Там  недалеко  рибні  заводи  запо- 

розькії. ЗОЮР.  І.  111.  4)  Заведеніе, 

учрежденіе.  5)  Звукъ  плача,  плачъ.  Почу- 
лися важкі  заводи  плачу.  Мир.  ХРВ.  49. 

Мирний  употребляетъ  это  слово  вообще 
въ  емнелі  протяжнаго  звука.  Дикі  заводи 
реву  (бугаевого)  розлягались  по  околиці. 
Мир.  ХРВ.  129.  Вітер  покривав  їх  своїми 
жалісливими,  заводами.  Мир.  Пов.  І.  118. 
Вітер  доносив  до  них  заводи  дзвонів.  Мир. 
ХРВ.  142.  На  всі  заводи  кричати.  Во  все 

горло  кричать.  Слухайте  мене! — на  всі  за- 
води   кричав     Уласович, — адже    я    сотник. 
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Кв.  II.  94.  6)  Домашній  лраздникъ  (кре- 
стины, свадьба  и  т.  п.).  Який  же  там 

завід? — Хрестини.  На  заводі  був.  Підем 
на  завід.  Черк.  у.  7)  Верхній  край  плав- 

ной сіти,  къ  которому  привязываются  по- 
плавки. Вас.  188.  8)  Родъ  понятыхъ  или 

экснертовъ,  въ  количестве  пяти  и  боліє 
человікь,  которыхъ  потерпавшій  убытокъ 
отъ  потравы  хозяинъ  приглашает!,  (заво- 

дить завід)  для  освидітельствованія  на 
місті  размЬровъ  причиненныхъ  убытковъ; 
зЗвід  можетъ  самостоятельно  постановить 
ріщеніе.  Чуб.  ТІ.  79.  9)  У  заводи.  Во 
весь  карьоръ.  А  брат  уже  летишь  у  за- 

води гпих  двох  госте/)  зосгпргчагпи.  Федьк. 
Заві  дитя.  См.  Завідувати. 
Завідка,  ки,  ж.  Въ  нловучей  сукно- 

вальні, номіїцаемой  на  лодкахъ:  передняя, 
меньшей  величины  лодка,  на  которую  упи- 

раются валы  колесъ.  Вас.   173. 
Заві  дній,  я,  е.  1)  Захожій.  Хиба  я 

завідня?  я  тунишша.  НВолын.  у.  2)— За- 
біжний.  Вас.  187. 

Завідня,  ні,  ж.  Бревно,  которымъ  по- 
ворачииаютъ  вітряную  мельницу.  Полт.  г. 

Завідонити.  См.  Завідомляти 
Завідомляти,  ляю,  еш,  сов.  в.  заві- 

доиити,  млю,  ниш,  гл.  1)  Заявлять,  за- 
явить. Мою  хлопця  можна  приняты  й 

тепер  до  школи,  бо  він  завідом.гений ,  дарма 
що  прийому  нема  тепер.  Черк.  у.  2)  Наві- 

щать, извістить. 
Завідування,  ня,  є.  1)  Провідьівапіе. 

2)  Отвіднваніе. 
Завідувати,  дую,  еш,  сов.  п.  заві- 

дати,  даю,  еш,  іл.  1)  Навіщать,  наві- 
стить, провідьівать,  провідать.  Нехай 

лине  той  завіда,  що  в  полі  обіда.  Чуб.  V. 
13.  Як  на  ту  ж  пеню  і  стара  Чайчиха  не 
завідає  нас.  МВ.  II.  122.  2)  Отвідьівать, 
отвідать.  Або  води  завідаю,  або  петлі  на 
шию.  Ном.  Л;  4086. 

Завідня,  ці,  .«.  Завідьівающій,  руко- 
водитель; подрядчикъ.  Властитель  такого 

ліси  наймає  собі  завідцю — чоловіка,  який 

би  усю'  роботу  у  лісі  (рубати  ліс)  на  себе 
перебрав;  завідця  юдить  собі  лехінгв  Шух. 
І.   173. 

Завідь,  воді,  ж.  Въ  выраж.:  чоботи 
зшити  під  зівідь,  т.  е.  такъ.  что  каблукъ 
пришить  дратвою,  образующею  рубець 
сверху  надь  каблукомъ.  Черном. 

Завідькувати,  м^ю,  еш,  гл.  Околдо- 
вать. Дочку  завідьмувала  якась  ждащиця. 

Завіжкати,  каю,  еш,  іл.  Завозжать. 
Завіжкав  коні.  НВолын.  у. 

Завіз,  вбзу,  .и.  Привозь,  подвозь  зерна 
на  мельницу;  также  подводы,  припезшія 
зерно,  и  тіснота,  ими  производимая.  Впер- 

ше бачу,  щоб  такай  завіз  був.  НВол.  у. 
Коло  млина  вештались  люде,  зносили  з  во- 

зів мішки  млива,  пірнали  в  темноті  две- 
рей  і  знов  вертались  до  возів.  Завозу  сто- 

яло дуже  башто.  Леииц.  І.  373. 
Завізненько,  нар.  Ум.  отъ  завізно 
Завізний,  а,  є.  Иміющій  много  діла, 

работы.  Чи  ви  завіті?  може  б  мені  чо- 
боти іюїинли'?  НВолын.  у. 

Завізник,  ка  м.  Привозящій  зерно 
на  мельницу   для  помола. 

Завізно,  нар.  Много  привоза  зерна  въ 
мельницу.  На  нашому  млині  так  завізно, 
гцо  не  поспішите  я  молгши.  У  потребляется 
также  и  въ  значеній  много  работы  вооб- 

ще. ІзгУили  наші  коні  кувать,  та  кажуть, — 
завізно.  Мнж.  Прийшов  пізно,  аж  завізно. 
Ном.  Л5  1802.  Ум.  Завізненько.  Аф. 

Завій,  вою,  м.  Повязка:  чалма. 
Завійка,  ки.  .ж\=Намітка.  Гол.  Од. 

70.  Въ  Буковині  это  также  и  дівнчье 
покрывало.  Гол.  Од.  71. 

Завійна,  ни,  ж.  1)  Болізнь:  сильная 
різь  въ  животі.  Перша  каже:  у  небом 

прнстріїнні  уроки;  друга  плегцс:  їй  за- 
війна всунулася  в  боті.  Мкр.  Н.  4.  2)  Мя- 

тель.  Мнж.  180. 
Завійниця,  ці,  .ж.=3авійна  І.  Бодай 

тебе  взяла  завійниця!  Ном.  Лі  3724.  Тро- 
янські плакси  гнут  ридали,  як  на  завій- 

ницю кричали.  Котл.  Ен.  VI.  43. 
Завінтуватися,  т^юся,  ешся,  гл.  За- 

знаться, будучи  війтом 

Завідувати,  ку"ю,  еш,  и.  Остаться  на- 
віки, навсегда,  закончить  жизнь.  Не  вер- 

нусь уже  на  свої  краї,  туш  уже  десь  за- 
вікую.  В  покрнггікаг  мабуть  вона  й  заві- 
кує.    Харьк. Завількуватнй,  а,  е.  О  дереві:  сь 
волнистыми  извилинами.  Вас.  145. 

Завірити.  См.  Завіряти. 
Завірки,  рок,  ж.  ми.  Огорожа  изъ 

колышекъ  или  дпевесныхъ  вітвей.  Вх. 
Лем.  414. 

Завірчування,  ня,  су  Обвиваніе,  обво- 
рачиваніе,  закутьіваніе. 

Завірчувати,  чую,  еш,  сов.  в.  завер- 
тіти, верчу\  тйш,  гл.  1)  Обвивать,  обвить 

тканью,  бумагой  и  пр.,  заворачивать,  за- 
вернуть, обертывать,  обернуть.  Не  лізь  на 

колодку,  бо  заб'єш  юловку,  та  буде  болігпи, 
нічим  завертігпп.  Макс.  (1349)  103.  Мені, 
дівко,    та  пришиють  квітку,    тебе,    дівко, 
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завертять  в  намітку.  Мет.  15.    2)  Завер- 
тывать,, навертіть,  завинчивать,  завинтить. 

Завірчуватися,  чуюся,  ешся,  сов.  в. 
завертітися,  ч^ся,  тйшся,  іл.  1)  Обви- 

вать, обвить  тканью,  обматываться,  обмо- 
таться. З  гарної  дівки  гарна  і  молодиця: 

гарно  (в  намітку,  напр.)  завертиться,  любо 
■подивиться.  Ном.  .V  9004.  2)  Только  сов. 
в.  закружиться,  завертіться.  Коло  сусіди 
завертівся  чоловік  якийсь  незнайомий.  Ново- 
моск.  у. 

Завірюха,  хи,  ж.  Вьюга,  мятель.  Аж 
гульк, — зіма  впала,  свгаце  полем  завірюха. 
Шевч.  84.  Завірюха — треба  кожуха.  Ном. 
№  626.  У  в.  Завірюшище. 

Завірюшлнвий,  а,  е.  Вьюжный.  Желех. 
Завірити,  рйю,  еш,  сов.  в.  завірити, 

рю,  риш,  гл.  Увірять,  увірить.  Мене  за- 
вірили люде,  гцо  тебе  нема  вже  на  сім 

світі.  Стор.  М.  Пр.  54. 
Завіс,  су,  л.=Круча.  Вх.  Зн.  18. 

Завіса,  си,  ж.  1)  Завіса,  занавісь.  Ле- 
ввц.  По».  52.  У  церкві  на-двое  роздерлась 
завіса.  Чуб.  III.  16.  Над  вікнами  висіли 
з  оксамиту  та  ще  з  моюсь  завіси.  Стор. 
М.  Пр.  74.  2)  Тесемки,  которыми  связы- 

вается опушка  міховой  шапки  (у  галицк. 
міщань).  Шапка  на  завісах.  Гол.  Од.  19. 
3)  Дверная  петля.  4)  Родъ  жерди  для 
развішинанія  білья.  Вх.  Зн.  18.  5)=3а- 
віс.  Вх.гУг.  238. 

Завісити,  ся.  См.  Завішувати,  ся. 
Завіска,  ки,  ж.  Передныкъ,  фартукъ. 

Міусск.  окр. 
Завіскрйтися,  рюся,  рйшея,  гл.  Рас- 

пустить сопли,  запачкаться  соплями.  Прий- 
шла Венера  икривиашись,  заплакавшись  і 

завіскрившись.  Котл.  Ен.  І.  12. 
8авісок,  ска,  м.  Желізньїй  брусокъ 

въ  возу,  прибитый  къ  нлечу,  чтобы  коле- 
со не  терло  плеча,  на  которомъ  стоить 

лщикъ  воза.  НВолын.  у.   Рудч.    Чп.    249. 
Завістйти,  щу\  стиш.  гл. — когб.  Со- 

общить- (кому).  Думали-думали,  як  і'юго 
лунче  Катрю  завістйти  про  тс,  гцо  чули. 
МВ.  II.   138. 

8авісь,  сі,  яе.=8авіс.  Вх.  Зн.  18. 
Завіт,  та  и  ту,  м.  Завіть.  Єв.  Мр* 

XIV.  24. 
Ковчег  завіта.  Чуб.  III.  340.  А  що,  доню, 
пам'яшаєіи  мій  завіт  тобі?  МВ. 

Завітадьник,  ка,  м.  Посетитель.  Му- 
чать Тетяну  завітальники.  Хто  не  зайде, 

то  осе  одно  кажуть,  що  Василь  до  ин- 
іиої  ходить.  Г.  Барв.  541. 

За  вітання,  ня,  с  Посіщеніе,  захожденіе. 

Завітати,  таю,  еш,  и.  Посітить,  зайти. 

Люде,  бачивши,  що  вони  нікуди  не  зат- 
іпають, також  одстщилнсь  од  нгіх.  Г. 

Барв.   160. 
Завітритися,  рюся,  ришся,  гл.  За- 

іхать,  забраться.  Нема  мого  панича — аж 
у   Чернігів   завітрився.  Харьк. 

Завіту  вання,  ня,  с  1)  Завіть.  2)  За- 
вінганіє  духовное.  Желех. 

Завітувати,  тую,  аш,  гл.  Завіщать. 
Духом  високим...  жив  та  й  ним  його  за- 

вішував наш  батько  Тарас.  О.  1862.  III.  25. 
Завіть,  ті,  ж.  Проволока  на  задникі сапога. , 

Завіхолитися,  литься,  гл.  безл.  На- 
чаться мятели. 

Завіхтирити,  рю.  риш,  гл.  Схватиться 
вихремъ.  Загуло,  завіхтирило.  МВ.  (К.  С. 
1902.  X.  155). 

Завічати,  чаю,  еш,  гл.  Предвіщать. 
Ой  голубе,  голубе!  замічаєш  штось  доброго 
для  нашою  молодою.  Гол.  IV.  438. 

Завічно,  нар.  При  жизни.  Ірод  собі 
завічно  пекло  готував.  Чуб.  III.  356. 

Завішальник  ка,  м.  Повісившійся. 
Каменев,,  у. 

Завішати,  ся,  См.  Завішувати,  ся.  - 
Завішувати,  шую,  еш,  сов.  в.  заві- 

сити, шу,  сиш  и  завішати,  шаю,  еш, 
гл.  1)  Вішать,  повісить.  Такою  дітей,  гцо 
й  гілля  не  здержало  б  (як  би  завісив).  Ном. 
№  13871.  А  його  мила  не  злюбила,  гей  повела 
йою  въ  сад  та  й  завішала.  Чуб.  V.  804. 
2)  Завішивать,  завісить;  увішивать,  уві- 
сить,  обвішивать,  обвісить  чімь  -  либо. 
Він  усе  просив  завісити  вікна.  Левиц. 
Пов.  81.  Ку палочка  з  купа  вийшла  та  й 
кропом  очі  завішала.  Мет.  312. 

Завішуватися,  шуюся,  ешся,  сов.  в. 
завіситися,  шуся,  сишся,  гл.  1)  Вішать- 

ся, повіситься.  Піду  завішуся,  нехай  усі 
люде  знають,  як  чумаки  умірають.  Гол. 
До  осичини  прийшов  і  завішався  на  оси- 

чині. О.  1861.  X.  53.  2)  Завішиваться, 
завіситься,  увішиваться,  увіситься,  обві- 
ши маться,  обвіситься  чімь-либо. 

Завіщо?  За  что?  За-віїцо  він  її  убив? 
Завіякуватий,  а,  е.  Разгульный.  Один 

забіякуватіш  чоловік  та  піячив  у  шинку. 

Грин.  II.  171. Завіяти.  См.  Завівати. 

Завкрй(в)дно,  нар.  Обидно.  Завкргідно 
йому,  що  в  нього  нема.  Каменеп.  у.  Тому 
завкридно,  що  він  сіяв,  а  той  узяв  хліба 
дві  копи.  НВолын.  у. 

Завладати,    даю,    еш,   іл.    Завладіть. 
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Якось  то  ними  князь  той  жуковатий  не- 
правдою завтдав.  МВ.  II.  34. 

Завладіти,  дію,  еш,    гл.= Завладатн. 
Завліканий,  а,  е.  Вышитый.  А  в  на- 
шої Бондарівни  завлікані  тічки.  Чуб. 

Завляги,  ляг,  ж.  мн.  Время  наступ- 
ления сна.  До  завляг  ще  далеко.  У  добрі 

завляги  (дуже  пізно,)  приїхав.  Каменец,  у. 
Завмерти,  мру\  рбш,  гл.  Упасть  въ 

обморокъ.  Уман.  у.;  замереть. 

Завовтузитися,  жуся,  зишся,  и.  За- 
возиться надъ  ч-бмъ  набудь. 

Завод.  См.  Завід. 
Заводити,  джу,  диш,  сов.  в.  завести, 

ду\  дбш,  и.  1)  Заводить,  завести  куда- 
либо.  Завів  його  на  таку  кручу,  що  страш- 

но й  глянути  вниз.  Завів  дівчину  в  цуже 
село.  Вона  до  нас  діток  своїх  завела,  по- 

кинула, а  сама  знов  таки  пішла  туди  до 
його.  МВ.  II.  190.  — перби.  Повести  куда 
нибудь  линію  пером.  Що  заведе  пером,  тою 
не  виволочеш  волом.  Ном.  Л»  7383.  2)  Заво- 

дить, завести  за  что-либо.  Завів  його  за 
хату,  щоб  не  бачили,  та  и  каже  нишком... 
А  брат  сестру  за  стіл  завів.  Грин.  III. 
512.  Завбдити  на  посад  (молоду) .  Свадеб- 

ный обрядъ:  сажать  новобрачную  за  столъ 

въ  красномъ  угль1.  В  неділю  після  обіда 
завели  Ганну  на  посад.  Левиц.  I.  21.  Мо- 

лоду заводить  за  стіл  брат  хусточкою. 
Грин.  III.  429.  3)  Отводить,  отвести.  За- 

вела коня  до  спигеньки.  Чуб.  III.  393.  Дів- 
чино моя,  напій  мі  коня  і  заведи  до  кір- 

нииі,  де  зімни  вода.  Чуб.  V.  108.  Я  за- 
веду тебе  до  нас.  Г.  Барв.  241.  4)  Встав- 

лять, вставить,  вделывать,  вділать  во  что, 
всовывать,  всунуть.  Завбдити  цурни.  При 
постройкі  дуба  (лодки  изъ  цільной  ко- 

лоды): распоровъ  колоду,  вставлять  въ 
щель  распорки  для  распиранія  боковъ. 

Вас.  151.  — у  рйтки,  у  шбхти.  У  ткачей: 
пропускать  нити  основы  сквозь  отверстія 
пазванныхъ  снарядовъ.  См.  Варстат.  Вас. 
166,  167.  — в  палітурки.  Переплетать  (кни- 

гу). Славяносерб.  у.  — під  скло.  Вставлять 
въ  рамку  подъ  стекло  (картину).  5)  Вно- 

сить, внести  (въ  книгу  запись).  Та  ще  в 
метрики  як  заведе  Марусею...  О.  1861.  XI. 
Кух.  34.  6)  Класть,  положить  на  ноты. 
ВЫ  все  записував  пісні  народні...  г  навіть 
самі  мелодії  пісень  і  заводив  у  ноти. 
Левиц.  Пов.  225.  7)  Прикріплять,  при- 

кріпить сапогъ  къ  колодкі.  гвоздями  или 
веревочкой  (у  сапожниковъ).  Сумск.  у.  8) 
Начинать,  начать.  Товариш  мій  давний 
заводить  з  нею  танець.    Федьк.    9)    Заво- 

дить, завести;  устраивать,  устроить,  осно- 
вывать, основать.  Завели  собі  деяку  горо- 

дину. Рудч.  Ск.  I.  131.  Пішла  вона  зви- 
чайненько прохати,  гцоб  лев  в  дуплі  дозво- 

лив їй...  хазяйства  завести  маленьке.  Гліб. 
58.  Тгі,  козаче,  ти,  бурлаче,  не  хороше 

робиш,  що  зирання  п'єш,  гуляєш,  бенкети 
заводиш.  Чуб.  V.  1020.  Як  би  у  нас  на 
селі  школу  завести.  Ком.  І.  23.  Завести 
подушне.  Завести  недоимку  въ  уплаті  по- 

душной подати.  НВолын.  у.  10)  Запівать, 
запіть,  затягивать,  затянуть,  начинать, 
начать  пісню.  Без  мене  не  знаєш  як  і 

взяться,  як  і  пісню  завести.  Стор.  І.  133. 
Завели  вдвох  пісеньку.  Г.  Барв.  198.  Онде 
дівча  йде  по  воду,  думку  йкусь  завело. 
Федьк.  І.  24.  11)  Голосить,  плакать.  Не 
чує,  як  заводить  сиротина.  Млак.  76.  12) 
Так  заведено.  Такъ  принято,  таковъ  обы- 

чай. Вас.  212. 

Завбдитися,  джуся,  дишся,  сов:  в. 

завестися,  ду^ся,  дешся,  гл.  1)  Вводиться, 
ввестися,  отводиться,  отвестися.  У  їх  коні 

не  заводяті>ся  на  ніч  у  х.ш.  2)  Вставлять- 
ся, вставиться.  Уже  хто  й  зна  відколи 

все  заводиінііся  в  його  ся  картина  під  ск.ю, 
та  й  досі  ніяк  не  заведе.  3)  Вноситься, 

внестися  (въ  книгу,  запись).  4)  Быть  по- 
лагаемымъ,  положеннымъ  на  ноты.  5)  За- 

водиться, завестися,  появляться,  появить- 
ся; входить,  войти  въ  обычай;  устраивать- 
ся, устроиться;  основываться,  основаться. 

Як  заведуться  злидні  на  гири  дні,  то  чорт 
їх  і  довіку  викишкає.  Ном.  №  1518.  Тоді 
саме  заводивсь  універсітет  у  Харькові.  К. 
Гр.  Кв.  XVI.  Хиба  ж  чорноморцеві  за 
службою  було  коли  заводиться  спражнім 
хазяйством?  О.  1862.  X.  112.  6)  Начи- 

наться, начаться.  Вже  заводиться  дощ. 
Каменец,  у.  /  завелась  на  ставі  геркотня. 
Греб.  363.  Ще  на  світ  не  заводилось.  Еще 
и  не  начинало  світать.  Св.  Л.  69.  7)  На- 

чинать, начать  состязаніе,  споръ,  ссору, 
заспорить,  ссориться.  Стали  ділиться... 
і  завели  спориться.  Рудч.  Ск.  I.  196. 
Думав,  от  заведуться  за  ту  віру,  так  ні.,. 
Стор.  М.  Пр.  44.  Завелися,  як  той  казав: 
баиїтиЧі  за  багацтво,  а  убогий — бо-зна 
й  за,  віщо  вже.  Ном.  Л:  3514.  Як  поп'ють- 

ся горілки,  то  й  заведуться  биться*  ЗОЮР. 
І.  ПО.  Як  би  ти  не  заводивсь,  то  й  не 
смуткував  би  тепер,  і  не  стидно  б  було, 
що  тебе  попобито.  МВ.  II.  10. 

ЗаводіЯва,  ки,  м.  Зачинщикъ.  Ва- сильк.  у. 

Заводна,  ні,  ж.   Хлопотливое  діло,  — 
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заведешь  его,  да  и  не  оберешься  хлопотъ. 
Я  не  хочу  робити  млина,  не  хочу  цієї  за- 

водні. Мирг.  у.  Слов.  Д.  Эварн. 
Заводський,  а,  е.  Заводской,  относя- 

щийся кь  заводу.  А  заводський  лежень  не 
хоче  робити.  Грин.  III.  214. 

Завбдця,  ці,  м.  Зачин щикъ. 
Заводь,  ді,  ж.  Заливъ.  Левч.  42. 

Завозити,  жу,  знш,  сов.  в.  завеэтй. 
ву\  яёш,  г.%.  1)  Завозить,  завезти  куда 
нибудь  далеко.  Чоловіче  мій,  дружино  моя! 
завіз  ти  мене,  де  роду  нема,  де  роду  нема, 
та  все  чужина.  Мет.  246.  Він  не  .готів 
Паю  убивать,  да  завіз  йою  в  ліс.  Руді. 
Ск.  І.  25.  Почали  дорікати  Колумбові,  що 

завіз  їх  ка-зна  куди.  Ком.  І.  54.  2)  При- 
возить, привезти.  Степом  їду, — степ  ши- 
рокий, дорош  смутненька, — завези  мене, 

сивий  коню,  де  моя  миленька.  Чуб.  "V*.  241. 
3)  Ввозить,  ввезти  во  внутрь  чего-либо. 
Завези  воза  в  возівню.  4)  Доставлять,  до- 

ставить, завозить,  завезти  что  по  пути. 
Із  Оікси  преславної  завезли  чуму.  Шевч. 
535. 

Завозити,  жу\  виш.  гл.  Затаскать,  за- 
грязнить. 

Завозитися,  жуся.  зишся,  и.  Зата- 
скаться, загрязниться. 

Завоз  анин,  на,  м.  Нривезшій  для  по- 
мола хл±бъ  на  мельницу. 

Завбїстнй,  а,  е.  Воинственный,  задор- 
ный. Він  був  у  нас  хоч  і  .чалий  на  зріст, 

так  завоїстий:  було  кожною  зачепить. 
Верхнедніпр.  у.  (Залюбовс). 

Завойовник,  ка.  м.  Завоеватель.  Башт. 
137. 

Завойовнйчий,  а,  е.  Завоевательный, 
Башт.  105. 

Завойбвувати,  вую,  еш.  сов.  в.  за- 
воювати, воюю,  еш,  гл.  Завоевывать,  за- 

воевать. Хоче  завоювать  у  иьою  царя 
старшу  дочку.  Рудч.  Ск.  І.   106. 

Заволання,  ня,  с.  Призывъ,  зовъ. 
Заводити,  лаю,  еш,  гл.  1)  Позвать, 

пригласить.  Заволав  у  шинок  на  могорич 
до  поради.  Иолт.  Вже  ї  мати  заволала. 
Гол.  III.  67.  Ось  вам  Степана  в  хату 
заволала.  Черн.  у.  2)  Воскликнуть,  заво- 

пить. Тоїді  жиди  рандарі  юрким  юлосом 
заво.шли.  Нп. 

8аволікання,  ня,  с  1)  Затягиваніе, 
завлеченіе.  2)=Заволочування. 

Заволікати,  каю,   еш,    м.  1)    сов.    в. 
наволокти,  лочу\    чиш.    Затягивать,    за-, 
тянуть;  завлекать,    завлечь.    Мужик   той 
послі  заволік  йою  вь  тросник.  Рудч.  Ск.  І. 

200.  Е,  чоловік!  чорт  заволік!  Ном.  № 
2896.  Я  бум  ніяким  кажу:  „Пийте,  та 

йою  не  заволікайте" .  Г.  Барв.  290.  2)  сов. 
в.  заволочити,  чу,  чиш.  См.  Заволочувати. 

Заволікатися,  каюся,  ешся,  сов.  в. 

заволоктися,  лоч^ся,  чешся,  гл.  1)  За- 
тягиваться, затянуться;  завлекаться,  за- 

влечься. Заволочи  його  за  хату! — Коли  ж 
не  заволікається:  важке.  2)  Бороноваться 
послі  посіва.  3)  Забредать,  забрести  куда. 
Він  покинув  там  усю  свою  родину,  заво- 

лікся на  козацьку  Україну.  К.  МБ.  X.  2. 
Инший  заволочеться  з  Москви.  Г.  Барв.  329. 

Заволі кування,  ня,  с —Заволікання. 
Левиц.  Кайд.  С  186. 

Заволічка,  ки,  ж.  1)=Волічка.  Кап- 
шук повен  тютюну,  юрно  вишитий  заво- 

■лічкою  по  оксамиті.  Св.  Л.  2о4.  2)  Реме- 
шекъ  или  веревочка,  которыми  въ  ярмі 
прикреплены  вверху  снізки  къ  чашовин  і. 
Рудч.  Чи.  250.  3)  Гвоздь,  которымъ  стя- 

нута оковка  обода  (вірвант)  въ  колесі 
воза.  Рудч.  Чп.  250. 

Заволока,  ки,  об.  1)  Захожій  изъ  чу- 
жой страны,  бродяга  чужестранный.  Горе 

мені  на  чужині:  зовуть  мене  заволокою. 

Чуб.  А".  198.  2)  Бревно,  которымъ  закла- 
дываютъ  въ  плотин*  прорванное  місто, 
чтобы  успішніе  его  заділать.  Міусск.  окр. 

Заволбком.  нар.  О  посіві:  безъ  пред- 
варительнаго  вспахиванія,  посбявъ  по 
жнитву  и  нотомъ  забороновавъ  зерно.  За- 

волокам— уродиться  як  нароком.  Ном.  № 
7169. 

Заволокти.  См.  Заволікати. 
Заволончати.  чаю,  еш,  гл.  Затянуть. 

Я  таки  й  не  хотів,  та  як  зачали,  пю  й 
заво.юнчи.ш  тики.  Кобел,  у. 

Заводоть,  ті,  ж.  Родъ  рыболовной 
сіти.  Вх.  Уг.  238. 

Заволочити.  См.  Заволочувати. 
Заволбчування,  ня,  с.  Боронованіе 

послі  иосіва.  См.  Заволікання. 

Заводбчувати,  чую,  еш,  сов.  в.  заво- 
лочити, чу\  чиш,  гл.  Бороновать,  забо- 
роновать послі  посіва.  Посіяла  та  й  за- 

вомічи.м,  а  заволочивши,  та  й  Бога  про- 
сила: зроди,  Боже,  ту  яру  пшеницю.  Мет. 357. 

Завонйтися,  нюся  нйшея,  гл.  Заво- 
няться,  провонятьсл.  Коза...  здохла.  А  іди 
та  облупи,  щоб  не  заеонилася.  Вх.  Зн.  18. 

Завонйти,  нйю,  еш,  гл.  Завонять.  Не 

воруиш,  бо  завоняв-  Ном.  .\°  3289. 
Завбра,  ря,  ж.  Бревно  для  задвижки 

воротъ. 
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Завбрити,  рю,  рнш,  гл.  Загородить. 

См.  Вір'я. 
Заворіння,  ня,  (\=Ворота.  Шух.  87. 
Заворітниця,  ці,  ж.  См.  Розлоги.  Шух. 

I.  86. 
Заворітній,  я,  е.  1)  Находящейся  за 

воротами.  2)  Сторожъ  при  воротахъ,  за- 
пирающихъ  село  къ  полю.  Як  приїхали 
під  самий  коливорот,  паніматка  поснимала 
в  заворішньою.  Св.  Л.  77. 

Заворіття,  тя,  с.    Місто  за  воротами. 
Заворкотати,  чу,  чеш,  гл.  Замурлы- 

кать. Не  ззгсть  пес,  пони  не  поваля,  а  кіт, 
поки  пс  заворкоче.  Ном.  Лі  12270. 

Заворожити,  жу,  жиш,  гл.  1)  Заворо- 
жить, заколдовать,  заговорить.  Чого  ее  ти 

сидиш  як  заворожений?  Ти  не  втомився? 
МВ.  (О.  1862.  І.  99).  2)  Поворожить,  на- 

чать ворожить.  Заворожи  мені,  волхве,  фу- 
эте сивоусий!  Шевч.  264.  Ой  заворожи,  да 

превражая  бабо,  де  козацькії  гроші?  Грин. 
III.  598. 

Заворот,  ту,  м.  1)  Заливъ.  Александ- 
ров, у.  2)  Головокруженіе.  Борз.  у.  3)  По 

пороть,  коліно,  изгибъ.  На  завороті  річка 
глибока.  НВолын.  у.  Рот  без  заворот.  Ном. 
Лі  2849.  4)  В  завороті.  По  дорогі.  Захо- 

дила <?  Д.  Хоть  і  не  в  завороті  мені  була, 
та  дуже  бажала  я  побачити  своїх  пер- 

ших господарів.  МВ.  І.  22. 

Заворотень,  тня,  м.  1)  Коліно,  изгибъ 
ріки.  Навлогр.  у.  2)  Холощенный,  оскоп- 

ленный бычокъ.  Мнж.  180. 

Заворбтич,  ча,  м.  Конецъ  обода  въ 
колесі  теліжномь.  Рудч.  Чп.  250. 

Завороть,  ті,  ж.  І)—  Заворотень  1. 
Мнж.  180.  2)  Круговорота,  водовороть, 
поворота  воды  противъ  теченія.  Там  за- 

вороть: вода  тече  вниз,  а  то  назад  угору. 
Кобел.  у.  (Залюбовск.). 

Завбрсити,  ршу,  сиш,  и.  Нахмурить. 
Завбрсений.  Нахмуренный.  Вх.  Зн.  18. 

Завбрситися,  ргауся,  сишся,  о.  На- 
хмуриться. Завбрсилося  на  двбрі.  Небо 

въ  тучахъ.  Вх.  Зн.  18. 
ваворУха,  хи,  ж.  1)  Движеніе  (въ 

тол иі).  2)— Заверюха. 
Заворушити,  шу,  шиш,  гл.  Зашевелить. 

Заворушитися,  ш^ся,  пшшся,  гл.  За- 
шевелиться. Котл.  Ен.  III.  22.  Ком.  І.  54. 

Затуркотіла  і  заворушилась  підо  мною 
земля.  Стор.  М.  Пр.  42. 

Заворчати,  чу,  чйш,  и.  Заворчать.  У 
вас,  у  жінок,  усе  з  очей!  заворчав  Наум. 
Кв.  І.  25. 

Завощити,  щу,  щйш,  и.  Забрызгать 
воскомъ. 

Завоювання,  ня,  с.  Завоеваніе. 
Завоювати.  См.  Завойовувати. 

Завперше,  нар.  Прежде  всЬхъ.  Ой  мій 
пане,  пане  Іване,  десь  то  ти  забгався,  що 
на  ляхів  став  завперше,  да  й  не  сподівався. 
Макс. 

Завсе(і;гда  и  завсігдй,  на^.=3авсіди. 
/Келех.  Зевсеїда  будемо  укупі.  Кв.  Драм. 
302.  Невіра  завсігда  невіра.  Ном.  Лі  89б. 

Завсіди,  нар.  Всегда.  У  скупого  за- 
вади по  обіді.  Ном.  Лі  4667.  Голодному 

завсіди  полудня.  Ном.    Лі  12097. 
Завсідний,  а,  є.  Веегдашній.  Левиц. 

Правда,  1868.  448.  Шух.  І.  120.  Въ  зна- 
ченій обычный.  Зрушили  завсідній  спокій 

життя.  Мир.  ХРВ.  256.  Завсідні  жи- 
течні  турботи.  Мир.  ХРВ.  350. 

Завсюди,  нар.— Завсіди.  Це  роблять 
що  вечора,  завсюди.  Чуб.  І.  103.  І  завсюди, 
як  тілько  вони  вкупі, — все  оттак  заве- 

дуться ласкавими  словами  одно  'дного  шпи- ішпа.  МВ.  II.  82. 
Завтбвш,  завтбвшЕИ,  нар.  Толщиною. 

Ударив  кулаком  у  стіну, — так  стіна  й 
провалилась,  дарма,  що  була  така  завтов- 

шки, як  у  мужика  хата.  Рудч.  Ск.  І.  104. 

Завторувати,  р^ю,  еш,  іл.  Завторить. 
Завпюруе  в  срібні  нути,  аж  ю  звізди  муся 
чути.  Федьк. 

Завтра,  завтре,  нар.  Завтра.  Сьоюдня 
пан,  а  завтра  пропав.  Ном.  Лі  1152.  На 
завтра(е).  На  слідующій  день,  на  другой 
день.  Щоб  на  завтре  на  ранок  рушники 
виткала.  Рудч.  Ск.  II.  100.  По  завтрьоиу. 
Послізавтра.  Як  сьогодні,  так  і  завтра, 
як  завтра,  так  і  по  завтрьому.  Мир. 
ХРВ.  171. 

Завузлити,  лю,  лиш,  гл.  Завязать 

узломъ.  Натяг  вірьовку  і  став  зав'язувати. 
Не  вспів  він  удруге  завузлити,  як  просу- 

нулась рука.  Стор.  М.  Пр.  107. 
Завушниці,  ць,  ж.  мн.  Опухоль  за 

ушами. Завчас,  нар.— Завчасу. 
Завчасний,  а,  е.  Заблаговременный. 

Желех. 
Завчасто,  нар.  Зачастую.  Тепер  зав- 

часто  доводиться  чувати.  О.  1862.  III.  31. 

Завчасу\  нар.  Заблаговременно,  зара- 
ніе.  Мкр.  Г.  4. 

Завчати,  чаю,  еш,  сов.  в.  завчити, 
чу\  чиш,  гл.  Заучивать,  заучить. 

34вше,    кор.=Завжде.     У  мене    чари 
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завиіе\  >опю«і:     (клее   личко,    чорнії  брови. 
Чуб. 

Завшйр.  завшйрки-.  завширшки,  пар. 
Шприно(о...1  завширшки  -він  ширший  оке- 

ану. К.  Іон.  24. 
Зав  найти,  ся.  См.  Зав  язувати,  ся. 
Зав  язіа,  ки,  яг.  Завязка,  веревочка, 

которой  заьязываютъ.  Коло  сього  мйика  и 
завязки  немо.  Утяв  мо  саму  завязку.  Ном. 
.V  756!».  2)  Завязь  на  фруктовыхъ  де- 
ревьяхъ.  Каменец,  у.  3)  Въ  плотничьей 
и  гголярной  работі:  связь,  сігбнлєніє  двухъ 
концовъ  деревьевъ,  сходящихся  подъ  уг- 
ломъ.  Шух.  I.  91,  98.  4)  Зачатокъ,  на- 

чало, причина,  источникъ.  Разом  роз'язка 
і  зав'язка,  і  зле  й  дооре  докупи.  Ум.  За- в  язочна. 

Завязннк,  ка,  .».  Раст.  ТогшепШІа 
еіесїа. 

Зав  Язнути  и  зав'язти,  зну,  нет.  и. 
Завязнуть.  Пішла  вона  (овечка)  собі  пас- 

шие, та  и  зав'язла  у  хмелі.  Рудч.  Ск. I.  40. 

Завязок,  зку,  м.  Почка  растенія.  Вх. 
Пч.  I.   14. 

Завязочка,  ки,  ж.  Ум.  отъ  завязка. 

Зав'язування,  ня.  с.  Завлзьіваніе. 
Зав'язувати,  зую,  еш,  сов.  в.  зав  я- 

ватн,  жу\  жеш,  гл.  1)  Завязывать,  завя- 

зать. Зав'язав  вовка  в  мігику.  Рудч.  Ск. 
Великої  треба  хусти,  щоб  зав'язати  угпш. 
Ном.  Л»  6988.  2)  Связывать,  связать.  Гріх 

не  личком  зав'язати  та  під  лавку  сховати. Ном.  Де  101.  3)  Повязывать,  повязать. 

Не  посплете  довгу  косу,  хустку  не  зав'яже. 
Шевч.  27.  Переносно:  зав'яз  ти  голову. 
Выдти  замужъ.  Зав'язала  головоньку, — не 
розв'яжу  довіку.  Чуб.  V.  4)  Закладывать, 
заложить  (зданіе).  Зав'єзує  хату.  Шух.  I. 
88.  5) — вік.  Испортить  жиз  ь.  Я  і  твій 

вік  зав'язали.  Кв.  Драм.  326.  6) — дорогу. 
Преградить  путь,  стать  на  пути.  Гуси, 

гуси,  зав'яжу  вам  дорогу,  гцоб  не  втрапили 
гюдому.  Ном.  Л?  327.  7) — світ.  Сділать 
жизнь  безотрадной,  горестной,  несчастной. 

Зе.іеная  ліщинонька  проти  сонечка  зав'яла, 
молодая  дівчинонька  козаку  світ  зав'язала. 
Нп.  Що  вже  тобі,  дитя  мор,  зав'язаний 
світ.  Мет.  138.  8) — язик.  Заставить  мол- 

чать. Людям  язика  не  зав'яжеш.  Ном. 
Я  6984. 

Зав'язуватися,  зуюся.  ешся,  сов.  в. 
зав'язатися,  ж^ся,  жешся,  м.  І)  Завя- 

зываться, завязаться.  2)  Завязываться  (о 
плодахъ),  завязаться.  3)  Начинаться,  на- 

чаться, зарождаться,  зародиться,  возникать, 

возникнуть.  Треба  троиші  полежать,  тоб 
сам  зав'язалось.  Ном.  Де   12260. 

Зав  Алий,  а,  е.  Завялый,  завявшія, 

увядшій.  Мир.  Пов.  II.  76. 
Зав'ялити,  лю,  лиш,  м.=3в  ялитя. 

Не  зав'ялив  би  свЫ  літа  молодії,  як  те- 
пер в'ялить.  О.   1862.  X.   13. 
Зав'янути  и  зав  яги,  в'яну,  неш,  іл. 

Завянуть,  увянуть.  Може  він  таку  пісню 
знар,  иі.о  як  би  заспівав,  то  й  волос  би 

зав' яв.  ЗОЮР.  І.  146.  Одно  зацвіло,  а  друге 
зав'яло,  паніки  зав'яло.  Шевч.   121. 

Зага,  ги,  ж.  Изжога.  Заіа  пекла.  Ка- 
неп.  у.  МУЕ.  ПІ.  55. 

Загавкати,  каю,  еш,  гл.  Залаять.  Со- 
баки де-де  по  Вільшані  загавкають.  Шевч. 149. 

Загавкотіти,  кочу\  тйш,  гл.  Залаять 
(о  многихъ).  Бісова  собачня  донюхалась  і 
загавкотіла.  Стор.  М.  II р.   123. 

Загаворонитися,  нюся,  яишся,  гл. 
Зазіваться.  Прилуц.  у. 

Загагакати,  каю,  еш,  г.г.  Загоготать, 
захохотать.  Харьк.  у. 

Загад,  ду,  лг.  1)  Затія.  2)  Заказъ. 
3)  Приказаніе.  распоряженіе.  Загад  дім 
справує.  Ном.  Дк  1082.  Чи  тобі  загад  був 
у  поле  йти?  Черниг.  г. 

Загадати,  ся.  См.  Загадувати,  ся. 

Загадка,  ки,  ж.  1)=3агад  3.  Загадав 
мені  мій  миленький  загадки  в  дорогу:  гдна 
загадочка, — щоб  вишита  сорочка;  друга  за- 

гадочка,— щоб  вишит  синій  мундир.  Грин. 
III.  629.  2)  Загадка.  Така  ваша  загадка, 
що  нема  й  розгадки.  Ном.  Дл  13055.  3)  Раст. 
ЕгІ£егоп  сапасІеп$І8  Ь.  ЗЮЗО.  І.  121.  Ум. 
Загадонька,  загадочка. 

Загадування,  ня,  с  1)  Задумнваніе. 
2)  Приказьіваніе,  расноряженіе.  3)  Зага- 
дьіваніе. 

Загадувати,  дую,  еш,  сов.  в.  зага- 
дати, даю,  еш,  гл.  1)  Задумывать,  заду- 

мать, затівать,  затіять.  Загадали  козаченьки 

в  похід  опівночі.  Чуб.  V.  1006.  Чого  не  за- 
гадає! І  гомонить,  і  пустує.  МВ.  .  II.  9. 

2)  Приказывать,  приказать  ділать,  еді- 
лать  распоряженіе,  заказывать,  заказать. 
Загадай  дурному  Богу  молиться,  він  і  лоб 

розіб'є.  Ном.  №  6576.  Загадав  татарин 
татарці  пару  коней  сідлати.  Хиба  я  тобі 
затдав  море  випити?  Ном.  №  13722.  За- 

гадали йому  хорошенько  грати,  а  парубку 
з  дівчиною  скакати.  Мет.  161.  Штирі 
х.юііцг  варти  дали,  ще  й  коників  зашдали. 
Чуб.  У.  983.  3)  Загадывать,  загадать.  За- 

гадують,   чия  (вишня)    зацвіте,   той  жи- 
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тиме  рік.  Грин.  І.  15.  Загадати  загадку. 
Предложить,  задать  загадку.  Загадаю  за- 

гадку, закину  за  грядку:  нехай  моя  загадка 
до  літа  лежить.  Ном.  стр.  376.  Загадаю 

тобі  мри  загадочки,  як  угадаеіи — до  бать- 
ка пущу.  Чуб.  III.  190. 
Загадуватися,  дуюся,  ешся,  сов.  в. 

загадатися,  даюся,  ешся,  гл.  Задумывать- 
ся, задуматься.  Закуркають  кречети  сизі, 

загадаюті£я  орлики  хижі.  Макс.  59.  Го- 
ворить,  було,  говорить,  да  гг  загадаетіґя. 
Г.  Барв.  109. 

Загажд&ти,  даю,  еш,  гл.=8агоджу- 
вати.  Вельможная  пані  слуги  загаждала: 
кожному  слугині  по  золотому  дала.  Чуб. 
У.   1017. 

Затаїти,  гаю,  еш,  гл.  І)— Загаяти. 
2)  Заставить  чъмъ  либо  пространство.  За- 

гоїли стаю  бербеницями.  Вх.  Зн.  18.  3)  За- 
городить, положить  преграду.  Вх.  Уг.  238. 

Загай,  гаю,  м.  1)  Проволочка,  замед- 
леніе.  Не  стілько  тою  діла,  як  один  загай. 
Лубен,  у.  Аби  б  загаю  не  було,  а  то  я 
не  баритимусь.  Лубен,  у.  2)  Заросль;  ча- 

ща. В  тебе  лани  як  загай,  в  тебе  хліби 
як  Дутиі.  Гол.  IV.  552. 

Загайна,  ки,  ж.  Замедленіе.  НВо- 
лын.  у. 

Загайкати.  каю,  еш,  гл.  Закричать: 

„гай!  гай!". Загайно,  ка,  м.  Медлитель.  Загайки, 
дружбоньки,  затйки,  загаялися  в  коморі. 
Грин.  III.  439. 

Загайний,  а,  е.  Медлительный,  кро- 
потливый, нескорый.  Загайна  робота. 

Черк.  у. 

Загайно,  тр.  Медлительно,  кропотли- 
во, нескоро. 
Загайство.  ва,  с.  Замедленіе,  задержка. 

Борз.  у. 
Загакливець,  вци,  м.  Заика.  Вх.  Лем. 

414. 

Загакливий,  а,  є.  Заикаюіційся.  Вх. 
Зн.  238. 

Загітуватися,  куюся,  ешся,  гл.  За- 
икаться. Вх.  Лем.  415. 

Загал,  лу,  .и.  1)  Цълость,  все,  общая 
сумма.  2)  Общество,  публика.  3)  В-загалі 
См    Узагалі. 

Загалаванитися,  нюся,  нишея,  гл. 
Зазіваться.  Загалаванився,  гіга  її  віжки 
впустім.  Гадяч.  у.  Слов.  Д.  Эварн. 

Загаласувати,  сую,  еш,  гл.  Закричать, 
завопить.  Аф. 

Загалбм,    нар.    1)    Оптомъ,    гуртомъ. 

На  вибір  десяток  сороковеиь,  а  загалом  зо- 
лотий. Каменец.  У-  2)  Сплошь.  З  неділі 

піду  тобі  робити  три  дні  загалом  Ка- 
менец, у.  Масти  загалом  усю  стіну.  Ка- 
менец, у.  Попереду  бг/ло  той  по  чинш, 

той  на  одрібок,  а  потім  пішли  ісі  зага- 
лом на  викуп.  НВолын.  у. 

Загалунити,  ся.  См.  Заплунюва- 
ти,  ся. 

Загал^нювати,  нюю,  еш,  сов.  в.  зага- 
лунити, ню,  ниш,  гл.  Вымачивать,  вымо- 

чить или  прокипятить  въ  растворі  квас- 
цовъ  (яйца  передъ  окраской).   Харьк.  Аф. 

Загал^нюватися,  нююся,  ешся,  сов. 
в.  загал^нитися,  нюся,  нишея,  гл.  1) 
Вымачиваться,  вымочиться  въ  растворъ 
квасцовъ.  Аф.  2)  Переносно:  выпивать, 
выпить  липшее.  Ще  добрі  люде  з  церкви 
не  вийшли,  а  він  уже  й  загалу  нгиіся.  Аф. 
Оце  якось  я  в  шинку  був  загалунгівсь,  то 
й  щюпггв  чимало  грошви.  Екатер.  г. 

Загальмувати,  мую,  еш,  гл.  Затормо- 
зить. З  гори  їхавши,  треби  загальмувати 

воза. 
Загальний,  а,  є.  1)  Общій,  всеобщій. 

Загальна  розіирш.  Лекиц.  Пов.  254.  За- 
гальний гюхунок.  2) — тиждень.  Всеъдная 

неділя  (3-я  передъ  великимъ  постомъ). 
Каменец,  у. 

Загальник,  ка,  .и.  Общее  місто  (въ 
річи),  банальная  фраза.  Желех. 

Загальниця,  ці,  ж.—  Загальний  тиж- 

день. Загальність,  ности,  ж.  Все  вообще; 

всеобщность;  совокупность.  Желех. 
Загамкатн,  каю,  еш,  гл.  Закричать: 

гаи-гаи! 

Загаморитися,  рюся,  ришея,  гл.  Заго- 
вориться, увлечься  разговоромъ.  Я  зат- 

морився  в  корчмі,  а  кінь  і  втік.  НВо- лын. у. 

Загамування,  ня,  с.  Обузданіе,  укро- 

щеніе,  усмиреніе. 
Загамувати,  му^о,  еш  гл.  Успокоить, 

укротить,  обуздать,  усмирить,  придер- жать. 
Загамуватися  м^юся,  ешся,  гл. 

Успокоиться,  утихнуть;  удержаться  Не 

руш  її  (дитини), — тільки  що  загамувалась. 
Черк.  у. 

Заганяти,  ню,  ниш,  гл.  Охулить. 
Заганьбйти,  блю,  бйш,  гл.  Застыдить, 

устыдить.  Вх.  Лем.  415. 
Заганіти,  нею,  еш,  сов.  в.  вагнати, 

жену\  неш,  и.  Загонять,  загнать.  Боярам 
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ші  пасти,  молодому  заганяти.  Мет.  195. 
Ходить  голуб  сивий  волохатий, — ні  за- 

гнати, ні  зазвати.  Мет.  10.  2)  Вбивать, 
вбит»,  вколачивать,  вколотить.  Коло  коло- 
дязя  дванадцять  стовпів  заінано  въ  землю. 
Рудч.  Ск.  І.   135. 

Заганятися,  няюся,  ешся,  сов.  в.  за- 
гнатися, женися,  нёшся,  гл.  1)  Быть 

загоняему,  быть  загнану.  Теляточка  на- 
пасуться, вь  хлівець  заженуться.  2)  Вби- 

ваться, вбиться,  вколачиваться,  вколотить- 
ся,  вганяться,  втыкаться,  воткнуться.  Гли- 

боко загнався  клин  у  колоду.  Загналася  тобі 
в  серденько  стрілка.  Чуб.  3)  Забігать,  забі- 

жать слишкомъ  далеко.  4)  Увлекаться, 
увлечься. 

Загапкатися,  каюся,  ешся,  гл.  Зазі- 
ваться. ІКелех. 

Загаптувати,  т^ю,  еш,  гл.  Покрыть 
вышивкой  (преимущественно  золотомъ  или 
ееребромъ). 

Загара,  ри,  ж.  Усердіе,  горячность  въ 
работі.  Нема  загари  робити.    НВолын.  у. 

Загарбання,  ня,  е.  Захватъ,  незакон- 
ное нрисвоеніе.  Левиц.  Правда,  1868. 

437. 

Загарбати,  баю,  еш,  гл.  1)  Захватить, 
заграбить.  Хмельницькою  в  руки  свої 
загарбали.  Стор.  II.  13.  Чесні  люде:  свое 
оддали  та  чужою  не  загарбали.  Стор. 
II.  13.  2)  Закопать.  Мене  загарбають, 
як  умру.  Уыан.  у. 

Загардувати,  д^ю,  еш,  гл.  Запрудить. 
Ейскъ. 

Загарйкати,  каю,  еш,  гл.  Завор- 
чать. 

Загаркатися,  каюся,  ешся,  гл.  Заго- 
вориться. Защжався  з  людьлги,  та  й  за- 

був, то  теща  жд<\ 

Загарлнвий,  а,  е.  Усердный,  горячій 
въ  работі.  Загарливпй  до  роботи.  НВо- 

лын. у. 

Загартбвувати.  вую,  еш,  сов.  в.  за- 
гартувати, т^ю,  еш,  гл.  Закалять,  зака- 

лить. Тільки  крицю  треба  загартувати. 
Ком.  II.  57. 

Загартовуватися,  вуюся,  ешся,  сов. 

в.  загартуватися,  ту*юся,  ешся,  гл.  За- каляться, закалиться.  Левиц.  Правда,  1868, 
437.  В  когиі  він  і  виріс,  тут  і  загарту- 

вався. Стор.  II.  1 1. 
Загарувати,  р^ю,  еш,  гл.  Запросить 

(ціну).  Загарував  за  їх  аж  п'ять  рублів. Зміев.    у. 
Загарцюватися,  цююся,  ешся,  гл. 

Устать,  гарцуя. 

Загарчати,  чу\  чйш,  гл.  Заворчать  (о 

собакі).  У  бур'яні  бровко  муругий...  він  на 
Енея  загарчав.  Котл.  Ен.  III.  38. 

Загарь.  рю,  .н.  и  загарь,  рі,  ж.  Угаръ 

отъ  горящихъ  углей.  Вх.  Зн.  18.     ̂ ~ 
Загасати,  саю,  еш,  сов.  в.  загаснути, 

ну,  неш,  гл.  1)  Потухать,  потухнуть,  уга- 
сать, угаснуть.  Мнж.  34.  Куй  залізо,  гюкулъ 

не  загасло.  Ном.  Л»  5027.  2)  Переносно: 
прекратиться.  Загаснув  рід.  Мирг.  у.  Слов. 
Д.  Эварн. 

Загасити,  шу\  сиш,  гл.  1)  Потушить, 
загасить.  2)  Утратить.  Де  ти  дів?  Уже 
мабудь  загасив?  (яку  там  річ).  Екатер.  у. 
Слов.  Д.  Эварн. 

Загаснути.  См.  Загасати. 
Загата,  ти,  ж.  1)  Насыпь  изъ  навоза  у 

канавы,  служащая  вмісто  забора.  Ніжин, 
у.  2)  Стінка  хліва,  состоящая  изъ  двухъ 
параллельныхъ  плетней  на  четверть  или 
полъ  аршина  другъ  отъ  друга,  промежу- 

ток между  которыми  набитъ  соломой. 

Чуб.  "VII  393.  3)  Вітви  терновника  или 
другого  колючаго  дерева,  положенный 
сверхъ  плетня,  чтобы  препятствовать 
перелізать  черезъ  него.  О    1861.  VIII.  93. 

Загатйвода,  ди,  м.  Сказочное  существо, 
могущее  удерживать,  запруживать  воду. 

Драг.  257,259. 
Загатистий,  а,  е.  Загатиста  земли. 

Земля,  содержащая  корни  и  пр  мішаю- 
щее  свободному  движенію  плуга.  Черв.  у. 

Загатити.  См.  Загачувати. 

Загачувати,  чую,  еш,  сов.  в.  вага- 

тйти,  чу",  тиш,  гл.  Запру жи пять,  запру- дить; ділять,  еділать  плотину,  запруду. 
Ні  о<)ин  не  переплив,  усі  камнем  лягли 
по  дну,  аж  річку  загатили.  К.  Орнся. 
(ЗОЮР.  II.  204).  Інгул  ию-зіму  замерзає — 
Ббгун  не  встане  загатить  шляхетськггМ 
трупом.  Шевч.  160.  Бес  пани  та  пани,  а 
греблі  нема   г;ому  загат  игпи.  Ном.  Л;  1173. 

Загачувати,  чую,  еш,  сов.  в.  зага- 
чити,  чу,  чиш,  гл.  Захватывать,  захва- 

тить крюкомъ;  зацінлять,  заціпить,  зада- 
вать, задіть,  завлечь,  привлечь.  Хлопці 

його  у  свою  комгганію  загачи.ш  хитрогіїамгі. 
Загаювання,  ня,  с  Замедленіе,  за* 

держка. Загаювати,  гаюю,  еш,  сов.  в.  загаяти, 
гаю,  еш,  гл.  Задерживать,  задержать. 
Щоб  не  загаять  тебе,  а  я  ще  піду  коня 
запрягать.  Канев.  у. — ПопггрггваїЬгге,  каже,я 
напою  воли,  а  тоді  й  вам  вигнягну. — Ви  ж 
мене  загаєте.  Я  перги  собі  вгітяїну.  Г. 

•  Барв.  382. 
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Загаюватися,  гаююся,  ешся,  сой.  в. 
загаятися,  гаюся,  ешся,  гл.  Замішки- 
ваться,  замешкаться,  замедлить.  Пора, 
брате,  на  виступці,  бо  вже  ми  й  так  за- 

гаялись.   Не  шщііея   на  підмогу.    К.  Псал. 

Загвинтити,  нчу\  тйш,  и.=3аґвин- 
тити. 

Загвіздок,  дка,  .V.  1)  Въ  продітомь 
сквозь  отверстіе  конці  (болта,  бруска  и 
пр.)  колышекъ  или  гвоздь,  препятстнующій 
концу  обратно  выдвинуться  изъ  отверстіл. 
Нанр  въ  возу  верхніе  бруски  в  полу- 
драбку  продъты  своими  концами  въ  отвер- 
стія  крижівниць  и  закреплены  сзади  загвізд- 

ками. Рудч.  Чи.  250.  2)  Чека,  деревян- 
ный или  железный  гвоздь,  удерживающій 

колесо.  Рудч.  Чп.  250. 

Загвбзджувати,  джую,  еш,  сов.  в.  за- 
гвоздйти,  джу\  дйш,  гл.  1)  Забивать, 
забить  гвоздемъ.  Переносно:  заморозить. 
Варвара  заварить,  Микола  зашздить,  а 
на  Гальки  сідай  в  санки.  Ном.  А»  507. 
2)  Сказать  резкость,  колкость.  Енею  в 
батька  загвоздила,  щоб  довго  не  базікав 
тут.  Котл.  Ен. 

Загейкати,  каю,  еш,  гл.  Закричать: 
гей!  гей! 

ЗагерЕотати,  кочу\  чеш,  гл.  Закричать 
(о  гусяхъ). 

Загиб,  бу,  м.  Погибель.  Вх.  Зн.  18. 

Загиба,  би,  »е.=3агиб.  Чи  нема  у 
вас  чого  од  поганки?  Жаден  день  поганка; 
то  вічня  загиба  та  и  годі.  Лубен,  у. 

Загибания,  ня,  с.  Погибаніе. 

Загибати,  баю,  еш,  сов.  в.  загйбнути, 

ну,  нет,  гЛ.  Погибать,'  погибнуть,  пропа- дать, пропасть..  Горе  з  жінкою-бідою  вік 
каратати — що  маю  ]юбити!-^мушу  заги- 

бати! Каменец,  у. 
Загибель,  лі,  ж.  Погибель.  На  заги- 

бель буде  тому,  хто  бере  багачку  з  дому. 
Чуб.  V.  217.  Ум  Загйбелька.  Бо  вже  мені 
за  діьчинов  загйбелька  буде.  Гол. 

Загйбно,  нар.  Гибельно,  губительно. 
Загибно  робити  в  заводі.  НВолын.  у. 

Загйбнути.  См.  Загибати. 

Загйбок,  бку,  .іг.=3агиб.  Вх.  Зн.  18. 

Загиджувати,  джую,  еш,  сов.  в.  аа- 
гйдити,  джу,  диш,  гл.  Запакощивать, 
запакостить. 

Загилити.  См.  Загилювати. 

Загйлювати,  люю,  еш,  сов.  в  яаги- 
лйти,  лю,  лиш,  іл.  1)  Ударять,  ударить 

палкою  (гілкою)  мячъ,  бросая  его.  2)  Уда- 
рять, ударить  (человека),  заіхать.  Як  за- 

гилив по  потилиці,  так  аж  каганці  в 
вічго  засвітіілись.  Ном.  Лі  8982. 

Загин,  ну,  .V.  Погибель,  гибель.  До 
загину.  До  смерти. 

Загинати,  наю,  еш,  сов.  в.  загнати, 
гну,  нёш,  гл.  1)  Загинать,  загнуть.  Оце 
штучка:  .загнув  тільці,  ти  її  карлючка. 
Ном.  Прич.  стр.  загнёний.  .НВолын.  у. 

2) — крючки.  Крючкотворствовать,  3) — ма- 
тюки. Бранить  по  матушл*в.  і) — сухого 

вовка.  См.  Вовк.  5)— чортові  ковбасу.= 
Заломити  чортові  ковбасу.  См.  Заломити. 

Грин.  І.  230. 
Загинатися,  наюся.  ешся,  сов.  в.  ви- 

гнутися, нуся,  нешся,  гл.  Загинаться, 
загнуться. 

Загинути,  ну,  неш,  гл.  Погибнуть. 
Не  загинув  єсн  у  неволі,  не  загинеш  із  на- 

ми, козаками,  на  волі.  Дума.  Наша  ду.ча, 
наша  пісня  не  вмре,  не  затне.  Шевч.  46. 

Гатуг'і  мене,  міг!  батеньку,  ратуї'і,  не 
дай  мені  да  іі  загинути.  Мет.   128. 

Загиржати,  ржу\  жйш,?.і.— Заржати. 
Загиржав   по-кінськи.  Грин.  11.   100. 

Загйрити,  рю,  риш.,  гл.  Утратить, 
растратить.    Загі^ив   маєток.    Вх.  Зн.  ,18. 

Загівляти,  ляю,  еш,  сов.  в.  ваговіти, 
вію,  еш,  гл.  Заговляться,  заговіться. 

Загін,  гбну,  лі.  1)  Загонъ,  иагаенная  по- 
лоса. Угор.  2)  Отрядъ.  А  козаки  тим  ча- 

сом сунули  з  України  повагом,  свої  загони 

до  купи  скликаючи.  К.  Хмельн.  3)  Місто  на 

рікі,  гд1>  вода  течетъ  тихо.  Шух.  І. 
225.  Ум.  Загінець,  загоночок.  Добрий 

жнець  не  питается,  чи  широкий  загінець. 
Ном.  Лі  7356. 

Загінчай,  чая,  м.  =  Погонич  (при 

плугі).   Вх.  Зн.  18. 

Загірній,  я,  є.  Находящійся  за  го- 

рами. Загір'я,  р'я,  с.  Местность  за  горою. 

Ум.  Запр'ячко.  Ой  кіт-воркітпо  загір'яч- 
ках  скік,  перепелочки  ловив.  Мил.  40. 

Загладжувати,  джую,  еш,  со»,  в.  загла- 

дити, джу,  диш,  гл.  1)  Заглаживать,  за- 
гладить, приглаживать,  пригладить.  Та 

вмий  біле  личко,  та  загладь  головочку.  Чуб. 

III.  39.  2)  Уничтожать,  уничтожить, 

истреблять,  истребить.  Загладжують  без- 
божники границг.  К.  Іов.  52.  Він  хоче 

загладити  наше  обличчє  серед  народів.  К. 
XII.   132. 

Загледіти  и  ваглйдіти,  джу,  диш,  гл. 

Увидіть,  з&тхЬть. Як  загнить  да  козачень- 
ка на  морі.  Мет.  101.  Загледівши,  що  її  до- 

ганяють, побіжить,  як    гюлетить  на  кри- 
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лах.  МБ.  II.  45.  Загледіла  рибалочку,  що 
хорошій  на  вроду.  Чуб.  V.  560,  Варени- 

ків не  дали.  Він  і  заглядів,  що  вони  на 
полиці  стоять.  Мнж.   ПО. 

Заглемедзок,  дека,  .«.  Грубо  сделан- 

ный предмета.  Воно  таке,  ніщо'-  зшлемсд- 
зок.  Мирг.  у.  Слов.  Д.  Эиарн. 

Заглемёвдий,  а,  е.=3авалий.  Мнж. 
180. 

Заглемвзий,  а,  е.  Неуклюжій,  аляпо- 
ватьііі.  Ич,  яка  заиемеза!  (о  глиняной  по- 

суді). Мирг.  у.  Слов.  Д.  Вварн. 

ЗаглитнуЧися,  нуся,  нёшся,  /л.  По- 
перхнуться, подавиться.  Аф. 

Заглобйти,  блю,  бвш,  лі.~ Запліши- 
ти. Бх.  Лем.  415. 

Заглотйти,  лочу,  тиш,  /л.  Захватить 
місто,  выгЬснить.  Заглотит  лісом  ноле. 
Вх.  Зн.  10. 

Заглузувати,  ву^ю,  еш,  гл.  Начать  на- сміхаться. 

Заглушати,  шаю.  еш.  сов.  в.  заглу- 
шити, шу,  шиш,  іл.  Заглушать,  заглу- 
шить. Ой  як  же  я  затужила,  ввесь  сад 

запушила.  Мет.  257. 

Заглушувати,  шую,  еш,  ?.і.=8аглу- 
шатн.  Усякий  чоловік  заглушує  свое  юре: 

хто  п'янством,  хто  скнаростю,  а  сей,  бач, 
казками.  Г.  Барв.  311. 

Заглягати,  гаю  еш,  >л.  Приготовить 
гляганий  сыръ.  См.  Гляганий.  Марк.  158. 

Заглядання,  ня,  с.  Засматриваніе,  за- 
глядыванье. 

Заглядати  даю.  еш,  сов.  в.  загляну- 
ти, ну,  неш,  /л.  1)  Заглядывать,  загля- 

нуть, засматривать.  Пильно  в  вічі  козако- 
ві заглядали.  Макс.  У  світленьку  заглядає 

та  ранесенько.  Мет.  133.  2)  Видіть,  уви- 
дЬть.  Да  заглянув  я  й  а  три  голубочки. 
Грин.  НІ.   583. 

Заглядатися,  даюся,  ешся,  сов.  в. 
ааглйдітися,  джуся,  дишся,  м.  Засма- 

триваться, засмотріться.  Не  заглядайся  на 

г'юго  чорні  брови.  Г.  Барв.  27 1 . Заглйдіти  См.  Загледіти. 
Заглйнути.  См.  Заглядати. 
Загмороздити,  джу\  диш,  и.  Глубоко 

воткнуть  въ  землю. 
Загнити,  ся.  См.  Заганяти,  ся. 

Загнести,  нету,  теш,  гл. — тісто.  За- 
лісить тісто.  Бх.  Лем.  415. 

Загнибіда,  ди,  об.  Скупецъ.  Ікс  мене 
скупою  зве:  ти  вже,  каже,  така  загнибіда! 
Зніев.  у. 

Загнивати,    ваю,    еш,  сов.  в.    загни- 

сти и  загнити,  нию,  ёш,  и.  Загнивать, 
загьить    Чуб.  V.  388. 

Загниватися,  ваюся,  ешся,  сов.  в. 
загнистйся  я  загнйтися,  ниюся,  ешся, 
гл.  Загниваться,  загниться.  Стояча  вода 
найчастіше  зострічиється  в  болоті;  тут 
то  зашиваються  останки  ціх  творів. 

Дещо,  72. Загнйлий,  а,  є.  Загнившій. 

Загнйлість,  лости,  ж.  Начало  гні- 
енія. 

Загнисти,  ся,  8агнйти,  ся.  См.  Загни- вати, ся. 

Загніватися,  ваюся,  ешся.  ы.  Раз- 
сердиться.  Ой  затівався  мій  миленький 
без    ггричнни  на  мене.  Гол.  І.  275. 

Загніздитися,  джуся,  дйшея,  гл.  Сді- 
лать  себі  гніздо.  Татари. .і.,  стенові  ор- 
ляпга,  що  загніздились  по-над  морем  Чор- 

ним.   К.  МБ.  XI.  154. 

Загніт,  ту,  лі.  Горящіе  угли,  солома 

или  шейки,  употребляемый  для  того,  что- 
бы хлібь  загнітився,  (см.)  Рубайте  сосону 

здорову  та  беріте  тріски  на  загніт, — щоб 
славний  коровай  бг/в  на  ввесь  світ.  Грин. 
НІ.   473. 

Загнітити,  ся.    См.   Загнічувати,  ся. 

Загнітиця,  ці,  ж.  Болізнь  ногтя,  ног- тоіда. 

Загніток,  тка,  лг.  Угнетенный.  Там 
такий  загніток,  всякий  ним  послуговує, 
Брацл.  у. 

Загнічувати,  чую,  еш,  сов.  в.  загні- 
тити, чу\  тиш,  гл.  Зарумянить,  запечь 

хлібь  (пироги  и  пр.)  такимъ  образомъ, 
чтобы  его  корка  приняла  обычный  ей 
красно-коричневый  цвіть,— для  этого  къ 
посаженному  въ  печь  хлібу  подгребаютъ 

горящіе  угли  или  зажигаютъ  тонкія  щеп- 
ки или  солому.  До  двору,  дружечки,  до 

двору!  ламайте  сосонку  додому,  да  коліть 
її  на  загніт,  да  загнічувать  коровий.  МУЕ. 
III.  90 — 91.  Спали  соломи  три  кругиені 
під  челюстями,  щоб  загнітити,  як  хліб 
гнітять.  Чуб.  І.   123. 

Загнічуватися,  чуюся,  ешся,  сов.  в. 
загнітитися,  ч^ся,  тишся,  гл.  Зарумя- 

ниваться, зарумяниться,  принимать,  при- 
нять красно-коричневый  цвіть  (о  коркі 

печенаго  хліба).  П/іроггі  добре  за/нігии- лися.         , 

Загноїти,  ною.  їш,  /л.  Унавозить. 
Як  би  загноїв  добре  землю,  то  б  вгіросли 

здорові  конои.\і.  Ирил.  у.    Зсиноїш  собі  біл- 
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ший  або  менший  кусник  поля.  МУЕ. 
III.  48. 

Загнуэдати.  См.  Загнуздувати. 

Загнуздувати,  дую,  вш,  сов.  в.  за- 
гнуздати, даю,  бш,  гл.  Зауздывать,  зауз- 

дать. Кінську  голову  на  дорозі  найди,  тай 
ту  загнуздуй.  Ном.  №  10236.  Вона  сіла 
на  Пою,  загнуздала   його.    Рудч.  Ск.  І.  53. 

Загнути,  ся.  См.  Загинати,  ся. 

Загнущатися,  щаюся,  ашся,  гл.  Пре- 
небречь. Чи  батьками  отті  німці  заіну- 

щались,  гцо  чуприни  вражі  діти  одцура- 
лись. Мог.  49. 

Загбва,  нар.  Заранее,  заблаговременно. 
Вх.    Зн.    18.   Желех. 

Заговіни,  він,  ж.  мн.  Заговенье,  ка- 
нунъ  поста. 

Заговір,  вбру,    я— Замова. 
Заговіти.  См.  Загівляти. 

Заговорити,  ся.  См.  Заговорювати,  ся. 

Заговбрювати,  рюю,  аш,  сов.  в.  за- 
говорити, рю,  риш,  и.  вв.  Мр.  XVI.  17. 

Заговорять  всі  вороги,  що  ся  любим  ми 
убогі.  Чуб.  V.  97.  Настане  суд,  заговорять 
і  Дніпро,  і  гори.  Шевч.  212.  2 ̂ Замо- 
вляти. 

Заговорюватися,  рююся,  ешся,  сов. 

в.  заговоритися,  рюся,  ришся,  гл.— За- 
мовлятися. Запікайся  кров,  заговору  йся 

кров,  замовляю  тебе.  Чуб. 
Загоготіти,  гочу\  тйш,  гл.  Загудіть 

глухо.  Загоготів  якийсь  підземний  глос. 
Греб.  373.  В  печі  загоготіло.  Св.  Л.   121. 

Загоджувати,  джую,  вш,  сов.  в.  за- 
годити, джу\  дйш,  гл.  Задабривать,  за- 
добрить, располагать,  расположить  въ  свою 

пользу.  Загоджує  судців.  НВолын.  у.  Стар- 
шина побив  мене  та  загодив  справника — 

півсотні  карбованців  одвіз.  Канев.  у.  Щоб 
і  ту  загодить,  і  мене  не  розгнівить.  НВо- 

лын. у.  См.  Загаждати. 
Загоді,  нар.  Заранее,  заблаговременно. 

Гляди  ж,  приходь  загоді.  Черном. 
Загодовувати,  вую,  вш,  сов.  в.  заго- 

дувати, д^ю,  вш,  гл.  1)  Начинать  вх 
первый  разъ  что-либо  4сть.  Як  що  уперве 
(того  року)  починають  їсти  (курча,  яблу- 

ко, огірок),  то  перегинають  за  голову  руку 
і  загодовують  отак:  „нова  новина,  щоб  не 

болів  ні  живіт,  ні  голова"  (і  тоді  їдять). 
Грин.  І.  253.    2)  Начинать    откармливать. 

Загодя,  к.7//.=Загоді. 
Загоїти,  ся.  См.  Загоювати,  ся. 
Загойдати,  даю,  вш,  гл.  Закачать,  за- 

колыхать. 

Загойдатися,  даюся,  вшея,  гл.    Зака- 

чаться. Золоті  сережки  загойдались.  Левиц. 
Пов.  180. 

Загоклнвий,  а,  є.  Заикающійся. 
Загбкуватнся,  куюся,  куєшся,  м. 

Заикаться.  Угор. 
Заголити,    ся.  См.    Заголювати,    ся. 
Заголовний,  а,  е.  Заглавный. 
Заголовок,  вку,  м.  1)  Съ  ударешемъ 

на  нервомъ  слогъ:  подушка.  Угор.  Заго- 
ловки иурянчані  Муравьиный  яйца.  Вх. 

Уг.  253.  2)  съ  удар,  на  третьемь  слогв: 
заглавіе.  О.   1862.  І.  77.  Ум.  Заголівочон. 

Заголосити,  шу,  сиш,  гл.  Громко  за- 
плакать съ  причитаніями.  6в.  Мр.  IX.  24. 

Пришила  його  мила,  китайку  одкрила, 
китайку  одкрила  та  й  заголосила.  Мет. 104. 

Заголубіти,  бію,  вш,  и.  Сделаться, 
стать  голубымъ.  Зажовтіє,  заголубіє  і  за- 

червоніє квітами.  Стор.  М.  Пр.   1. 
Заголювати,  люю,  вш,  сов.  в.  заго- 

лити, лн>,  лиш,  гл.  1)  Обнажать,  обна- 
жить. 2)  Забривать,  забрить.  ...сина  в  сол- 
дати позаторік  заюлили.  Шевч.  479. 

Заголюватися,  лююся,  ешся,  сов.  в. 

заголитися,  люся,  лишся,  гл.  Обнажать- 
ся обнажиться  снизу,  поднять  платье 

вверхъ. 
Загомоніти,  ню,  ийш.  гл.  Заговорить. 

Ой  цюкнув  раз  перший — вона  зашуміла, 
ой  цюкнув  раз  другий,  та  й  загомоніла. 
Чуб.  V.  710.  А  ні  поспитати,  а  ні  заго- 

моніти до  неї.  МВ.  И.  98.  Иногда  упот- 
ребляется въ  смысл*:  прикрикнуть,  строго 

и  съ  укоромъ  заговорить  съ  къмъ.  Бать- 
ко аж  загомонів  тогді  на  його:  „Та  чи 

довго  ти  шви  тут  ловитгімеш?"  Г.  Варв. 
387.  Въ  прилож.  къ  толпъ,  значитъ:  за- 
галдіть.  То  тихо  було,  а  то  як  загомо- 

ніла вся  громада, — такою  крику! 
Загонистий,  а,  є.  1)  Требовательный. 

Він  чоловік  не  загонистий,  загївою  не  про- 
сить, а  тільки  своє  бере.  2)  Вспыльчивый. 

Там  такий  загонистий,  що  не  можна  й 
слова  сказати,  так  і  схопиться  на  ком*. 
3)  Увлекающійся. 

Загбнити,  ню,  ниш,  гл.— Заганяти. 
Загонючка,  ки,  ж.  Родъ  игры  въ 

евйнну  (см.),  при  которой  играющій  дол- 
женъ  загнать  свинку  до  известной  черты. 
Ив.  13. 

Загорбатіти,  тію,  вш,  гл.  Сделаться 
горбатымъ.  На  сій  роботі  не  забагатієш, 
а  заюрбатієш    Ном.  Лг  10371. 

Загордитися,  джуся,  дйшея,  гл.  За- 
гордиться. Опат.  9. 
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Загорідка,  ки,  ж.    У*,  оть  загорода. 
Загоріледь,  дьця,  м.  Фанатикъ.  Желех. 
Загорілий,  а,  є.  1)  Горячій,  пьілкій, 

вспыльчивый.  2)  Фанатическій.  В)  Заго- 
равшійся. 4)  Загорелый  (оть  солнца). 

Загоріти,  ся.  См.  Загоряти,  ся. 
Загорнути,  ся.  См.  Загортати,  ся. 
Загорода,  ди,  ж.  1)  Загорода.  Огорожа, 

огороженное  місто.  2)  Загорода.  Базъ  (не 
крытый),  огороженное  місто,  куда  зага- 

няють скогъ.  Чуб.  УН.  394.  Шух.  І.  185. 
Воли  високорогі  половії  дивлються  з  заго- 

роди у  двір  поважно.  МВ.  II.  134.  В  чу- 
жій заюроді  овець  не  росплодиш.  Ном. 

№  9659.  Шукають  його  ляхи,  щоб  стра- 
тити,— то  він  до  зятя,  та  іі  жив  там 

з  місяць,  поки  все  втихомирююсь.  ЗОЮР. 
І.  264.  3)Садъ;  огородъ.  Вх.  Лем.  415. 
Уи.  Загорідка,  Вх.  Лем.  415.  Загородка. 
Вийшов  батюшка  на  двір,  а  скот  повила- 

зив із  загородок.  Грин.  II.    155. 

Загороджувати,  джую,  еш,  сов.  в.  за- 
городити джу\  диш,  гл.  Загораживать, 

загородить,  огораживать,  огородить.  Рот 
не  юрод — не  загородиш.  Ном.  Л»  6990.  На 
твій  гнів  не  заюрожений  хлів.  Ном.  № 
3480. 

Загородите,  ща,  м.  Місто,  гді  была 
загорода  (см.)  Черк.  у. 

Загородка,  ки,  ж.    Ум.  оть  загорода. 
Загорожа,  жі,  ж.— Загорода  1.  Заду- 

мали та  снітинці  город  городити,  щоб  ні- 
куди литвяківцям  гуляти  ходити.  Не  по- 
може, милий  Боже,  ваша  загорожа.  Мил.  78. 

Загорожувати,  жую,  еш,  и.—  Заго- 
роджувати. 

Загортати,  таю,  еш,  сов.  в.  загорну- 
ти, ну,  неш,  и.  1)  Заворачивать,  заворо- 

тить. А  скину  я  опанчу  та  ніжки  загор- 
ну. Чуб.  2)  Загребать,  эагресть.  Загортай, 

мати,  жар,  жар!  О.  1862.  IV.  36.  Кла- 
дуть у  яму  і  загортають  землею.  ХС. 

IV.  40. 

Загортатися,  таюся,  ешся,  сов.  в.  за- 
горнутися, нУся,  иешся,  2.і.  1)  Завора- 

чиваться, заворотиться.  2)  Загребаться, 
загресться. 

Загортйна,  ни,  ж.  Верхнєє  женское 
платье.  Желех. 

Загортка,  ки,  ж. —Загортана.  Угор. 
Вх.  Зн.  18. 

Загорьованнй,  а,  е.  Заработанный  тя- 
желымъ  трудомъ.  А  як  вечір  прийде, — на 
вулицю  вийде:  та  в  позиченому,  пш  в  до- 

буваному... Ой  вийди  ж  ти,  вражий  сину, 
у  своєму  загорьованому.  Грин.  НІ.  215. 

Загорювати,  рюю,  еш,  гл.  Съ  трудомъ 
заработать.  Загорюй  смажно  та  й  їж  смаш- 
но.  Ном.  №  9967.  А  що  загорюєш,  то  все 

прошйнуєш.  Чуб.  V.  478. 
Загоряяин,  на,  м.  Живущій  за  го- 

рой. Аф. 
Загоряти,  рйю,  еш,  сов.  в.  загоріти, 

рю,  риш,  гл.  Загорать,  загоріть  (оть  солн- 
ца). На  те  мені  мати  платок  дала,  щоб 

не  загоряла.  Грин.  III.  180.  Закривай  личко 

од  сонечка,  чорні  брови  од  полом 'ячка,  щоб твій  видок  не  загорів,  чорних  брівок  не 
посмалив.  Нп. 

Загорятися,  риюся,  ешся,  сов.  в.  заго- 
рітися, рюся,  рйшся,  гл.  1)  Загораться, 

загоріться.  Юрка  одною  впустили,  а  вся 
хата  загорілася.  Ном.  Л»  14109.  2)  Только 
сов.  в.  Вспылить.  Як  коли  загориться,  то 
й  хата  ма.іа.   Г.  Барв.  107. 

Загосподарювати,  рюю,  еш,  гл.  Начать 
хозяйничать.  Загосподарював  Хведірко.  О: 
1862.  VIII.  23. 

Загострити,  ся.  См.  Загострювати,  ся. 

Загострювати,  рюю,  еш,  сов.  в.  за- 
гострити, рю,  риш,  гл.  Заостривать,  за- 

острить. 
Загострюватися,  рююся,  ешся,  сов.  в. 

загостритися,  рюся,  ришся,  гл.  Заостри- 
ваться,  заостриться. 

Загостити,  щу,  стиш,  гл.  Прибыть  въ 
гости.  Вад  би  я,   мов  дитятко,    до    тебе        ,г. 

загостити,  сирая  земля    двері  прикрила, — 
не  можу  відчинити.  Рк.  Макс. 

Загостювати(ся),  тюю(ся),  еш(ся).  гл. 
Загоститься.  Оце  було  як  наша  Катря  де 
загостює,  то  мати  дивують:  що  се  доні 
нема!  МВ.  II.  84.  Така  вже  доля  моя,  гцо 
в  мене  не  заюстюетыя  гцастя.  Г.  Барв.  56. 

Заготувати,  т^ю,  еш,    гл.  Заготовить. 

Загот^ритися,  рюся,  ришся,  и.=3а- 
гутатися.  Вх.  Уг.  238. 

Загоювати,  гоіою,  еш,  сов.  в.  загоїти, 

гою,  їш,  «.і-  Залічивить,  залічить,  зажив- 
лять, заживить  (рану).  Всі  йою  рани  за- 

гоює своїм  розумним  словом.  Г.  Барв.  163. 
Йою  рука  поранить  і  загоїть.  Б.  Іов.  12. 

Загоюватися,  гбююся,  ешся,  сов.  в. 
загоїтися,  гоюся,  їшся,  гл.  Заживать,  за- 

жить (о  рані).  Загоїться,  поки  весілля  ско- 
їться. Ном.  Лі  5305. 

Заграбати,  баю,  еш,  гл.— Загребти. 
Що  ж,  татуню  (до  попа),  чи  підете  хо- 

вати мерця,  чи  ні? — Піду,  як  дасьте  8 
злотих... — Та  вже,  проше  татуня,  не  тур- 

буйтеся йти:  ми  й  сами  заграбаєм.  Бог 
вибачить  нам,  бо  ми  бідні.  О.  1862.  IX.  53. 
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Заграбувати,  бую,  вш,  гл.  Заграбить, 
отнять.  Заірабував  волика.  О.   1862.  І.  43. 

Заграва,  ви,  ж.  Зарево.  НВолын.  у. 
Загравати,  раю,  вш,  сов.  в.  заграти, 

раю,  вш,  гл.  1)  Начинать  играть,  заиграть. 
Звелів  вже  він  музикам  заграти.  Мет.  105. 
2)  Начинать,  начать  двигаться:  біжать, 
летать  и  пр.  різвьіми,  бойкими  движенія- 
ын.  Гей  коню  мій,  коню,  заграй  підо  мною! 
Над  річкою,  на>)  Дунаем  орли  загравали. 
Мет.  429.  3)  О  морі:  начать  волноваться. 
Он  заграй,  заграй,  синесеньке  море,  та  під 
тими  байдаками.  Шевч.  56.  О  світі:  на- 

чинать играть,  заиграть.  Заграло  сонечко. 
Чуб.  III.  219.  4)  О  вині,  наливкі:  на- 

чать бродить. 

Заграда,  ди,  ж.  Огорожа,  ограда.  За- 
грі.ю  сонечко  на  стіну,  на  зсчраду  земну. 
Гол.  І.  211. 

Заграватися,  каюся,  вшся,  гл.  Зазі- 
ваться. Мене...  послано,  що  вже  не  загію, 

не  забалакаюсь,  не  зшракаюсь,  та  й  не 
злякаюсь.  Т.  Барв.  443. 

Загранйчити,  чу,  чиш,  гл.  Опреді- 
лііть,  указать  границу. 

Загранйшний,  а,  е.  Заграничный. 
Заграти.  См.  Загравати. 

Загратися,  раюся,  вшся.  гл.  Заиграть- 
ся. Не  засидится,  не  заграється  ніде.  МВ. 
Загреба,  би.  1)  Загребаніе;  місто,  гді 

что-либо  загреблено,  закопано.  Знає  він 
кошечу  загребу.  Ном.  №  13776.  2)  Родъ 
хліба  (коржа),  который  при  печеній  за- 

гребается въ  горящіе  угли.  Притомилися 
од  далекої  дорогії  й  посідали  під  лісом  од- 

почити та  тим  часом  і  загребу  спекти, 
щоб  сили  підкрепита.  Замісили  кісто,  зро- 

били з  тою  кіста  коржа  й  загребли  його 
пектись  у  те  огнище.  Грин.  II  182.  По- 

ставили ним  знатну  вечерю:  тетерю  з 
загребами...  (Такі  коржі,  що  печуть  їх, 
загрібаючи  у  жар:  од  тою  й  загребами 
звуться).  Стор.  II.  16.  У  Милорадовича: 
свадебный  длинный  хлібг.  Мил.  121.  3) 

Жадный  человік'ь.  Забере  усе  бісів  загреба. 
Загребелля,  ля,  с  Місто  за  плотиной 

На  загребеллі  живе.  Черк.  у. 
Загребельний,  а,  е.  Находящейся  за 

плотиной.  До  загребельної  могили  прибу- 
вайте. Мет.  396. 

Загребти,  ся.  См.  Загрібати,  ся. 

Загребущий,  а,  е.  Жадный,  стараю- 
щійся  все  забрать.  Очі  завидющі,  руки 
загребущі.  Посл. 

Загремихтіти.    хчу,   тйш,  гл.    Загре- 

міть,  загромыхать.  Як  застукотить  у 
сінях,  загремихтнть.  МВ..  І.  (59. 

Загреміти.  См.  Загрімати. 
Загрйвий,  а,  в.  Иміющій  білую  масть 

вокругъ  шеи  (о  птицахъ  и  четвероногихъ 
животныхъ).  Загрйвий  гусак.  Харьк.  Заграва 

гуска.Загрипа  вівгія — біла,  а  шиворот  чор- 
ний.   О.   1862.  V.  Кух.  37. 

Загризати,  заю.  вш,  сов.  в.  загризти, 

эу",  эеш,  гл.  Загрызать,  загрызть. 
Загризатися,  заюся,  вшся,  со»,  в. 

загризтися,  зуся,  зёшея,  гл.  Начинать 
споръ,  ссору,  заспорить.  Золрггзався  з  бра- 

том. Мир.  ХРВ.  138. 
Загрйзкуватий,  а,  е.  Сварливый,  за- 

дира. 
Загризти,  ся.  См.  Загризати,  ся. 
Загримати.  См.  Загрімати. 
Загримотіти,  чу  тйш,  гл.  Приїхала, 

загримсппіла  кобиляча  мов  голова.  Котл. 
Ен.  II.  40. 

Загрібати,  баю,  вш,  сов.  в.  загребти, 
бу,  беш,  гл.  1)  Загребать,  загрести.  І  кури 
б  загребли,  если  б  не  рашував.  Ном.  Л»  4582. 
2)  Сгребать,  сгресть.  О/онь  каже:  загреби 
мене.  Чуб. 

Загрібатися,  баюся,  вшся,  сов.  в.  за- 
гребтися, буся,  бешся,  іл.  Загребаться, 

загресться. 
Загрібачка,  ки,  ж.  Кочерга.  Ухопила 

горнець  з  печі,  та  іі  итурнула  в  груди. 

Та  бо  я  ся  від  череп'я  зачяв  обтрісатн,  вна 
вхопила  загрібачку:  „Рушай,  гицлю,  з  ха- 

ти!" Гол.  НІ.  215. 

Загрібок,  бка,  м.  Неудакшійся,  испор- 
ченный въ  печеньи  хлібі».  Екатер.  у. 

Загрівати,  вію,  еш,  сов.  в.  загріти, 
рію,  еш,  гл.  1)  Согрівать,  согріть.  Л 
чортяка  до  парубка,  давай  загрівати  його. 
Г.  Барв.  190.  Та  прихили  своє  личко,  най 
моє  загріє.  Гол.  IV.  452.  2)  Приникнуть 
со  своимъ  тенломъ.  Туди  (в  труну)  й  ві- 

тер не  завіє,  і  сонечко  не  загріє.  Мир.   183. 
Загріватися,  ваюся,  вшся,  сов.  в.  за- 

грітися, ріюся,  ешся,  гл.  Согріваться, 
согріться. 

Загрілий,  а,  є.  Согрівшійся. 
Загрімати,  маю,  еш,  сов.  в.  загреміти, 

млю,  мйш,  гл.  Начинать  греміть,  :,агре- 
міть.  Грім  уп'ять  загрімае.  Констант,  у. 
Ой  загреми,  громику,  над  моєю  кімнатою. 
Мет.  259.  Заревіло,  міреміло,  застуго- 

ніла земля.  Стор.  М.  11р.  143. 
Загрімати  и  загримати,  маю,  еш,  гл. 

1)  Загреміть,  застучать.  2} — на  кбго.  За- 
кричать на  кого.    Батько    часом    на  ньою 
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загрггмя.  0.  1802.  VIII.  19.  2)— кого.  По- 
стоянными криками,  бранью  отупить  кого. 

Щ<  в  <шитшочі:іі  загримають  тебе.  МВ. 
І.   45.  . 

Загрімотіти,  мочу\  тйш,  г.г.  Загреміть. 
//;,•  мчрімотить  грім.  Рудч.  Ок.  II.   102. 

Загріти,  ся.  См.  Загрівати,  ся. 
Загрітов,  тку,  м.  Теплота   Желех. 
Загромаджувати,    джую,    еш,  сов.  в. 

загромадити,    джу,    диш,    гл.   Загребать, 
загресть,  закапывать,  закопать.    Живцем  в 
землі  їх  загромадили.  Котл.  Ен. 

Загромаджуватися,  джуюся,  ешся, 
сов.  в  загромадитися,  джуся,  дишся,  гл. 
Загребаться,  загрестись,  закапываться,  за- 
копаться. 

Загрбнитися,  нюся,  нишся,  гл.  По- 
крыться гроздьями,  кистями. 

Загрузати,  заю,  еш,  сов.  в.  загруз- 
нути и  загрусти,  8ну,  нет,  гл.  Вязнуть, 

завязнуть,  увязнуть.  Не  громадь,  дудку, 
сіна,  бо  загрузнеш  по  коліна.  Ном.  Л»  4305. 
А  в  гной  гарбуз  москалі,  загруз.  Чуб.  У.  1070, 

Загрузйти,  жу\  зйш,  г.;.=3грузити. 
Черк.  у. 

Эагрунтувати,  т^ю,  вш,  гл.  1)  Загрун- 
товать   2)  Утвердить. 

Заграти,  рую,  еш,  7.).  Закричать  (о 
вороні).  Встречается  только  въ  фальси- 

фицированной думі,  напечатанной  Срез- 
невскимъ.  Закрячс  ворон,  загруе,  загиумуе. 
Запор.  Стар.  I.  105. 

Загрюзйтися,  ж^ся,  эйшся,  гл.  Увяз- 
нуть въ  грязи.  Треба  їм  десь  через  дуже 

кплті  (кілку  їхати, — вонгі  й  загрюзгілись. 
Мнж.   121. 

Загрюкати,  каю  еш,  гл.  Застучать, 
захлопать  (дверью). 

Загрюкотіти,  чу\  тйш,  гл.  1)  Засту- 
чать сильно  и  часто.  2)  Загромыхать. 

Загрякотіти,  чу\  тйш,  ?.?.=Загрюво- 
тіти.  Стор.  М.  Пр.  148. 

Загрянйшний,  а,  е.=3агранишний. 

Погі'язув  її  хустками...  загрянишннми.  О. 1862.  І.  74. 

Загуба,  би,  ж.  її  Потеря.  Як  у  нього 
ячмінь,  то  но  грошам  загуба.  Уман.  у. 
2)  Пагуба. 

Загубити,  блго,  биш,  гл.  1)  Потерять, 
затерять.  Зазубив  черевик,  а  я  йшов  та  й 
найтов.  Загубиш,  то  не  смутись,  знай- 
йеш,  то  ш-  веселись.  Посл.  2)  Погубить; 
казнить,  убить.  Не  топись,  козаче,  бо  душу 
эпгубиш.  Мет.  17.  Оіі  ги-  орла,  не  соком 
збігаються  вбити,  оїі  то  ж-ггана  та  Супру-- 

на  ведуть  зи/убиши.  Мет.  430.  За/іібила  свою 
мужи  та  поповича  жінка.  Гол.  І.  51. 

Загубитися,  блюся,  бишся,  гл.  Поте- 
ряться. Оіі  либонь  моя  дівчинонька  та  її 

у  пол/  загубилася.  Чуб    V.  24       © 
Заг^біль,  лі,  даг.=3агуба.  Драг.  191. 
Загугнйти,  гню,  нйш,  гл.  Заговорить 

въ  носъ,  загнусить.  Аж  ось  пан  Олег.гііі 
покинув  читати  та  як  загугнишь  з  своїми 
-школярами.  Кв.  І.  244.  /  мені  Госгт<)ь 
ггослав  побратима, — загг/гнив  Кривоніс.  Стор. 
М.  Пр.   133. 

Загугнйвіти,  влю,  виш,  м.=3агуг- 
иити.  Солоха  загуїнявіла:  соїзволяю.  Кв. 
II.  148. 

Загуготіти,  чу\  тйш,  >.?.=3агоготіти. 
Загуда,  ди.  ж.  Порицаніе.  Яку  ж  загуду 

сім  дровам  зробите? 

Загудити,  джу,  диш,  гл.  Начать  по- 
ринать, находить  недостатки.  Дивувалась, 

гцо  се  сталось  старому,  що  разом  загудив 
Василя.  Кв.  І.  58. 

Загудіти,  ду\  деш,  г.?.=3агусти. 
Стор.   М.  Пр.  106.    Загуділи   голуби.    Чуб. 

Загукати,  каю,  еш,  гл.  1)  Закричать. 
Фсся  загукала,  голос  по  дубині  аж  ся  роз- 
лягае.  Чуб.  V.  69.  2) — на  кбго.  Позвать, 
зазвать  кого.  Загукай  на  його, — нехай  іде в  хату. 

Загуляти,  лю,  лиш,  гл.  Завести,  за- 
прятать. І  в  край  евігпа  їх  заіулиш.  Федьк. 

II.  76. 
Загуляти,  ляю,  еш,  гл.  1)  Закутить. 

Загуляв  Іван,  загуляв,  не  до  мгіслі  жінку 

взяв.  Чуб.  V".  790.  2)  Заглушить,  осилить 
при  помощи  кутежей  (свою  біду,  горе  и 
пр.).  Не  втекла...  таки  од  свою  лиха:  і  не 
загуляла,  й  не  заспівала,  гї  не  затаниюва.иі 
його.  Левиц.  І.  86. 

Загулятися,  лйюся,  ешся,  гл.  Заку- 
тить. А  хазяїн  гнак  загулявся,  гцо  й  усі 

можна  бочкгі  повшозгтгь, — той  не  чутгіме. 

Рудч.  Ск.  II.  151. 
Загуменний,  а,  в.  Находящійся  за 

гумномъ. Загумёиня,  нй,  с.  Місто  за  гумномъ. 
Там  на  загуменню  тополя  стояла.  Гол. 

I.  285. 
Загуменок,  нку,   и.=3агумення. 
Загупати,  паю,  еш,  гл.  1)  Начать  уда- 

рять, начать    глухо    стучать,    сильно  сту- 
чать. 2)  Пойти  тяжелой  поступью. 

Загубити.  См.  Загуряти. 

Загорятися,  рюся,  ришся,  гл.  Раз- 
влечься чі^гь-либо   и  забыть   о    нужномъ, 
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задержаться,  замешкаться  изъ  -  за  этого. 
Вх.  Зн.   18.  ( 

Загуркотати,  чу\  чеш  и  вагуркотіти 
чу\  тйш,  і».  1)  Загреміть  раскатами.  Ком. 
II.  34.  Буря  повстала,  загуркотіло.  Мет. 
58.  2)  Застучать,  загреміть.  Гур!  іур!  іур! 
щось  страшно  загуркотіло  по -під  вікнами 
й.  стихло.  То  підкотилась  карсти.  Левиц. 
Пов.  317.  Заскреготали  зубами  відьми  її  за- 

гуркотіли з  хати.  Грин.  І.  68. 
Загурчати,  чу,  чйш,  и.  1)  Загреміть, 

застучать,  затрещать,  почти  то-же,  что  и 
загуркотіти  2;  иногда  просто  зашуміть 
сильно.  Зашумить  садок,  стемніє  світ  і 
затурчить   дощ    об   землю.    МВ.  (О.   1862. 
III.  42).  2)  Упасть,  скатиться  съ  шумомъ, 
стукомъ,  а  иногда  и  просто  упасть  съ  вы- 

соты. Так  він  і  заіурчав  з  кручі! 

Загурйти,  рйю,  вш,  сов.  в.  загурити, 
рю,  риш,  гл.  Занимать,  занять,  развле- 

кать, развлечь  чімь-либо,  напр.  разгово- 
рами, заставивъ  забыть  прежнее.  Загурй 

дитину.  Вх.  Зн.  18. 
Загурйтнся,  ряюся,  ешся,  сов.  в.  за- 

губитися, рюся,  ришся,  гл.  Развлекаться, 
развлечься  чімь-либо  и  забыть  о  нужномъ, 
задержаться,  замешкаться  изъ-за  этого. 
Вх.  Зн.  18. 

Загусати,  саю,  вш,  сов.  в.  эагуснути, 
ну,  неш,  гл.  Сгущаться,  сгуститься.  На- 

сипала багато  води,  а  мам  борошна,  та 
міиіала,  мішала,  а  воно  не  загуса.  Грин.  П. 
164.  Як  загусне  глина,  тоді  не  зробиш  гор- 

щика. Канев.  у.  На  чуже  пшінце  горшка 
не  підставляй,  бо  кипітиме,  кипітиме,  та 
й  не  загусне.  НВолын.  у. 

Загусти,  гуду\  деш,  гл.  1)  Загудіть.  Під 
землею  щось  загуло  страшно.  ЗОЮР.  II.  31. 

Загула  Хортиця  з  Лугом:  „чую,чую!и  Шевч. 
57.  А  загув — аж  сумно  слухати — неначе 
бугаїї  у  болоті.  Рудч.  Ск.  І.  64.  Мов  дзво- 

ни, загули  кайдани  на  неофітах.  Шевч. 
611.  2)  Упасть  съ  большой  высоты  (под- 

разумевается: съ  гуломъ).  Так  з  конем  і 
загув  у  провалля.  Вообще  куда  нибудь  съ 
силой,  съ  гуломъ  двинуться,  броситься, 
напр.  въ  сказкі:  Одну  овечку  хіп  за  ніжку 
та  у  лантух, — так  уся  отара  і  загула 
туди.  Мнж.  55.  Була  ложка,  помело,  та 
й  те  з  дому  загуло.  Нп.  Г.  Барв.  288.  От- 

сюда: Булб,  та  загулб,  равносильно  рус- 
скому: было,  да  сплыло.  3)  О  голубяхъ: 

заворковать.  Ходить  голуб  коло  хати  си- 
вий волохатий,  як  загуде  жалібненько, — 

на  серцю  тяженько.  Мет.  11. 
8агутати,  таю,  вш,  гл.  1)  Ошєломрть, 

оглушить.  Шелех.  2)  Укротить,  угомонить. 
Желех. 

Загутатися,  таюся,  ешся,  гл.  Зазі- 
ваться; забыть  объ  окружающемъ  при 

виді  чего.  Загутався,  як  таку  красоту 
побачгш.  Вх.  Зн.  19. 

Заґавити,  влю,  виш,  гл. — ного.  Отвлечь 
вниманіе  чье.  Я  (злодій)  піду  їх  захавлю,.. 
ти  і  бери.  Мнж.  110. 

Заґавитися,  влюся,  вишся,  гл.  Зазі- 
ваться, засмотріться.  Мнж.  29. 

Заґвалтувати,  т^ю,  еш,  ід.  Поднять 
шумъ,  крикъ.  Захва.іпіувам  сем  від  краю 
до  краю.  Мир.  ХРВ.  249. 

Заґеґотати,  ґочу\  чеш,  гл.  Закричать 
(о  гусяхъ).  Гуси  по  ставах  заіехоталгі.  Г. 

Барв.  544. 
Заґедзблити,  лю,  лиш,  гл..  Понести чепуху. 

Заґедзкатися,  каюся,  ешся,  гл.  1)=3а- 
дрочитися.  2)  Закапризничать. 

Заґелґати  и  заґелкати,  ґаю  (каю), 
еш,  гл.  Закричать  (о  гусяхъ,  индійскихь 
пітухахь).  Аф.  Загелкали  гуси.  Шевч.  II, 
35.  Заіелкалн  мов  индики.  Мир.  ХРВ.  98. 

Заґеровувати,  вую,  єш,  сов.  в.  заґе- 
рувати,  р^ю,  еш,  и.  1)  Загинать,  загнуть. 
Почали  захсровувати  ногу  за  голову;  аж 
кішки  їй  тріщать,  а  вона  її  суверделипгь 

угору.  Грин.  II.  167.  2)  Запрашивать,  за- 
просить дорого.  Захерував  ти  з  його  ба- гато. Лохв.  у. 

Заґерґотати  и  заґерґотіти,  ґочу\ 
чеш    и    тиш  1. 1  — Заґолкати. 

Заґрундзьбвуватн,  вую,  еш,  сов.  в. 
заґрундзювати,  дзюю,  еш,  гл.  Завязы- 

вать, завязать  узломъ  такъ,  что  трудно 
развязать.  Черк.  у. 

Заґудзлити,  лю,  лиш,  гл.  Завязать 
узелъ.  Вх.  Лем.  415. 

Зад,  ду,  м.  1)  Задъ,  задняя  часть.  2) 
Задъ;  задница.  Голова — кість,  а  зад,  ви- 

бачте, м'ясо:  в  голову  цілують,  а  в  зад 
б'ють.  Ном.  Л»  1288.  Ум.   Задбн,  задочок. 

Зад,  нар.  Вслідь  за,  позади.  Я  вско- 
чив у  хату  зад  їх;  вона  вже  лежала  на 

лаві.  Екатер.  у. 

Задава,  ви,  ж.  1 ) = Кужба.  Вас.  147. 
2)  Рычагъ  для  зажиманія  дерева  при 
увязкі  его  на  саняхъ  для  перевозки. 
Миргор,  у.  Слов.  Д.  Эварн. 

Задавати,  даю,  еш,  сов.  в.  задати, 
дам,  дасй,  и.  1)  Задавать,  задать.  Задам 
я  тобі  бурду.  Ном.  Л°  13602.  2)=3авда- 
вати.  В  неволю  всіх  задала.  Гол.  I.  4. 

ітися,  даюся,  ёшся,  сов.  в.  8а- 
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датися,  дамся,  дасися,  и.  Вознамери- 
ваться, вознамериться,  рішить  сдЬлать. 

Вона  ще  літом,  як  сонечко  сипало  теплим 
промінням,  задалась,  виходячи  з  церкви, 
понести  колись  попові  рунце  «а  розжиток. 

Г.  Барв.   155—156. 
Эадавйтн,  влю,  виш,  гл.  Задушить, 

задавить.  Таки  Бог  погодив,  вовк  кобилі/  за- 
давив. Чуб.  V.  1151.  Не  жируй  з  ведме- 

дем, а  то  він  тебе  задавить.  Ном.  №  1213. 
Нудьга  його  задавила  на  чужому  полі. 
Шевч.  214. 

Задавійко,  ка,  .«.  Душитель;  міроЄд"ь, 
кулакъ.  То  хиба  пан?  То  задавійко.  Він 
спільно  людей  згубив  тими  процентами. 
Миргор.  у.  Слов.  Д.  Эварн. 

Задавлачка,  ви,  ж.  Медиц.  Жаба, 
апдша.  Вх.  За.  19. 

Задавнений,  а,  е.  Пришедшій  въ  дав- 
ность; застарелый,  запущенный  (о  бо- 
лезни). Задавнена  хвороба. 

Задавнений,  жя,  с.  Давность,  заста- 
релость. Желех. 

Задавнити,  ся.  Си.  Задавнювати,  ся. 

Задавнювати,  нюю,  вш,  сов.  в.  за- 
давнити, ню,  ниш,  и.  Запускать,  запу- 

стить (оолЄзнь).  Еге,  так  воно  задавнено, 
то  й  важко  загоїть.  Канев.  у. 

Задавнюватися,  иююся,  вшся,  сов.  в. 
задавнитися,  июся,  нишся,  гл.  Застаре- 

вать, застарЄть. 
Задания,  ня,  с.=3авдання.  Яке  важке 

задания  бути  діячем  на  далекій  стороні. 
Левиц.  Пов.    120. 

Задар,  нар.  Даромъ.  Вх.  Лем.  415. 
Задарйти.  См.  Задарювати. 
Задарь,  н«;/.=3адар.   Вх.  Зн.   19. 
Задарювати,  рюю,  вш,  сов.  в.  зада- 

рйти, рн>,  риш,  і.і.   Задаривать,  задарить. 
Задати,  ся.  См.  Задавати,  ся. 
Задаток,  тку,  .«.= Завдаток. 
Задача,    чі,  ж.  Задаяа.  К.  Гр.  102. 
Задвигтіти,  гчу\  тйш,  гл.  Задрожать. 

Як  ступив...  на  ті  підмости,  то  вони  аж 
задвигтіли  й  загули.  Левиц.  Пов.  330. 

За  движати,  жу,  жйш,  и.—  Задвигтіти. 
Задвірковий,  а,  є.  Вьіходящій  на  дворъ 

позади  дома.  Дочка  на  задвіркові  двері  рип! 
Чуб.  IV..  557. 

Задвірок,  рву,  м.  Дворъ  позади  дома. 
Схопилась,  вискочила  на  задвірок.  Г.  Барв. 
237. 

вадвойкий,  а,  е.  Двухъ  родовъ.  Аст- 
ряби  суть  задвоякі:  астряб  великий  і  ма- 
вий.  Вх.  Лем.  415. 

8адекретувати,  тую,  вш,   гл.    Прика- 

зать, дать  указъ.  Як  ваше  лукаве  серце 
поверне  справою,  так  він  бідаха  (царь)  і 
задекретуе.  К.  ХП.  32.  Одно  тілько  нагие 
зосталось  при  нас — живе  українське  слово. 
І  тому  задекретовано  згинути.  К.  ХП.  128. 

Заденчйти,  чу\  чйш,  г.г.=3адннти. 
Діжку  ще  не  заденчено.  Екатер.  у.  (За- 
любовсв.). 

Задёра,  ри,  ж.  Лучина,  щепка.  Вх. 
Лем.  415. 

Заде  рака,  ви,  .ж.=3адирака. 
Задерачка,  ки,  ж.  Задравшаяся  кожа 

надъ  ногтемъ,  заусеница.  Миргор.  у.  Слов. 
Д.  Эварн. 

Задеревіти,  вію,  вш,  гл.  Одеревлніть. 
окоченеть  (отъ  холода,  смерти).  Руки  мені 
задеревіли — чи  воно  з  холоду,  чи  хто  Пою 
знає.  Камен.  у.  Як  побачила  чоловіка,  так 

і  задеревіла.  Камен.  у.  Прийшов  п'яний, 
та  як  заснув,,  пгак  і  задеревів.    Камен.  у. 

Задерев'яніти,  нію,  еш,  и,— Задере- віти. 

Задержати,  ся.  См.  Задержувати,  ся. 

Задержувати,  жую,  еш,  сов.  в.  за- 
держати, жу,  жиш,  гл.  1)  Задерживать, 

задержать.  2)  Удерживать,  удержать.  Не 
то  господарь,  що  збереть  господарство, — 
то.  гцо  готове  задержить.  Ном.  №  10108. 

Задержуватися,  жуюся,  ашся,  сов.  в. 
задержатися,  жуся,  жйшся,  гл.  1)  За- 

держиваться, задержаться.  Чує  він,  що 
плуг  його  за  гцось  задержався.  О.  1861. 
XI.  29.  2)  Удерживаться,  удержаться,  сохра- 

няться, сохраниться.  Де-не-де  задержались 
старі  шапки. 

Задерика,  ки,  об.  -=3адирака. 
Задерикуватий,  а,  е.  Задорный.  Харьк. 
Задерйхвіст,  воста,  —  Въ  вьіраженіи: 

задервхвоста  дати.  Удрать  безъ  оглядки. 

Задерій,  рія,  и.=3адерика.  Андрій-за- 
дерій.    Ном.  №  12702. 

Задернувати,  ную,  еш,  гл.  Заложить 
дерноМъ.  Вони  викопали  яму,  насипали 
гроиіей,  поклали  тою,  що  обібравсь  грошей 

стерегти,  та  й  знов  засипали  й-  задерну- 
вали. Канев.  у. 

Задернута,  ну,  неш,  гл.  ЗадЄть,  оца- 
рапать. Чеши  дідька  зрідка,  щоб  не  задер- 

нути.  Ном.  №  1212. 
Задерти.  См.  Задирати. 
Задесенець,  нця,  м.  Житель  местно- 

сти, за  Десной  находящейся.  Ном.ЛЇ  13617. 
Задесенський,  а,  е.  За  Десной  нахо- 

дящиеся. 
Задесёнщвна,  ни,  ж.  Местность  за 

Десной. 
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Задешевіти,  вію  еш,  гл.  Подешевіть. 
Скрізь  задешевім  горілка. 

Заджерґотати,  чу\  тйш,  гл.  Загово- 
рить на  непоиятномъ  язык*  (преимуще- 

ственно о  евреяхъ). 

Заджеркотіти,  кочу^  тйш,  и. -Зад- 
жерґотати. Як  заджеркотіли  жиди,  ї.ю 

аж  у  вухах  лящить.  Славяносерб.  у. 
Заджижчати,  жчу,  чйш,  гл.  Зажу;  с- 

жать.  См.  Задзижчати. 
Задзвеніти,  нн>,  нйга,    гл.   Зазвенеть. 

Задзвонити,  ню,  ниш,  гл.  Зазвонить. 
Котл.  Ен,  II.  ЗО.  В  неділеньку  рано  за- 

дзвонили дзвони.  Мет.  95.  ^ 
Задзвонятися,  нюся,  нишся,  и.  За- 

звенЬть,  зазвонить  самому.  Самі  дзвоники 
задзвонилися.  Грин.  НІ.  117. 

Задвеленьчати,  чу\  чйш,  гл.  Зазво- 
нить (о  бубенчикахъ);  зазвеніть,  забрен- 

чать. 

Задзеленькотіти,  кочу,  тиш,  гл.= 
8ад8еленчати.  Рудан.  І.  77.  Пан  виняв, 
дав  гроші.  Той  кинув  в  кишеню,  аж  зад- 

зеленькотіли. Драг.  54. 

Задвёкати,  как»,  еш,  гл.  Начать  дзё- 
катн.  Аф. 

Задзижчати  и  задзичати,  ч^,  чйш, 
гл.=3аджижчати.  Коли  не  коли  задзиж- 
чить...  роботяща  бджола.  Греб.  402.  А 
мухи  разом  задзижчали:  „  Ось  годі,  не  ка- 

жіть!" Гліб.  114. 
Задзігорйти,  рю,  рйш,  гл.  Быстро  за- 

говорить. Так  задзіїорила  язиком,  що  він 
ледвіветиг розібрати  ті  слова.  Левиц.  Пов.  67. 

За  дзюрити,  рю,  рйш,  гл.  Политься 
струей.  Харьк. 

Задзюркотати  и  задзюркотіти,  чу\ 
чеш  и  тиш,  гл.  Зажурчать.  Домонтовиченко 
влучив  Війтенка  по  лівій  руці, — аров  так  і 
задзюркотала.  К.  ЧР.  306. 

Задзюрчати,  чу\  чйш,  гл.  Зажурчать. 
Тане  сніг,  задзюрчали  по  улицях  струмоч- 

ки. МВ.  І.  28. 
Задибати,  баю,  еш,  гл.  Начать  ходить 

(о  д'Ьтяхъ). 
Задивитися.  См.  Задивлятися. 
Задивлятися,  лйюся,  ешся,  сов.  в. 

задивитися,  влюся,  вишся,  гл.  Засмат- 
риваться, засмотрЬться.  Прийшло  до  неї 

мале  пахоля,  вона  на  його  задивилася.  Чуб. 
III.  419. 

Задивувати,  вую,  еш,  гл.  Удивиться. 
И  аж  сі  панове  задивували.    КоІЬ.  І.   109. 

Задивуватися,  вуюся,  ешся,  гл.  Зади- 
виться, засмотріться    съ  удивленіемь.  Як 

би    ви    їхали    надворсклянською  низиною,... 
то  задивувались  би.  О.  1861.  XI.  101. 

Задимати,  маю,  еш,  гл.  Задувать,  ту- 
шить. Кагйнець  юрить  добре  і  його  ніщо 

не  задима.  Дещо,  52.  Си.  Задувати. 
Задимити.  См.  Задимлювати. 

Задйика,  ки,  ж.  Сніжний  вихрь,  мя- 
тель.  Вх.  Лем.  415. 

Задимлювати,  люю,  еш  и  задимляти, 
лйю,  еш,  сов.  в.  задимити,  мли»,  ийш, 
гл.  Закапчивать,  коптить,  закоптить.  По- 

вісив задимлювати.  НВолын.  у.  Стояла... 
сахарня  з  високим  задимляним  стовпом. 
Левиц.  Пов.  370. 

Задимувати,  мую,  еш,  гл.  Задымить. 
Коснеться  гір — і  гори  задимують.  К.  Псал. 238. 

Задинати,  иаю,  еш,  сов.  в.  аадийти 
дню,  ийш,  гл.  Вставлять,  вставить  дно.- 
Як  роблять  липівку  на  мед,  то  намоче  по- 

переду той  край,  де  дно  повинно  бути,  а 
тоді  й  задинае.  Волч.  у. 

Задирак,  ка,  м.  Пт.  турухтанъ,  Тгіп§а 
риалах.  Вх.  Пч.  II.  15. 

Задирака,  ки,  об.  Задорливый  чело- 
вЬкъ.  Нептунів  син  сподарь  Мезап,  боєць, 
ярун  і  задирака.  Котл.  Ен.  Ум.  Задирачна. 

Задиракуватий,  а,  е.— Задерикува- тий. О.  1861.  X.  37. 

Задирати,  раю,  еш.  сон.  в.  задерти  и 

задрати,  деру\  реш,  гл.  1)  Задирать,  за- 
драть, поднимать,  поднять  вверхъ.  Біда 

вмерла  і  ноги  задерла.  Носл.  Ворона  літає, 
а  дурень  голову  задирає.  Ном.  №  6404. 
2)  Задирать,  задрать,  начинать,,  начать 
ссору.  3)  О  коростелі:  начинать,  начать 
кричать.  Як  деркач  котрою  году  задере  по- 

перед перепілки,  то  сіно  буде  дороге.  Грин. 
І.   15. 

Задиратися,  раюся,  ешся,  сов.  в.  за- 
дертися, задратися,  дерися,  решен,  гл. 

1)  Задираться,  задраться,  подниматься, 
подняться  вверхъ.  Чуприна  задралась  уго- 

ру. Рудч.  Ск.  II.  126.  Ніс...  задрався  до- 
гори. Стор.  М.  Пр.  83.  2)  Начинать,  на- 

чать ссориться,  поссориться,  повздорить. 

Задйрга,  ги,  задирка,  ки,  ж.  1)  За- 
доръ;  ссора.  Кіндрат  на  задиргу  гіде.  НВо- 
лынск.  у.  2)  Заусеница.  Камен.  у.  Ум. 
Задирочка. 

Задиркуватий,  а,  е.=3адерикуватий. 
Задирливий,  а,  є.  ̂ Задерикуватий. 

Греб.  409. 
Задирчастий,  а,  е.  О  дереві;:  :ади- 

рающійся.     Задирчасте    обіддя:     ти    його 



Зади — Задоітн. 671 

так  теши,  а  воно  он  як  задирається. 
КавевсЕ.  у. 

8адих,  ху,  м.  Удушье,  астма.  Вх. 
Лем.  415. 

Задиханий,  а,  є.  Запихавшійся.  При- 
бігла шинкарка,  задихана  вся,  до  мене. 

МВ.  II.  186. 

Задихатися,  хаюся,  ешся,  гл.  Запы- 
хаться. Задихавсь,  як  віл  в  борозні.  Ном. 

Я  1404. 

Задихатися,  хаюся,  ешся,  и.  Зады- 
хаться. Трясучи  головою  і  задихаючись,  пе- 
реказує. Стор.  М.  Пр.  155. 

Задйхливий  и  вадйшливий  а,  є. 
Удушливый  (о  человікі).  Вх.  Лем.  415. 
Желех.  г Задівати,  вам»,  еш,  сов.  в.  вадіти, 
діну,  неш  и  дію,  еш,  гл.  1)  Вдівать,  вдіть. 
Вх.  Зн.  39.  2)  Дівать,  -діть.  Ой  знаю  я, 
товаришу,  де  я  їх  задію:  занесу  їх  в  Чор- 
ногору,  та  там  їх  посію.  Шух.  І.  201. 

Задіватисн,  ваюся,  ешся,  сов.  в.  за- 
дітися, нуся,  нется,  ці.  1)  Вдіваться, 

вдіться.  2)  Діваться,  діться;  пропасть, 
исчезнуть.  Вх.  Зн.  194 

Заділйтися,  люся,  лншся,  гл.  Оши- 
баться при  сдачі  карть.  Шкода,  хлопче, 

заділивсь!  Перемащуй,  лишень,  гаразд,  та 
не  заділись.  Лубен,  у. 

Заділувати,  лую,  еш,  гл.  Обнести  за- 
боромъ. 

Задіти,  ся.  См.  Задівати,  ся. 
Задіяний,  а,  е.  О  полевой  землі: 

истощенный,  много  разъ  пахавшійся  и  по- 
терявшій  плодородіе.  Земля  задіяна.  Лу- 
бенск.  у. 

Задки,  нар.  Задомъ  (идти).  Мнж.  181. 
Я  до  його,  а  він  задки,  задки. 

Задкувати,  кую,  еш,  іл.  1)  Идти  за- 
домъ, пятиться.  Дивлюсь:  задкує-задкує — 

та  в  двері.  Мнж.  2)  Идти  сзади,  слідо- 
вать.  Іде  султан;  за  ним  наші  задкують 
небоги.  Млр.  л.  зб.  82. 

Задля,  пред.  Ради,  для.  Виросте  на 
йому  іаасливша  доля  задля  людей.  Стор.  М. 
Пр.  49.  Це  вона  мене  задля  тою  й  при- 

цела, щоб  іззісти  у  своїй  норі.  Рудч.  Ск. 
П.  20.  Задля  його  звертають  каравани. 
К.  Іов.   14. 

Задлйтися,  лаюся,  ешся,  гл.  Замед- 
лить, пробыть  долго;  протянуть.  Прочула 

я,  гно  в  неї  чоловік  умер, — де  вже  з  нею 
на  світі  зидляється.   МВ.  Ц.   143. 

Задмухати,  хаю,  еш,  гл.  Задуть. 
Заднйти.  См.  Задииати. 
Задиидя,  щ,    ж.    То  же,    что    н    за- 

паска 1,  называемая  задницею  въ  твхъ 

случаяхъ,  когда  этоть  кусокъ  сукна,  на- 
діваемнй  сзади,  противополагается  сопро- 

вождающему его  переднему  куску,  фар- 
туху, носящему  названіе:  попередниця» 

Заськи  тобі,  почипгухо,  заськи,  без  задньої 
запаски...  на  порозі  зачепилася  і  задниця 
загубилася.  Мил.  156. 

З&дній,  я,  є.  1)  Задній.  Оглядайсь  на 
задні  колеса.  Ном.  А»  4305.  2)  Задню  пасти. 
Оставаться  сзади,  не  успівать,  быть  по- 
сліднимь.  3)  Задня  кишка.  Заднепроход- 

ная кишка.  Вх.  Уг.  239. 

Задніпров'я,  в'я  и  задніпря,  ря,  с.  За- 
дніпровье.  0. 1862.  Тії.  63.  Все  Задніпров'я, 
мов  грім  йою  ударив,  запалало.  Сніп. 

Задніпрянець,  нця,  к.  Житель  задні- 
провья.  Черк.  у.  Шевч.  574. 

Задніпрйнськнй,  а,  є.  Задніпровскій. 
Вони  дивились  на  темний  задніпрянський 
бір.  Левиц.  Пов.  24. 

Заднйнка,  ки,  ж.  Прямая  кишка. 
Черк.  у.    ( 

Задобід,  нар.  Въ  предобіденное  время. 
О.  1862.  і.  81. 

Задобіддя,  дя,  с  Предобіденное  вре- 
мя. Город  Сороку  у  неділю  рано  (в)  задо- 

біддя взяв.,  Мет.  393. 
Задобідній,  я,  е.  Предобеденный.  За- 

добідня  година.  О.  1862.  І.  81. 
Задобре,  нар.  Очень  хорошо. 
Задовбати.  См.  Задовбувати. 

Задовбувати,  бую,  еш,  сов.  в.  задов- 
бати, баю,  еш  и  аадовбтй,  бу,  беш,  гл. 

Вдалбливать,  вдолбить.  Чуб.  VII.  403. 
Задовжатися,  жаюся,  ешся,  іл.=8а- 

виноватитися.  Ой  ходи  сюда,  дівко  мо- 
лода, викупи  мене,  задовжався  я.  Лавр.  46. 

Задовжйтися,  жуся,  жишся,  и.=8а- 
довжатися.  Да  ми  уже  всім  задовжилися! 
Ні  в  кою  вже  й  позичати.    Г.  Барв.  523. 

Задовіл,  волу,  м.  Удовлетвореніе.  Дер- 
жаться жаданням  неситим  своїм...  задо- 

волу  неситої  страсти.  К.  Дз.  135. 
Задоволення,  ня,  г.=Задовіл.  Се  вона 

говорить  із  якимсь  задоволенням.  Г.  Барв. 
218. 

Задовольнити.  См.  Задовольняти. 
Задовольнити,  нйю,  еш,  сов.  в.  за- 

довольнити, ню,  нйш,  гл.  Удовлетворять, 

удовлетворить.  Таке  вже  серце  Бог  дав  ма- 
тері, що  коли  її  дитина  жива  і  здорова,  то 

щоб  була  і  щаслива,  тогдг  тільки  йою  і  задо- 
вольниш. ,  Стор.  М.  Пр.  56. 

За  доїти,  дою,  їш,  гл.  О  корові:  испор- 
тить неаккуратнымъ  доеніемь. 
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Задбк,  дна,  м.  1)  Ум.  огь  Зад.  2)  Зад- 
нєє сидінье  экипажа.  Рудч.  Чп.  250.  Сами 

сіли  с,  передочку,  а  некрупным  в  задочку. 
Чуб.  V.  986. 

8ад6снть,  нар.  Совершенно  достаточно, 
больше  чіігь  достаточно.  Торік  було  садо- 

вини задосить.  НВолын.  у. 
Задощитися,  пгувя,  щйшся,  ы.  1)  За- 

мокнуть отъ  дождя.  Задощилося  сіно'.  Еон- стантиногр.  у.  2)  Задощиться,  безл.  Наступить 
дождливой  погоді.  Задощилося:  вже  тре- 

тій день  дощ.  Константиногр.  у. 
Задрату вати,  тую,  вш,  гл.  Задразнить. 

Задратував  турчина. 
Задрати,  ся.  См.  Задирати,  ся. 
Задриґати,  гаю,  вш,  гл.  Заболтать  но- 

гами. Коли  вліз  у  ту  яму — тільки  трошки 
нош  зверху, — да  як  задриіає  ногами.  Рудч. 
Ск.  И.  195. 

Задрнстатн,  щу\  вш,  >л.  Запачкать 
поносомъ. 

Зьдристатися,  щуся,  ешся,  и.  За- 
пачкаться поносомъ. 

Задріботіти,  чу,  тйш,  м.  1)  Быстро 
заговорить,  засыпать  скороговоркой.  Я  не 

хочу  німою  знати,  слухати,  бачити! — за- 
дріботіла пані.  МВ.  (О.  1862.  III.  53). 

2)  Засеменить  (ногами).  А  хлопці,  взяв- 
шись у  боки,  задріботять  ногами,  то  вда- 
рять тропака.  Левиц.  І.  16. 

8адріжати,  жу\  жяш,  гл.  Задрожать. 
К.  Іов.  19.  Шевч.  118.  Та  повели  до  при- 

йому— задріжали  ніжки,  ручки  йому.  Чуб. 
У.  1003. 

Задрімати,  маю,  вш,  гл.  Задремать. 
То  це  що  задрімає  та  похилиться,  то  його 
колючки  і  вколять.  Рудч.  Ск.  І.  156.  К 
череді  йшла — задрімала.  Чуб.  III.  203. 
Ледве  вспів  він  задрімати,  а  йому  вже  сни- 

лись страшні  сни.  Опат.  88. 
Задріматнся,  ловя.  гл.  безл.  Вздрем- 

нуться. Додре  задрімалссь.  Мнж.  130. 
Заді  лнутн,  ну,  неш,  іл.  Вздремнуть. 

Радомысл.  у. 
Задріпа,  ня,  об.  Забрьізгавпгійся  грязью. 
Задріпанедь,  ндя,  м.  Забрьізгавшійся 

грязью,  неряха.  Черк.  у. 
Задріпаний,  а,  е.  Запачканый,  забрыз- 

ганый  грязью;  неряшливый.  Моя  хазяйка 
замітає  мене  задріпаним  віником.  Чуб.  І.  45. 

Задріпанка,  ки,  ж.  Забрызганная 
грязью;  неряха.  А  ти,  задріпанко,  шин- 

карко, перекупко  п'яна.  Шевч.  621. 
Задріпатн,  ся.  Сн.  Задріпувати,  ся. 
Задріпувати,  пую,  вш,  сов.  в.  аадрі- 

нати,  паю,  вш,  гл.  Забрызгивать,  забрыз- 

гать грязью  нижнюю  часть  платья.  Де  це 
ти  так  задріпала  спідницю?  Харьк. 

Задршуватися,  пуюся,  ешся,  сов.  в. 
вадріпатися,  паюса,  ешся,  гл.  Забрызги- 

ваться, забрызгаться  грязью.  Оце  я  поки 
до  вас  дійшла,  так  здорово  задріпалася. 
Коли  ж  грязько  дуже  на  дворі.  Екатер.  у. 

Задрббити,  блю,  биш,  гл.  Чи  се  таки 
до  діла  робиш,  що  й  досі  тута  загулявсь? 
Та  швидко  і  не  так  задробиш;  Зевес  не 
дурно  похвалявсь.  Котл.  Ен.  І.  29. 

Задрочнтися,  чувя,  чншся,  гл.  ̂ По- 
біжать подъ  вліяніемь  укусовь  насіко- 

иыхъ  (о  рогатомь  скоті).  2)  Закапризни- 
чать, взбвситься.  Мовчіт!..  чого  ви  задро- 

чились?  Котл.  Ен.  П.  22.. 

Задруге,  нар.  Вторично.  Задруге  по- 
сіяв буряки,  бо  то  кума,  то  мороз  побив. 

Черк.  у. 
Задрьбпаний,  а,  е.=3адріпаний.  Ой 

як  би  ти,  дівчинонько,  не  задрьопана  така. 

Грин.  Ш.  683. 
Задубйти,  ся.  См.  Задублюватн,  ся. 

Задубіти,  бію,  вш,  гл.  Окоченеть.  За- 
дубів чоловік  на  морозі.  Черк.  у. 

ЗадУбти,  бну,  неш,  гл.=3адубі*и. 
Задублюватн,  люю,  вш,  сов.  в.  заду- 

бйти, блю,  биш,  гл.  1)  Выделывать,  вы- 
делать, выдубить  (кожу).  Гол.  Од.  66.  2) 

О  животныхъ:  поднимать,  поднять  вверхъ 
хвостъ.  Задубили  коні  хвости.  О  людяхъ: 
поднимать,  поднять  одежду,  обнаживъ  ниж- 

нюю часть  тіла. 
Задублюватися,  лююся,  ешся,  сов.  в. 

аадубйтися,  блюся,  бйшся,  и.  Обнажать, 
обнажить  нижнюю  часть  тіла. 

Задувати,  ваю,  вш,  сов.  в.  задути, 
дму,  меш,  гл.  Задувать,  задуть.  На 
ніч  стануть  світло  задувати.  Макс.  (1834), 158. 

Задувка,  ки,  ж.  Мятель.  Вх.  Уг.  239. 

Задудніти,  дню,  ниш,  и.  Глухо  за- 
греміть.  Ой  задудніли  ковані  вози  на  дворі. 

Грин.  Ш.  524. 
Задум,  му,  м.  Замыселъ,  наміреніе. 

Душа  в  великих  задумах  кохалась.  К.  МБ. 
Чи  знаєш  ти  закони  рівноваги  і  задуми 

тою,  хто  ввесь — премудрість?   К.  Іов.  83. 
ЗадУма,  ми,  ж.  Задумчивость.  Радюк 

хотів  піймати  на  її  лиці  хоч  крапельку 
задуми,  хоч  крапельку  тою  смутку.  Левиц. 

Пов.  298.         • 
8адУ"маний,  а,  е.  Задумчивый.  Він бачив  її  не  такою  задуманою  й  мовчазною 

тепер,  яка  вона  була  недавно.  Левиц.  Пов. 
298.  Блакитні  задумані  очі.  Мир.  Пов.  П.  76. 
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Задуманість,  ности.  ж.  Задумчивость. 
Желех. 

Задумати,    ся.    Си.    Задумувати,  ся. 

Задумливий,  а,  е.  Задумчивый.  Ле- 
вин,. Правда,  1868.  461. 

Задумувати,  мую,  еш,  сов.  в.  заду- 
мати, маю,  еш,  гл.  Задумывать,  задумать. 

Голова  задумала,  а  ноги  несуть.  Ном.  № 
6680.  Задумав  козак  жениться.  Мет.  78. 
Задумала  мишва  вчинить  велике  діло. 
Гліб.  10. 

Задумуватися,  муюся,  ешся,  сов.  в. 
аадуматися,  маюся,  ешся,  гл.  Задумы- 

ваться, задуматься.  Задумавсь,  як  собака  в 
човні.  Ном.  Василько  над  квітками  та 
зіллями  сидить,  задумався.  МВ.  II.  16. 

Задумшливий,  а,  е.  Задумчивый.  Був 
якийсь  задумшливий  змалку.    МВ.    II.    18. 

Задунайський,  а,  е.  Находящейся  за 
Дунаемъ,  на  правомъ  его  берегу.  Нехай 
мене  не  ховають  ні  попи,  ні  дяки,  нехай 
мене  поховають  задунайські  козаки.  К.  С 
1883.  1У.  739. 

Задурити.  См.  Задурювати. 
Задурвати,  маю,  еш,  гл.  Застучать. 

Прийшли  вони  перед  небо,  задуркали  в 
царські  врата.  Гол.  І.  234. 

Задурювати,  рюю,  еш,  сов.  в.  ааду- 
рйти,  рю,  риш.  гл.  Забивать,  забить  го- 

лову, притупить  умственный  способности. 
Мене,  такого  пана,  сюди  задурювать  прий- 

шла. Гліб.  59.  Чоловік  дурний,  бо  (жінка) 
задурим.  Грин.  II.  159. 

Задути    См.  Задувати. 

Задутий,  а,  е.  Одутлый,  обрюзглый. 
Дивися  на  його  задуту  пику.  Мир.  Пов. 
Н.  78. 

8адутася,  дмуся,  дмешся,  гл.  Опух- 
нуть оть  сна,  пьянства,  болЬзни.  Аж  за- 

дувся від  гульні  та  недоспаних  ночей. 
Мир.  ХРВ.  233. 

Задуха,  хи.  ж.  1)  Сильный,  удушли- 
вый запахъ.  Шпигнула  у  ніс  хрінова  за- 

духа. Полт.  у.  2)  Спертый,  удушливый  воз- 
духъ.  3)  Засореніе  дымовыхъ  проходовъ 
въ  печкі.  Задуха  десь  зробилася,  та  й  ку- 

рить тою.  НВолын.  у.  4)  Удушье,  астма. 
Вх.  Зн.   19. 

Задушити,  пгу,  шнш,  гл.  Задушить. 
Сірко  ліг  на  вовкові,  наче  хоче  задушити. 
Рудч.  Ск.  І.   12. 

Задушитися,  шуся,  шишся.  гл.  За- 
дохнуться. Такий  сморід,  що  й  задушгі- 

тися  можна.  Дещо,  53. 
Задушний,  а,  в.  1)   О  воздухі:   спер- 

тый. 2)  Заупокойный,  поминальный.  — день. 
День  всеобщаго  поминовенія,  родительская 

суббота. 
Задушним,  ка,  .«.=Сердак.  Вх.  Уг.  239. 
Задушниця,  ці,  ж.  Панихида  по  усоп- шимъ.  Вх.  Лем.  415. 

Задуявва,  ки,  ж\=3адувка.  Вх.  Уг. 239. 

Задьор,  ру,  м.  Причина  кь  ссорі, 
дракб.  Задьор  між  їми  є.  НВолын.  у. 

Задьйрннй,  а,  є.  —Задирливий.  Таке 
задьорне  було,  що  до  всякою  так  у  вічі  й 
лізе  як  тая  оса.  Кв.  І.  234. 

Задякувати.  вую,  еш,  гл.  Слишкомъ 
много  благодарить.  Константиногр.  у. 

Заёдно,  нар.  1)  Вмісті.  Що  ж, — каже — 
або  живі  будем,  або  заедно  загинем.  Волч. 
у.  2)  Постоянно.  Один  чоловік  купив  собі 
хату...  пожив  там  трохи,  нічою  не  було, 
а  потім  тою  почала  являтися  оказія  така: 

заедно  стеля  кричить:  „  Ой  упаду,  ой  упа- 
ду!" ХС.  IV.  29. 

Заєць  зайця,  м.  1)  Заяцъ.  Бігає,  як 
солоний  заєць.  Ном.  №  6677.  Боїться,  щоб 

йому  заєць  дороги  не  перебіг.  Ном.  Л»  303. 
2)  Названіе  вола  съ  прямыми  толстыми  и 
приподнятыми  вверхъ  рогами.  К.  С.  1898. 
VII.  44.  3)  ДЬтскія  игры:  а)  охотники 
охотятся  за  зайцемъ.  Ив.  60.  б)  то-же, 
что  и  сіра  кішка.  Ив.  47.  Ум.  Зайчик, 
зайчичок,  заїнько.  Зайчичок-стрибайчичок 
обгризує  молоді  пагонці  на  вишнях.  0. 1861. 
V.  74. 

Заечка,  ви,  ж.  Зайчиха.   Вх.  Зн.  20. 

Зажадати,  даю,  еш,  гл.  Пожелать,  по- 
требовать. Зажаліти,  лію,  еш,  гл.  Пожаліть.  Не 
зажалієш  батька  в  наймах.  Мир.  ХРВ. 343. 

Зажалкувати,  кую  еш,  м.=3ажаліти. 

Зажарити,  рю,  риш.  гл.  Начать  быстро 
двлать  что-либо.  Як  же  воно  зажарило 
(замололо  дуже),  то  чорти  йою  батька 
зна — ну  прямо  ж  страшно  і  в  млині  си- 

діти. Грин.  I.  39. 
Зажарітися,  ріюся,  ешся,  гл.  1)  За- 

алеть. 2)  Сделаться  яркимъ.  Но  дощові 
як  ся  зажаріла  озимина.  Каменец,  у. 

Зажартий,  а,  е.  Ожесточенный,  озлоб- 
ленный. 

Зажартість,  тости,  ж.  Ожесточеніе, 
злоба. 

Зажартувати,  т^ю,  еш,  гл.  Подшутить. 
Зажати.   См.  Зажинати. 
Зажахтіти,  хчу,  тнш,  гл.  Завышать, 

распалиться,    начать    испускать   сильный 
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жаръ,  зардіть  (о  горящихъ  угольяхъ).  За- 
жахтить  як  жар.  К.  Дз.  151. 

Зажвакати,  каю,  вш,  гл.  Зачавкать. 
Заждати.  См.  Зажидати. 

Зажевріти,  рію,  ею,  гл.  Заалеть,  раз- 
гораться. Але  ж  оце  чою,  як  тілько  со- 

нечко зажевріє,  то  по  всякому  дереву  і  по 
всякій  билині  роса  і  виступає.  Рудч.  Ск. 
І.  138. 

Заженихатиея,  хаюся,  ешся,  гл. — з  ним. 
Увлечься  ухаживаніемь.  З  дівчатами  за- 
женихався.  Котл.  Ен.  І.  8. 

Зажерливість,  вости  и  пр.  —  Зажир- 
лявість  и  пр. 

Зажерти.  См.  Зажирати. 

Зажив,  ву;  .н.=Заживов  2.  Инші  ду- 
мають,., що  в  нашій  землі  мало  заживу. 

О.  1861.  IV.  34. 

Заживаний,  а,  є.  Бившій  въ  употреб- 
лении. 

Заживання,  ня,  с  Употребление.  Все 
на  частім  заживанню  належить.  Ном. 
№  5785. 

Заживати,  ваю,  еш,  сов.  в.  важити, 

живу",  веш,  гл.  1)  Употреблять, '  употре- бить, вкушать,  вкусить.  Будуть  до  тебе 
козаки  заїзджати,  будуть  у  тебе  хліба- 
соли  заживати.  К.  С  1884.  І.  36.  Я  го- 

рілки не  заживаю.  Черк.  у.  Зажиймо  та- 
баки.  Чуб.  У.  1146.  Гей,  гості,  що  єсть — 
заживайте.  Гол.  ІУ.  505.  2)  Испытывать, 

испытать.  Жила  в  батька  не  рік,  не  два, — 
не  зажила  добра.  Грин.  III.  220.  Роскбші 
зажити.  Пожить  въ  роскоши,  богатств*. 
Гей,  хто  хоче  роскоші  зажити, — гей,  не- 

хай іде  до  двора  служити.  Чуб.  У.  344. 
3)  Пріобрітать,  пріобрісти;  зарабатывать 
заработать  въ  наймъ\  Мізерний  був,  хті- 
лось  то  копійки  зажити.  Драг.  83.  Скіль- 

ки це  вже  я  в  вас  грошей  зажила?  Полт.  г. 
Слави  зажити.  Прюбрътти  известность, 
славу.  Ой  не  знав  козак,  да  не  знав  Суп- 

рун, да  як  слави  зажити:  ой  зібрав  військо 
славне  запорожське  та  й  пішов  орду  бити. 
Грин.  III.  585.  Зажила  вона  собі  ще  тою 
щасливою  часу  слави  доброї  панночки.  Г. 
Барв.  333.  4)  — вік.  Жить,  пожить  на 
счеть  чужого  віка.  Ти  чужий  вік  зажи- 

ваєш. Стор.  І.  232. 
Заживатися,  ваюся,  ешся,  сов.  в. 

важитися,  живися,  вешся,  гл.  1)  Зажи- 
ваться, зажиться,  долго  прожить  гдЬ. 

Зажилась  Улита  у  родичів.  Левиц.  І.  406. 

2)  Богатеть,  разбогатеть.  З  чою  ти,  бра- 
те, так  заживсь?  Був  бідний,  а  тепер 

нема  багатчою  від  тебе.  Грин.  II.  250 

Заживитися,  влюся,  вишся,  і.і.  На- 
їсться, насытиться.  Заживгшсь,  як  собака 

мухою.  Ном.  №  4763. 
Зажйвний,  а,  є.  1)  Питательный.  2) 

Кріпкій,  плотный.  Заживна  це  у  вас  дій- 
ниця. Харьк.  у. 

За'жйвок,  вку,  м.  1)  Зародышъ.  Про- 
пало просо:  морози  заживок  побили.  Луб.  у. 

В  єг  ще  з  замолоду  заживок  (хвороби)  у 
середині,  в  животі.  Черк.  у.  2)  Питаніе. 
Як  гноювата  земля,  то  корень  кращий  за- 

живок має,  тим  хліб  добрий  роде.  Кам.  у. 

3)  Зажитое,  заработанное  наймомъ  иму- 
щество. Я  не  чужу  телгхцю  взяв,  а  свою: 

вона  мій  заживок.  Прил.  у.  4)  Внутрен- 
няя, самая  крінкая  часть  снятой  съ  жи- 

вотнаго  кожи,  лежащая  между  наружнымъ 
слоемъ — личном  и  внутреннимъ — ніздрею. 
Мнж.  180. 

Зажигати,  гаю,  еш,  м.=3апалювати. 
Нехай  свічі  восковії  зажгиає.  Мет.   170. 

Зажигатися,  гаюся,  ешся,  іл.  Ячмені 

зажигаються, — солов'ї  щебетать  забува- 
ються; ячмені  позажтались, — солов'ї  щебе- 

тать позабувались.  Мил.  93. 
Зажидати,  даю,  еш,  сов.  в.  заждати, 

ду\  деш,  гл.  Ждать,  подождать,  обождать. 
Зажди  трохи! — Мамо,  мамо!  яково  мені 
зажидати?  МВ.  II.  ПО.  Обіцяв  Бої  дати, 
тіко  казав  заждати.  Ном.  Зажди,  серце 
дівчино,  та  напій  мі  коня.  Чуб. 

Зажймки,  нов,  ж.,  мн.  Складки  отъ 
неправильна™  покроя  одежды.  Павлогр.  у. 

Зажйн,  ну,  м.  Начало  жатвы, — родъ 
обряда,  совершеніе  котораго  составляетъ 
обязанность  старшихъ  въ  семьі. 

Зажинати,  наю,  еш,  сов.  в.  зажати, 

жну",  неш,  гл.  1)  ДІлать,  сделать  начало 
жатвы,  начинать,  начать  жать.  Родъ  обря- 

да, совершеніе  котораго  составляетъ  обя- 
занность старшихъ  въ  семьі.  Ми,  старії, 

тілько  поїдемо  поле  зажати — мо.юдіж  за- 
охотити. Станем  удвох,  по  постаті  прій- 

демо,  нажнем  удвох  снопок,  поб.шгоеловимо 
своїх  робітників,  та  й  додому  з  снопом 
первачком.  Г.  Барв.  16.  2)  Зарабатывать, 
заработать  жатвой.  Я  зажала  торік 
штирі  карбованці.  Каменец,  у.  Зажнемо 
якою  снопа.  Г.  Барв.  435.  3)  При  жатві 
захватывать,  захватить  часть  чужой  нивы. 
Рядом  жала  удова,  та  все  в  його  десятину 
і  зажина.  Драг.  71. 

Зажинки,  вів,  м.,  мн.  Начало  жатвы. 

Зажйра,  ри,  об.  1)  Обжора.  2)  Любостя- 
жательный,  алчный  къ  богатствамъ,  нена- 
сытный. 
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Зажнрака,  би,  </7.=Зажнра.  О,  з 
Гринька  зажирака  добрий!  Оремо  й  сіємо 
«купі,  а  ділитись  почнемо,  то  пін  усе  собі 
яко  мою  більше  бере.  Волч.  у. 

Зажнракуватий,  а,  є.  1)  Обжорливый, 

прожорливый.  2)  Любостяжательный,  алч- 
ный къ  богатству,  ненасытный.  Ото  у 

мас  чоловік  Рогуля — зажиракуватий:  Ному 
все  мало!  Волч.  у. 

Эажирати,  раю,  еш,  сов.  в.  зажерти, 

жеру\  реш,  гл.  1)  "Ьсть,  поість.  Хліб 
тиждень  печении,  та  такий,  що  й  за- 

жерти не  можна.  Лебед.  у.  2)  Пожирать, 
пожрать,  сожрать.  Зажер  усе,  нічого  не 
зіставив.  К.  Іов.  44.  І  жадав  неситим 
духом  увесь  світ  зажерти.  К.  Исал.  256. 
Неправда  увесь  світ  зажерла.  ЗОЮР.  II. 
102. 

важйрдивий,  а,  е.  1)  Прожорливый. 
Старенький  панотець  толкував  одному 
панові,  од  чого  то  є  такі  пниіі  зажирливі. 

Нои.  Де  9763.  2)  Алчный,  любостяжатель- 
ный. До  дітей  своїх  був  зажіїр.твий. 

Г.  Барв.  464.   Си.  Зажиракуватий. 

8ажярливість,  вости,  ж.  ̂ Прожорли- 
вость. 2)  Любостяжательность,  алчность. 

Нехай  його  Бог  судить  за  його  зажирли- 
вість.  Г.  Барв.  468. 

Зажйрлнво,  нар.  Прожорливо. 
важирнйй,  а,  є.  1)=3ажирливий.  К. 

ХП.  56.  2)  О  бураві:  забирающій  при 
сверленіи  иного  дерева.  Волч.  у. 

Зажврувати,  рую,  еш.  г.г.  Заиграть, 
аапіалить. 

важити.  Си.  Заживати. 
важйтий,  а,  е.  Зажиточный.  Мі  у  сек. 

окр. 
важитися.  Си.  Заживатися. 

8ажиа,  важжагом,  нар.  Сколько  рука 
хватить,  сколько  ножно  захватить  рукой 
(рвать).  Вибрала  льон  зажма.  НВолын.  у. 
Ґву  щавель  зажмагом,  гцоб  пан  не  піймав. 
НВолын.  у. 

Зажмурити,  рю,  риш.  гл.  Зажмурить 
(о  глазахъ). 

Зажнивний,  а,  є.  Относящійся  ко 
вреиени  жатвы.  Зажнивні  пісні.  Нхсни, 
которыл  поютъ  во  вреия  жатвы. 

важбвклий,  а,  є.  Пожелтьвшій.  Де- 
не-де  зазеленіє  бліде  зажовкле  стебло.  Мир. 
Пов.  II.  85.  Бліда  та  зажовкла,  наче  зав'яла 
квітка.   Мир.  Пов.  II.  51. 

Зажовтити,  вчу\  тйш,  гл.  Сділать 
желтымъ. 

Зажовтілий,  а,  в.  Зажелтівшій. 
Зажовтіти  тію,  еш,  и.  Зажелтеть.  Ой 

чиє  ж  то  поле  зажовтім,  стоя?  Чуб. 
Ш.  242. 

Зажбга,  ги,  ж.  Поджогъ.  Без  зажоггі  й 
дрова  не  горять.  Нон.  №  3298. 

Зажбн,  ну,   ».=3ажин.  Сии.  204. 
Зажбхатися,  хаюся,  ешся,  гл;  Забо- 

літь отъ  жары  (о  жирныхъ  животныхъ). 
Зажохивсь  віл.  Каиенец.  у. 

Зажбхнутися,  нуся,  нешся,  гл.  Издох- 
нуть отъ  жары  (о  жирныхъ  животныхъ). 

Як  добре  вгодована  свиня,  а  спека  та  да- 
леко гнати,  то  й  зажохнеться.  Каиен.  у. 

Иронически  говорится  и  о  толстомъ  чело- 
вікі. 

Зажурити,  ся.    Си.  Зажарювати,  ся. 

Зажарювати,  риш,  еш,  сов.  в.  зажу- 
рити, рю,  рлш,  гл.  Опечаливать,  опечалить. 

Зажургів  того   Івана.    Рудч.  Ск.    II.   120. 
Зажарюватися,  рююся,  ешся,  сов.  в. 

зажуритися,  рюся,  ришся,  гл.  Опечали- 
ваться, опечалиться,  пригорюниваться,  при- 

горюниться. Орго  зажурилась!  Та  така 
ходить,  як  тума.  Нон.  Л;  2268.  Вже  бум 
як  зажуриться  чгиі,  то  аж  занедужає. 
МВ.  II.  37.  Зажурився,  що  в  мене  грошей 
нема, — незабавно  і  в  тебе  не  буде.  Нон. 
Л?  6465.  Молодий  козаче,  чого  зарурився? 

Чуб.  У.  27. 
Зазбірувати,  рую,  еш.  гл.  Собирать» 

Же  багачеві  з  усшів  спадало,  теє  ж  бо 
тії  пси  зазбірува.т.  Гол.  НІ.  264. 

Зазвати.  См.  Зазивати. 
Зазвеніти,  ню,  нйш,  /..= Задзвеніти. 

Якимове  поле  зазвеніло  стоя.  Чуб.  III.  228. 
Заздалегідний,  а,  е.  Заблаговремен- 

ный, предварительный.  „Заздалегідне словце 

до  другою  типу  „Досвіток".  (Кіевь,  1876). 
Заздалегідь,  заядалегбди  и  заздалй- 

годи,  нар.  Заблаговрененно..  Готовили 
заздалегідь  багацько  всякого  снаряеіу.  Котл. 
Ен.  IV  57.  Не  дбайте  заздалегідь,  що  ка- 

затимете. Єв.  Мр.  XIII.  11.  Дід  заздале- 
годн  піднявсь,  псґлічку  взяв,  шкандибає. 
Г.  Барв.  189.  Тобі  до  сього  діла,  заздали- 
годи  привикати.  О.  1861.  XI.  Кух.  10. 

Заздоровний,  а,  е.  Заздравный,  за 
здравіе.  Молитви  заздоровні. 

Завдрений,  а,  е.  Завистливый.  НВол.  у. 
Заздрити,  дрю.  риш,  м.=Заздростити. 

— очйна.  Завистливо,  съ  завистью  смо- 
треть. Як  побачить  було,  що  хто  небудь 

їздить  на  коняці,  то  так  і  заздрить  очи- 
ма. Рудч.   Ск.  II.  174. 
Заздритися,  рюся,  ришся,  <д. — на 

що.  Завидовать,  зариться  на  что.  На  ве- 
лику   худобу;    батьківиїину    її  заздрились. 
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Г.  Барв.  462.  В  нас  той  невеличкий  шма- 
ток, скілько  п\о  очей  заздриться  на  його. 

Мир.  Пов.  І.  153. 
Заядрівнй,  а,  е.=3аздрісний  Заздрі- 

вому  боком  вилізе.  Ном.  4821. 

Заздрісний,  зйздросний,  а,  е.  Завист- 
ливый. Заздрісні  очі.  Каменец,  у.  Заздрос- 

ний  чоловік.  Каменец,  у. 
Заздрісно,  нар.  1)  Завистливо.  2)  За- 

видно. Щасливі,  думаю,  люде  на  світі!.. 
І  стане  мені  якось  і  заздрісно,  і  жаль 
мене  бере.  Левиц.  ПЙО.  І.  493. 

Заздрість,  рости,  ж.  Зависть.  Нема 

щастя  без  заздрості.  Ном.  №  1713.  За- 
впдько  з  заздрости  нудився.  Мир.  Н.  37. — 
мати  на  ного.  Завидовать  кому.  Заздрість 
мае  на  пою.  НВолын.  у. 

Заздріти,  рк>,  рйш,  гл.  1)  Увидіть, 
завидіть;  замітить.  Заздріла  роззяву  на 
порозі.  О.  1861.  III.  96.  Заздріла  и(0  у 
дворі  багато  лкхіеії.  Константи  ногр.  у. 
2)  Заглянуть.  Вони  судять,  як  нас  видять, 
не  заздрівшгі  в  груди.  Федьк.  II.  80. 

Заздро,  нар.  Завидно.  НВолын.  у. 
Треба  крови,  брата  крЬви,  бо  заздро,  що  в 
брата  є   в   коморі    і    на   дворі,    і  весело  в 
хаті.    Шевч.   182. 

Заздростити,  щу,  стиш,  гл. — на.  За- 
видовать. Заздростхть  на  воли  його.  НВо- 

лынск.   у. 
Заздрощі,  щей  и  щів,  ж.,  мн.  Зависть, 

завистливость.  Ком.  І.  54.  Що  вже  сестргі 
з  заздрощів  не  вигадували  на  менигу,  а 
царевич  з  нею  одружився.  Стор.  І.  70. 

Заздрувати,  рую,  еш,  гл. — на.=3а- 
адростнти.  Чого  бо  ти  заздруеш  на  мою 
худобу!  Хиба  в  мене  скарби  які,  чи  що? 
Екатер.  г. 

Зазеленити,  шб,  нйш,  гл.  Сділать 
зеленымъ,     выпачкать  въ  зеленую  краску. 

Зазеленіти,  нію,  еш,  гл.  Зазеленіть. 
Діраве  р<ідно  все  поле  закрило,  Бога  про- 

сило, щоб  ся  зазеленіло.  Ном.  стр.  300. 
От  весна  настає;  хліба  скрізь  посходили, — 
зазеленіло.  Рудч.  Ск.  II.   194. 

Заведень,  нар.  Незрільшт>,  зеленымъ. 
Садовини  не  продавай   зазелень. 

Заззйти,  зяю,  еш.  гл.— Засяти.  Заз- 
зяли  спювпгі  все  золотії.  Грин.  III.  11. 

Заэйв,  ву,  м.  Зазывъ,  приглашеніе. 
Прилуц.  у. 

Зазивати,  нію,  еш,  сов.  и.  заэватн, 
ву\  веш,  гл.  Зазывать,  зазвать.  У  світлиці 

кам'яниці  зазивала.  Дума. 
Зазнвнйй,  а,  е.  Воззывный.  Зазивнйй 

лист.  Воззваніе,    Зазивнйй  лист  до  укра- 
їнської интелліґенції.  К.  ХП.  113. 

Зазир,  ру,  ж.=8а8Ір.  Виралили  старо- 
давні гроші,  що-  й  зазиру  їм  тепер  нема. Васильк.  у. 

Зазирати,  раю,  еш,  сов.  в.  зазирнути, 
ну\  неш,  гл.  Заглядывать,  заглянуть.  Бо- 

дай умірати  і  в  свій  горщок  зазирати. 
Ном.  №  9616.  Срібнорогий  в  воду  зазирає. 
К.  Досв.  67.  2)=3азіхати.  Хоч  би  мені 
дали  моргів  два,  бо  де  ж  мені  на -більше 
зазирати.  Могил.,  у. 

Зазйрити,  рю,  риш,  гл.  Увидеть,  за- 
видіть. Все  нагие,  гцо  кругом  зазирить 

око.  К.ЦН.  189.  Ізнов  далі  пійшов,  поки  свого- 
рідною  краю  зазирне.  Г.  Барв.  412. 

Зазнрнйй,  а,  6.  Яркій  (о  цвітахь). Кіев.  у. 

Зазирнути.  См.  Зазирати. 
Зазичати,  чаю,  еш,  сов.  в.  назичити, 

чу,  чиш,  (.».— Позичати,  позичити.  Ті 
гроші,  гцо  твій  чоловік  зазнчив  у  Загни- 

біди, хай  твоя  дочка  одслуже.  Мир.  Пов. 
І.   170. 

Завійки,  ків,  м.  мя.  Начало  зимы, 
заморозки,  первые  холода.  Екатер.  у.  Берд. 
у.   У  Мнж.,  180:    послідніе  заморозки. 

Зазіивуватий.  а,  е.  Который  зимой 
тощаетъ,  боліеіь,  а  весной  поправляется. 

Зазімкувагпий  віл.  Черк.  у.  Мо'  я  гце  довго 
проживу,  мо' я  тайн  зазімкувагпа. 

Зазінбваний,  а,  є.  Отощавшій  за 
зиму.  /  зазімовану  свиню  вивозять  (на 
Юрія)  на  лубку  на  степ  пастись.  ХС. 
І.   76. 

Зазімувати,  м^ю.  еш,  гл.  1)  Зазимо- 
вать. 2)  Истощить  дурнымъ  кормомъ  за зиму. 

Завір,  зору,  м.  1)  Замітность,  при- 
мітность.  А  гцо  іде  без  прогону,  а  що 
світить  без  зазору?  Човен  іде  без  прогону, 
місяць  світить  без  зазору.  Мет.  364. 
2)  Нема  й  зазору,— зазором.  Нельзя  и  у  ви 
діть,  ніть  и  сліда,  ніть  и  признака. 

Нема  й  зазору,  де  був  посіяний  ліс.  Зве- 
нигор.  у.  У  його  курей  і  зазору  нема. 
Черк.  у.  Ге-ге!  та  його  тут  і  зазором  нема! 
він  чорти  батька  зна  де — в  Бесарабії.  Ка- 

менец, у.  Тепер  неправда  з  панами  в  світ- 
лиці і  всюди,  а  правди  й  зазором  не  ви- 

дать, як  торігиньою  снігу.  Св.  Л.  283. 
Зазіхання,  ни,  с  Жадничаніе,  за- 

висть. Чуб.  І.  253. 
Зазіхати,  хаю,  еш,  г.г. — на  що. 

Льститься  на  что,  жадничать. 
Зазлйти,    злю,   лиш,  гл.    Очень    раз- 
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сердить,  озлобить.  Зазлив  батька.  НВо- 
лын.  у. 

Зазлістно,  нар. — стало  комусь.  Раз- 
сердился  кто-либог  зло  взяло  кого.  "За- 

злістно йому  стало.  Драг.  89. 
Зазліоть,  лостя,  ж.  Вражда,  нена- 

висть. Зазлість  на  кого  мати.  Враждовать 
съ  кімь,  ненавидіть  кого.  Желех. 

Заалостйти,  щу\  стиш,  гл.  Наділать 
зла,  -насолить.  Він  так  зазлостив  громаді, 
що  вона  йому  німого  не  зробить,  чого  б  він 
хотів.  Черк.  у. 

Зазмагатнся,  гаюся,  ешся,  гл.  Всту- 
пить въ  споръ,  заспорить.  Зазмагалися  за 

той  город,  та  й  (варяться,  та  й  пози- 
ваються й  досі.. 

Зазнавання,  ня,  с  1)  Испьітаніе. 
2)  Знакомство.  3)  Близкія,  любовныя  от- 
ношенія.  А  жаль  мені  дівування,  що  преж- 
нього  зазнавання,  ой  як  же  ми  любилися. 
Мил.   117. 

Зазнавати,  наю,  вш,  сов.  в.  зазнати, 
наю,  вш,  гл.  1)  Помнить,  знать,  узнать. 
Тепер  яка  тут  глибиня,  а  прежні  годи, 
скільки  я  й  зазнаю,  те  тут  так  тільки 
попАюски  були  води.  Кобел.  у.  Батька  й 
матір  ледві  .зазнаю.  МВ.  II.  35.  На  та- 

ку виїхав  гору,  що  мій  батько  й  я — от 
уже  й  постарівся,  а  не  зазнаємо  тут 
води.  Рудч.  Ск.  І.  117.  В  хаті...  що  сту- 

пнеш, то  й  спіткнешся, — уже  й  не  за- 
знать, коли  долівку  мазано.  Г.  Барв.  31. 

2)  Испытывать,  испытать,  изведывать,  из- 
ведать. Я  роскоші  не  зазнала,  а  літа  ми- 
нають. Мет.  59.  Ідуть  твої  марне  літа, 

не  зазнаєш  свою  світа.  Чуб.  Зазнавала  я  за 
свій  вік  усього:  і  доброю  й  лихою.  Харьк. 
Наші  діди  зазнали  біди,  нагиі  внуки  за- 

знают,  муки.  Ном.  69Э. 
Зазнаватися,  нанюя,  ешся,  сов.  в. 

«взнатися,  наюся,  ешся,  и.  1)  Знако- 
миться, познакомиться,  їздить,  та  вже  з 

такими  кралями  та  царями  зазнається. 
ЗОЮР.  II.  51.  З  купцями  всякими  зазнав- 

ся в  своїй  і  дальній  стороні.  Мкр.  Г.  (51. 
2)  Сходиться,  сойтись,  стать  въ  близкія 
любовныя  отношенія.  Одколи  зазшівся  з 

нею  мій  Яків, — ні  до  чою  став  парубок. 
МВ.  II.  141.  Пішов  би  я  до  иниюї, — 
зазнався  і  тобою.  Мет.  50.  Перше  дали 
нам  зазнаться,  тепер  розлучили.  Грин. 
ПІ.   186. 

Зазнайбіда,  ди,  об.  Горемыка.  Во- 
лын.  г. 

Зазнайбмитя,  оя.  См.  Зазнайбмлю- 
■отм,  ся. 

Зазнайбмлюватя,  люк»,  вш,  сов.  в. 
аазнайбмити,  маю,  мнш,  ід.  Знакомить, 
познакомить. 

Зазнайбмлюватися,  лююся,  ешся,  сов. 
в.  зазнайомитися,  млюся,  мишся, .  гл. 
Знакомиться,  познакомиться.  Ходімо  до 
його...  там  і  зазнайомишся.  Г.  Барв.   178. 

Зазнакй,  нар.   Заведомо. 
Зазнакб митися,  млюся,  мишся,  гл.= 

Зазнайомитися.  Зміев.  у. 
Зазначити,  ся.  См.  Заэначувати,  ся. 
Зазначка,  ки,  ж.  Знакъ,  помітка. 

Зазначувати,  чую,  вш,  сов.  в.  зазна- 
чити, чу\  чйш,  гл.  Обозначать,  обозна- 

чить, намічать,  намітить.  Зазнанії  сьою 

дуба,  щоб  ізнайти   потім. 
Зазначуватися,  чуюся,  гшся,  сов. 

в.  зазначитися,  чусія,  чйшея,  гл.  Обо- 
значаться, обозначиться;  быть  намічива- 

емымъ,  намеченным!.  Буяння  се  зазна- 
чиш ы-я  крівавими  боями.  К.  Бай.   18. 
Зазнобка,  ки,  ж.  Огорченіе.  Ой  у 

домівці  невелики  зазнобку  зчинила:  матку 
стареньку  л  двора  ниюннли.  ЗОЮР.  I.  20. 

Зазбвнни,  вил,  ж.  мн.  Пирушка  у 
свадебныхъ  гостей  послі  свадьбы.  Лебед. 
у.  Цілу  ніч  пили,  гухяли;  на  другий  день 
вранці  приступили  до  зазовин;  по  рідні 

пустились:  ходять,  п'ють:  од  гуку,  крику 
Хрееці  затрусились,.  Мкр.  Н.  40. 

Зааолйти,  лк>,  лйш,  гл.  Досадить. 
Ти  зазолив  мені.  НВолын:  у. 

Зазолотйти,  чу\  тиш,  гл.  Зазоло- тить. 

Зазолотитися,  чуся,  тишея,  гл.  Зазо- 

лотиться. Зазолотились  і  верхів'я  дерев  по лісах.  Кв.  I.  30, 

Зазолотіти,  тію.  вш,  гл.— Зазолоти- 
тися 

Зазбрений,  а,  е.  Заподозренный. 
Левч.  44. 

Зазбрити,  рю,  риш,  гл.  Заподозрить. Левч.  44. , 

Зазоріти,  рів,  /л.  безл.  Показаться 
зарі.  Лишень  зазоріло, — я  устав  та  й 
пішов.  Каменец,  у.  Засвітить,  засіять 
(какъ  звізда). 

Зазоряти,  ряю,  вш,  /./.=Зазоріти. 
Темни  нічка  проминула,  Божим  світом 
заміряло.  Млак.  77.    І  надія    нова   крігсна, 
як    та    ясна      иіря   іазоряє    нгщпсному. 
Федьк.  II.  108. 

Зазорятися.  риюся,  ешся,  гл.  Сві- 
тать, загораться  зарі. 

Зазріти,  рю,  рйш,  г.і.=3аздріти.  Вх. 
Лем.  415. 

19 
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Эавуб,  ба,  м.  1)  Зазубрина,  зарубка. 
Шух.  I.  Ь?0,  281.  2)  Родъ  ловушки  для 
лисицъ.  См.  Пасть.  Шух.  I.  236. 

Завубелити,  дю,  лиш,  гл.  Взнуздать. 
Угор. 

Завубень,  бия,  м.  1)  Тупикъ,  глухой 
заулокъ,  изъ  котораго  нїть  выхода.  Леб.  у. 
2)==3азубець. 

Зэзубепь.  бця,  м.  Зазубрина;  острый 
косой  зубець  для  зацїіш — на  крючкахъ 
удочекъ,  на  баграхъ  и  пр.  Шух.  I.  223, 
226. 

Зазубйти.  См.  Зазублювати. 
Зазублювати,  люю,  еш,  сов.  в.  ааву- 

бйти,  блю,  бнш,  гл.  1)  Загинать,  загнуть 
крючкомъ.  2)  Долать,  сдїлать  зазубрины 
(на  лезвії  и  пр.),  зазубривать,  зазубрить. 
Ніж  зазубне.  3) — зуби.  Выставить  зубы? 
оскалиться?  Встречено  только  въ  нар.  по- 

говорке: Лізе  куша  з-за  сусіка,  зуби  зазу- 
била, очі  затим,  руки  заручила,  ноги  за- 

ножи.т.  Зоря,   1883,  стр.  323. 
Зазублюватися  лююся,  ешия,  сов.  в. 

загубитися,  блюся,  бишся,  гл.  1)  Покры- 
ваться, покрыться  зазубринами.  Ніж  зазу- 

бився. 2)  Впиваться,  впиться  (зубами). 
Желех. 

Завиванець,  нця,  м.  Каждый  изъ  пары 
сапоі-ь,  такъ  сделанный,  что  его  можно 
надівать  безразлично  на  обї  ноги.  Вх. 
Зн.   19. 

Завувати,  ваю,  еш,  сов.  в.  зазутн. 
вую,  еш,  щ.  Обувать,  обуть.  Черевички 
везе:  зазувай,  защипай.  Гол.  II.  190. 

Зазувистий,  а,  е.  Объ  обуви:  простор- 
ный. Зазувисті  чоботи.  Гол.  Од.  49. 

Завуленька,  ки,  ж.  Ум.  отъ  аазуля. 
Зав^лька,  ки,  ж.  1)  Ум.  отъ  зазуля. 

2)  Насік.  їо-же,  что  и  сонечко,  божья  ко- 
ровка, Соссіпеїіа  зеріепірипсіаіа  Вх.  Пч.  I.  5. 

Завуля,  лі,  *г.=Зо8уля.  Гал.  Упо- 
требляется также  #  какъ  названіе  коровы. 

КоІЬ.  I.  65. — жидівська.  Пт.  удодъ.  Вх. 
Пч.  П.  15.  Ум.  Зазуленька.  зазулька. 

Заїдання,  ня,  с.    1)  Заїданіе  (чъмъ). 
2)  Заїданіе.  загрызете  (кого).  3)  Погуб- 
леніе  (кого).  4)  Захватнваніе  (чужого  доб- 

ра). К.  ЦН.  243. 
Заїдати,  даю,  еш,  сов.  в.  заїсти,  їм, 

їсй,  гл.  1)  Заїдать,  заїсть.  Любощів  ні 
заїсти,  ні  запити,  ні  заспати.  Г.  Барв. 
449.    2)  Заїдать,    заїсть,  загрызть  (кого). 
3)  Губить,  погубить,  не  дать  жить.  Чи  я 
в  тебе,  моя  мати,  увесь  хліб  поїла,  що  ти 
мене,  моя  мати,  та  навік  заїм.  Мет. 
Старий  став  я:  літа  мог  вороги  заїли.  К. 

Нсал.  Світ  .мені  зав'язав,  заїв  мій  вік  ро- 
жевий. Г.  Барв.  4)  Захватывать,  захватить 

(чужое  добро).  Одні  в  одних  достатки  за- 
їдають. К.  ЦН.  III.  Он  мою  полтинника 

заїла...  А  мою  карбований...  Мир.  Пов.  І. 131. 

Заїдатися,  даюся,  ещся,  сов.  в.  заїсти- 
ся, їмся,  їсися,  гл.  Грызться,  кусать  другь 

друга.  Бджола  заїдаєтг^я.  О.  1861.  XI. 
Свид.  69.  2)  Ссориться,  поссориться,  по- 

спорить. Заїлись  із  гетьманом  пани — пору- 
бають. ЗОЮР.  II.  167.  Заївся  писарь  з  стар- 

шиною. Канев.  у.  3)  Сильно  нападать, 
лаять  (о  собакї).. 

Заїди.  дїв,.>г.  лш.  1)  Лзвинки  по  угламъ 
рта.  2)  Желтая  кожица  въ  углахъ  клюва 
молодыхъ  птицъ.  Пташки  цвірінькали, 

роздявляюни  червоні  роти  з  жовтими  заї- 
дами. Левиц.  Пов.  150.  3)  Хищеніе,  поль- 

зованіе  чужимъ.  А  і  пюгді  не  без  заїдів 
було:  не  дали  нам  за  треть  года  жам- 
вання.  ЗОЮР.  І.  70.  Усюди  не  без  заїдів. 
Ном.  №  10627. 

Заїдки,  ків,  м.  мн.  Закуска,  дессерть. 
Солоденькі  заїдки. 

Заїдливий,  а,  є.  1)  Злой,  привязчи- 
вый. Часом  у  руках  і  ціпок  є,  може  б  де- 

котру заїдливішу  (собаку)  зачепив  би  чи 
по  морді,  чи  по  боку.  Греб.  408.  2)  Ссор- 
ливый,  сварливый.  Безумний  сам  гнівом 
себе  вбиває,  заїдливий  від  думок  своїх  сохне. 
К.  Іов.  11. 

Заідня,  н£,  ж.  Ссора,  грызня.  В  хаті 
заїдня,  колотнеча:  содома  піднялась,  що  й 
не  сказати:  Мася  з  матіррю  зуб  на  зуб 
стинається.  Св.  Л.  278. 

Заїжджати,  жаю,  еш,  гл.=8аї8дитн. 
Ото  та  дівчина  росте,  а  царевич  усе 
заїжджає,  як  на  охоту  приїде. 

Заїжджий,  а,  є.  Заїзжій,  пріїзжій. 
Заїжджому  росказувала  бабуся,  про  убогі 
вжитки.  Ном.  стр.  284,  №  1509. 

Зы'жкя.  кн,  ж.  Закуска,  заїданье 
чїмь.  Чарку  вип'є  для  заїжки,  та  й  біль- 

ше ніяк  не  п'є.  Слов.  Д.  Эварн. 
Заїзд,  ду,  м.  Наїздь.  Бум  б  то  тобі 

меншого  брата  на  заезди  висилати.  Мет. 
451.  2)  Пріїздь  (на  базаръ,  на  ярмарку). 
Нема  тепер  заїзду  ніякою.  3)  Постоялый 

дворъ.  Де  б  тут  найти  заїзд,  щоб  пере- 
ночувати? Грин.  II.  124.  От  приїжджає 

той  царенко  в  той  город  і  став  собі  у 
заїзді  Рудч.  Ск.  І.  126. 

Заїадйти,  джу,  дйш,  сов.  в.  заїхати, 

їду,  деш,  гл.  1)  Заїзжать,  заїхать.  Заї- 
хав на  чужину.    їхав    козак  »»   війни,  та 
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заїхав  до  вдови.  Чуб.  V.  66.  Заїхав  за  Ду- 
най, та  й  додому  не  думай.  Ном.  Л;  708. 

2)  У  співать,  успіть  доіхать.  Ми  ще  за- 
світла заїдемо  у  Горовицю.  Уман.  у, 

Заїздити,  джу,  днш,  іл.  Зарадить, 
изнурить  іздой.  Заїздив  коника,  заїздив 
друюю...  Скажи,  серце,  правду,  чи  що  буде 
з  тою.  Чуб.  V.  116. 

Заївднйй,  а,  є.  Заізжій,  постоялый. 
Заіздний  двір.  Пан  звелів  коней  зупинити 
коло  заїздною  двору.  МВ.  (О.  1862.  Ш.  51). 

Заїка,  кн,  м.  и  ж.  Заика.  Бої  дим  чо- 
ловіка: і  сонливий,  і  заїка.  Нп.  Аф.  Ум. 

Заїчна.  Ун.  Заічище. 
Заїкатися,  каюся,  ешся,  сов.  в.  заїк- 

нутися, нуся,  нешся,  іл.  Заикаться,  заик- 
нуться. Аф. 

Заїкуватий,  а,  е.  Заиклввый.  Аф. 
Заїнько.  ка,  м.  Ум.  отъ  заєць. 
Заіржавіти,  вію,  еш,  и.  Покрыться 

ржавчиной,  заржавіть.  Була  колись  -пігавда, 
та  заіржавіла.  ІІосл. 

Заіржати,  жу\  жбш,  гл.=3аржати. 
А  кінь  заіржав,  аж  ліс  зшіріжав.  Грин. 
НІ.   216. 

Заіскрити,  крю,  рйш,  іл.  Заискриться. 
Засвітили  зорі,  замиготіли,  заіскрили.  Мир. 
ХРВ.  31.  Кришталем  заіскрила  роса  по 
зеленій  траві.  Мир.  ХРВ.  39.  Очі  в  неї 
заіскрили,  заграли.  Мир.  ХРВ.  7. 

Заіскритися,  рюся,  рйшся,  гл.=3аіс- 
крити.  Затокотіло  у  Кобзи  серис,  заіскри- 

лись очі.  Стор.  М.  Пр.  77. 
Заїхати.  См    Заїздити. 
Заїчнще.  щі  м.  и  ж.  Ув.  отъ 

ааіка. 
Заїчка,  ки,  ж   Ум.  огь  заїка. 

Зайвий,  а,  в.  Лишній.  Левиц.  Нов  22. 
Давай  вони  зерном  ділиться  От  одно 
зерно  та  зайве  було.  Рудч.  Ск.  І.  14 1. 
Зайва  мбва  Лишнія  слова.  О,  я  зайвої 
мов«  не  люблю  Черк.  у.  Зайва  година. 
Свободное  время.  Як  матиму  зайву  юди- 

ну,— зайду. 
Зайвина,  ни,  аг.  1)  Излишекъ,  избы- 

токъ.  Слава  Богу,  що  хліба  є  у  зайвину. 
Борз.  у.  Нема  ладу  ні  раз!  казав  же  ж 
їй:  не  напікай  паляниць  у  зайвину.  Ва- 

си льк.  у.  За  батька  багато  було  зайвини, 
а  це  вже  звівся  з  худоби.  Васильк.  у. 
2)  Запасі.  А  він  тії  гроші  сховав  на 
зайвину  в  кишеню.  Се  в  вас  про  зайвину 
Козел,  у.  Ум.  Зайвинна.  Тому  добре  жить, 
у  кою  є  з  зацвинки,  та  трохи  свою  при- 

робить. Васильк.  у. 
Зайве,  нар.  Нзлишве,  напрасно,  тщет- 

но. Ні,  нічого  я  не  чув  на  йою  недоброю, — 
нічого  зайво  й  казати.  Павлогр.  у. 

Зай  воронок,  нка,  .и.=Жайворонок. 
Ум.  Зайвороночон.  Он  ти,  братіку  зайво- 
роночку,  пустії  мене  у  сусіди-  Чуб.  V. 
860. 

Зайда,  ди,  об.  1)  Захожій  человт.къ. 
Желех.  2)  Родъ  большого  мішка?  Шщю- 
кий  великий  міх  і  довгий,  на  к]юснах.  Вх. 
Лем.  415.  Ум.  Зайдочка. 

Зайдей,  дея,  ,н.=3айда  1.  Шух. 
І.  33 

Зайдений,  а,  в.  Захожій.  То  чоловік 
не  наш;  він  зайдений  відкілясь.  Екате- 

рин,   у. 
8айд6я,  деї,  '«.=3айдвй.  Желех. 
Зайдиголова,  ви,  об.  1)  Мудрствую- 

іцій,  умствуюіцій  (фантазера..  2)  Сума- 
сбродъ. 

Зайдйкати,  каю,-еш,  /л.  Начать  пов- 
торять: іди!  йди!  їда  собі!  іди,  йди!  зай- 

дикав  Порох.  Мир.  ХРВ.   180. 
Зайдйсвіт,  та,  .в.  Бродяга,  авантю- 

ристь.  Првйдисвще,  зайдиевще,  всі  дороги 
знаєш.  Гол.  І.  261. 

Зайдочка,  ки,  об.  Ум.  отъ  зайда. 

Займання,  ня,  с  І)  Троганіе.  2)  За- 
трагиваніе,  задіваніе.  Займаєш  людей, — 
вилізе  пшбі  колись  те  займання  боком. 
Харьк.  3)  Занятіе  (чего)  4)  Захватъ.  У 
полон  займання.  5)  Загоняніе,  заарестовы- 
ваніе  домашнихъ  животныхъ,  пойманныхъ 
на  потраві.  Краще  б  я  и  не  займав  тих 
волій,  а  то  з  тою  займиння  ■тільки  кло- 

поту мені  та  сварки  з  людьми.  Харьк. 

Зайжанщйна,  ни,  ж.  Земля,  приобре- 
тенная правомъ  перваго  аанятія  0и  ргі- 

шае  оссираііопіз).  Благослови,  пане  геть- 
мане, заняты  займашцину! — Та  й  займе, 

скільки  оком  закине,  степу,  шїв.  сіножа- 
тей, рибних  озір,  і  вже  це  йою  родова 

земля.  К.  ЧР-  199.  Мусив  проганяти  чер- 
кесів з  їх  стародавніх  займанщин  О. 

1862.  X.    111. 

Займань,  ні,  ж.  1;=3аймаг.щняа. 
По  займані,  пліндровині  шляхетській  аюи- 
'ве  ноірод.  К.  Дз.  100.  Була  у  нас  у  зай- 

мані на  Галах  береза  суховерха...  Чия  во- 
на? Нічия,  так  як  сама  займань— гро- 

мадська. Г.  Барв.  468.  2)  У  займані  вути. 
О  домашнихъ  животныхъ:  быть  зааресто- 

ванными послі  поимки  на  потраві.  Ка- 
бан  твій  у  займані,  викупи,  то  й  візьмеш! 
Левиц.  К.  С.  198.  Вже  наші  телята  два 

дні  в  займані  у  Кисляка:  у  житі  ка'  пій- має. Канев.  у. 



580 Займати— Завчнчок. 

Займати,  маю,  еш,  сов.  в.  зайняти, 

занити,  йму,  меш,  гл.  1)  Трогать,  тро- 
нуть. Козак  (Утку  вірно  любить, — заняти 

не  сміє.  Тим  я  її  не  займаю,  що  свата- 
ти маю,  тим  до  неї  не  горнуся,  що  слави 

боюся.  Мет.  105.  Та  гуляє  козак  Голота, 
та  гуляє,  ні  іо}ки)а,  ні  села  не  займає. 
ЗОЮР.  І.  15.  Гайдамаки  не  займали  зам- 

кових козаків  і  козаки  їх  не  займала. 
ЗОЮР.  І.  249.  Словом  займати  кого.  Заго- 

варивать съ  К"БМЪ.  Чужі,  брате,  сестри  з 
дому  Божою  ідуть,  всі  як  бджілочки  гу- 

дуть, на  хліб,  на  сіль  людей  заклгікають, 
мене  ж.  брате,  словом  не  займають,  мов 
в  вічі  не  знають.  Макс.  (1849)  10.  2)  За- 

трагивать, затронуть,  задівать,  задіть 
Хоч  той  його  й  ударив,  дак  сей  же  попе- 

реду заняе.  3)  Занимать,  занять.  Підеш, 
матюнгм.  у  поле  та  .зленого  жита  жа- 

ти, та  займеш  ши}>окую  постать.  Мет. 
224.  4)  Захватывать,  захватить.  Пани 
ввесь  світ  заняли.  Чуб.  III  417.  Полю, — зай- 

маю не  тільки  бур'ян,  да  й  бурят,  і 
все...  так  і  оголила-  Г.  Барв.  80.  У  по- 

лби заняти.  Взять  въ  плінг,  захватить  въ 
неволю.  Чи  її  убито,  чи  в  полон  занято? 
Чуб.  У.  628.  5)  Загонять,  загнать  (до- 
машнихъ  животныхъ).  Займи  й  нашу  на 
пашу, — нехай  напасеться.  Ном.  №  12095. 
Заняла  я  короиихіі,  на  росу  погнила.  Грин. 
Пі.  685.  Чаще  употребляется  въ  боліє 
тбсномъ  значеній:  захвативъ  животныхъ 

на  потраві,  запереть  ихъ  впредь  до  вы- 

купа хозяиномъ.  '  Займи  скотину  і  візьми 
за  спот.  Сим.  217.  „А  ми  проса  насієм, 

насієм". — А  ми  коні  п упиймо,  пустимо. — 
„А  ми  коні  займемо,  займемо''. — А  ми  ко- 

ні викутім,  викупим.  Чуб.  III.  67.  6)  О  лю- 
дяхъ:  прогонять,  прогнать.  Прийшла  тут 
до  мене  лаяться!  я  як  заняв  її  з  двору, 
дак  ш-  знамг  куди  тікати.  Полт.  г.  Як 
займе  з  тинку,  дак  аж  спотикаєшся! 
Г.  Барв.  322.  7)  О  душевныхъ  движе- 
ніяхь:  трогать,  тронуть,  затрагивать,  за- 

тронуть (душу,  сердце).  Сі  щшказки  зай- 
мають  дуту  зглгібока.  Хата,  41.  Тихо 
так  усюди,  тільки  соловейки  співають... 
так  душу    твою  й  займає.    Г.  Барв.   136. 

Займатися  и  ааніматися.  маюся, 
бшея,  сов.  в.  зайнятися  и  зан йтися,  йм^- 
ся,  мешея,  /л.  Загораться,  загоріться, 
воспламеняться,  воспламениться.  Дмеш, 
дмеш, — ніяк  не  займається.  Дров  нарубав 
гнилих,  то  воші  підсохну  пи,  трохи  та  й 
займуті>ся.  Рудч.  Ск.  I.  124.  Еге,  гаси 
тепер,    як  занялось!    Хата,    138.  На  зорю, 

на  світ  займатися.  Світать.  Почина  на 
світ  зай.натиеь.  МВ.  II-  61.  Іще  й  на 

зорю  не  займається — імла.  МВ.  I.  18. 
2)  Красніть,  покрасніть  отъ  гніва,  вспы- 

хивать, вспыхнуть.  А  він  як  відкаже  добре 
панові,  то  той  так  і  займеться.  Черк.  у. 
Очі  горіли,  вся  зайнялась  і  уші  почервоніли. 
Г.  Барв.  218.  3)  Дух  заиявся.  Дьіханіе 
захватило.  Руки  й  ноги  затрусились,  у 
животі  похолонуло,  і  дух  занявсь,  а  сама 
ні  з  міаія.  Кв.  І.  31. 

Займина.  ни,  ж  .=3айманщина.  Чер- 
ниг.  г. 

Зайийти,  млю,  миш,  /.<.— Зайняти. 
Пехліднюю  корову  з  загороди  за  й  мив. 

Федьк. 
Займище,  щн.  с.  Занятое  місто  вооб- 

ще, въ  частности  то-же,  что  и  займанщина. 
Не  буде  він  багатий,  а  ні  щасний,  і  займи- 

ще його  ушир  не  піде.   К-  Іов.  34. 
Зайнйти,  ся.  См.  Займати,  ся. 

Зайблзаний.  а,  є— Заялозений.  Мир. 
ХРВ.  92. 

Зайолозити,  ясу,  виш,  г.і.=Заяловитн. 

Зайбн,  йму,  м.  Первоначальное  заала- 
дініе  землей.  Черниг.  Рід  його  благий 
осягне  займом  землю.  К.  Псал.  57. 

Зайти,  ся.  См.  Заходити,  ся. 

Зайців,  цева,  ве.  Принадлежащей  зай- 
цу.— льон.  Раст.  Біпагіа  \тіі£,  Желех. 
Зайча,  чати,  с.  Зайченокъ. 
Зайчатина,  ни,  ж.  Мясо  зайца. 
Зайчачий,  а,  є.  Относящійся  къ  зайцу. 

Зайченй,  нити,  -.—Зайча 
Зайчик,  ка,  м.  1)  Ум.  оть  заєць.  Зай- 

чик-лапанчнк.¥ум,ч.  Ск.  II.  1.  Зайчгік-побі- 
гайчик.  Рудч.  Ск.  II.  2.  2)  Часть  сна- 

ряда для  пряценія  шерсти,  состоящая  изъ 

двухъ  вертикальныхъ  параллельныхъ  стол- 
бвковъ,  прикрвпленныхъ  къ  постаменту 
иэъ  доски.  Каждый  столби  къ  иміета  ко- 

жаную петлю,  въ  которую  вкладывается 
прядильное  веретено.  Вас.  153.  3)  Дви- 

жущаяся солнечныя  пятна,  отблескъ  оть 
воды,  зеркала,  движущійся  по  стіні  и  пр. 
Соние  ускоче  у  вікно,  забігає  зайчиками  по 
стінах,  по  долівці.  Мир.  Пов.  П.  120. 
4)  Родъ  дітской  игры.  Ив.  72.  5)  Раст. 
Берісііипі  пкіегаїе  Ь.  ЗЮЗО.  I.  126. 

Зайчиха,  хи.  ж.  Самка  зайца. 

Зайчйця,  ці,  ж.  =  Зайчиха.  Рудч. 
Ск.  I.  139.  Зайчйця  з  зайченятами. 
Мнж.  Зв. 

34й«ичок,  чва,  м.  Ум.  отъ 
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Зайшлий,  а,  в.  Захожій.  Це  чоловік 
зайшлий.  НВолнн.  у. 

Зак,  нар.=8чкл. 
Закаблй,  лів,  м.  мн.  Задники  сапога. 

Дам  лиха  закаблукам,  дам  лиха  закаблам, 
достанеться  й  передам.  Шевч.  369. 

ЗакаблуХ  ка,  м.  1)  Задникъ  (въ  са- 
погі).  Од  Полтави  до  Прилуки  замімала 
закаблуки.  Нп.  2)  Хата  закаблуком.  Домъ, 
построенный  въ  виді  буквы  Г.  Лебед.  у. 
Ум.  Закаблучок.  Купив  мені  черевички, — 
закаблучки  риплять.  Грин.  III.  654. 

Закаблучити.   См.  Закаблучувати. 
Заклбл^чувати,  чую,  еш,  сов.  в.  за- 

каблучити, чу,  чиш,  и.  Загибать,  заг- 
нуть. Желех. 

Закавраш,  ша,  .«.=3акарваш.  К. С. 
1893.  XII.  447.  Сим.  206. 

Закавчати,  чу\  чиш,  и.  Запищать. 

Закавядити,  дило,  гл.  безл.  Зато*ш- 
нить.  Гадяч.  у.  Слов.  Д.  Эварн. 

Закадйти,  джу\  днш,  гл.  1)  Закадить 
(о  кажденіи  ладономъ).  2)  Задымить.  Ви- 

тяг з  кишені  гаманець  з  своїм  тютюном 
і  закадив  махоркою.  Левиц.  Пов.  232. 

Заказ,  ву,  м.  1)  Приказъ,  распоряже- 
ние. А  тут  уже  й  заказ  есть:  бігають 

по  селах  осаули  на  конях  і  всі  громади,  чо- 
ловіків, жінок,  дітей  виганяють,  щоб  на 

ранок  у  Василівщині  стали  привітать 
круля.  О.  1862.  II.  59.  2)  Запрещеніе. 
Вийшов  з  палати  заказ,  иіоб  не  рубали 
лісу.  Прилуц.  у. 

Заказаний,  а.  е.  Запрещенный,  запо- 
ведный. 

Заказати.  См.  Заказувати. 
Заказник,  ка,  м.  1)  Приказьівающій, 

распоряжающійся;  прикаачикъ.  2)  Запо- 
ведный лісь.  Харьк.  Ум.  Заказничок.  Ув. 

Заназнище.  Заказнищс.  (осаул),  вставши 
рано,  кричить  під  віконце,  щоби  выйти  на 
панщину.   Грин.  III.  634. 

Заказувати,  вую,  вш,  сов.  в.  зака- 
зати, кажу,  жеш,  гл.  1)  Приказывать, 

приказать,  наказывать,  наказать,  ділать, 
сдЬлать  распоряженіе.  Ой  заказано  і  за- 

гадано всім  козаченькам  у  військо  йти. 
Маркев.  24.  Поховали  його,  як  він  заказав. 
Мнж.  36.  Тепер  закажу  світові  всьому: 
нехай  не  вірить  ніхто  нікому.  Нп.  2)  За- 

прещать, запретить.  Як  я  в  матері  гу- 
ляла,— мати  не  спиняла,  а  тепера  іспи- 

ни.га  чужая  дитина,  і  світ  мені  зав'язала, 
гулять  заказала.  Грин.  III.  86.  Ой  мені 
мати  заказам,  щоб  я  з  тобою  нігде  не 
стояла.  Мет. 

Закайок,  йку,   и.=Закальок. 
Закакати,  каю,  еш,  гл.  Дітск.  запач- 

кать экскрементами. 
Закал,  лу,  м.  и  закала,  ли,  ж.  1)  Въ 

хлібі:  закалъ,  нерыхлый  слой  хліба  надъ 
нижней  коркой.  2)  Трещина,  скважина. 
Направо  ся  тягне  широкий  мур,  а  в  мурі 
щось  чути,  шепоче,  вендровник  звертає 
там  очі,  аж  тутки.  в  закалі,  гей  срібний 
шнур,  збігаються  нори  в  студений  чур. 
Федьк.  І.  93.  Ум.  Закалець.  Такий  хліб 
удався,  що  кіт  би  за  шкуру  сховався:  за- 

калець на  палець.  Ном.  №  12283. 
Закаламутити.  См.  Закаламучуватн. 
Закалаиучувати,  чую,  вш,  сов.  в. 

закаламутити,  чу,  тиш,  гл.  Возмущать, 
возмутить,  замутить,  еділать  мутнымъ. 

Закалатати,  таю,  еш,  гл.  1)  Застучать 
въ  калатало  (колотушка);  зазвонить  въ  ко- 
локолъ  учащенными  ударами. 

Закалець,  льця,  м.  Ум.  отъ  закал. 

Закалічити,  чу,  чиш,  и. =Ска  лічити. 
Желех. 

Закалічіти,  чію,  еш,  іл.  Сділаться 
калікой.  Закалічівв  ін  давненько  вже.  Черк.  у. 

За  кальок,  ка,    і>.=3акалець. 
Закалюжений,  а.  е.  Испачканный  въ 

жидкой  грязи.  Свиня  закалюжена.  Зміев.  у. 
Закаляти,  ляю,  еш,  гл.  Запачкать. 

Він  оставсь  на  дворі,  зака,гяв  чобіт.  Рудч. 
Ск.  I.  67. 

Закамарок,  рку,  м.  Закоулокъ.  Раз, 
як  ховався  він  по  закамарках,  нахопився 
на  його  якийсь  чоловік.  Стор.  І.  54. 

Закаменіти,  ню,  нйш,  гл.  Превратить 
въ  камень.  Желех. 

Закаменіти,  закам'яніти,  иію,  еш, 
гл.  Окаменіть.  А  всім  безбожникам  уста 
закаменіють.  К.  Исал.  252.  Закаменій  ти, 
мій  язику!  Рудан.  І.  28. 

Закандзюбитися.  См.  Закандзюблю- 
ватися. 

Закандзюблюватися,  лююся,  ешся, 
сов.  в.  эакандэюбитися,  блюся,  бишся, 
/і.  Загинаться,  загнуться  (крючкомъ).  Ніс 
закандзюбився  як  .у  кобця.  Стор.  М.  Пр.  4. 
Воно  таки  на  діло  занандзюбилось.  Ном. 

№  10010.  Похоже,  какъ  будто  что-то  изъ 
этого  и  выйдетъ. 

Заканудити,  дило,  гл.  безл.  Затош- нить. Харьк.  у. 

Заканючити,  чу,  чиш,  гл.  Заклянчить. 
Закапати,  паю,  еш,  м.=3акрапати. 

Червона  кров  закапала  з  пучки.  МВ.  II.  66. 
Закапелок,  лку,  м.  Місто  за  печкой, 

печурка,  закоулокъ.  Той  їх  і  в  хату  уведе, 



582 Закарбувати— Заквітчани
й. 

і  в  комори,  і  на  горище,  і 
 де  є  який  зака- 

тихенько  по  свои  закапелках.  Ка
не* у_ 

Закарбувати,    бую,    еш,   
«а.    Сдьлать 

^Закарваш,  шу,  м.  Обшлагъ. 
 отворогь 

РУЗакарл^  кн,  ж  Кр-екъ,  з
агиб,. 

У%ГрС^т°нй)1Ге.ІСо  —з
а- 

гибами, поворотами.  Ягшж  ̂ /^1 

катп  по  закарлючистих  
улицях  московсь 

„,.<г  О  1861.  Шевч.  X.  4. 

*"*3акарлючити,    ся.   См.    Закарлючу- 

"^кїрлючва,  ки,  ж.    Ум.  от
ъ  закар- 

"^варлючувати,  чую,  еш   со
в.  в.  за- 

кярлйчити,    чу,    чиш,  
„    Загинать,  за- 

ГНУиРр2^нся,  чуюся, 

в   аакАрлйчитнся,  чуся,
  чишся,  гл.  Сги- 

иаться    согнуться  крючкомъ. 

Я    &сатн,  ся.  См.  Закасувати,  ся. 

Закастрйти,   рю,    рйш,   и.  За
громоз^ 

лить  заставить  пространство  
вещами.  Сіни 

Там  великі,    ■"  **  ПМК  за™тІКН°'  Г
 

"повернуться    нгде,-настановлено   
всього. 

Човомоск.  у.  (Залюбовск.).
 

Закасувати,    сую,    еш,   сов
.  в.   зака 

Дти    сак-    еш,    гл.    Засучивать, 
   засучить, 

вворачивать,  завороти..    Ру
каоа ,в  на  за 

ті  лікті  закасоват.  МВ.  11
.   ім>- 

Закасувати,  сую,  еш,  гл.  1
)  Превзойти. 

МШ  буланий  швзаводах  зак
асував  иош  ми- 

шатогІ     2)  Уничтожить,    искл
ючить.    Ко- 

^  і  війсьт    людей    вербували
,   а  тепер 

Ы  її%£т*  суюся,  ешся,  со,  , 

«акасатися,  саюся,  ешся,  гл.
  Подбирать, 

Годо^ь,     подяимать,     
поднять     платье, 

полы  шубы  и  пр.  Гол.  Цд.  <*»•
 

ЗакАтний,  а,  е.  Звіреній,
  свир-Ьпыи. 

Закатований,    а,    е.     1)    Зам
ученный 

„стяТаніями,    пытками.    2)   Не
уступчивый, 

упрямый.    Він  закатований  
  та  упертий. 

.. ДеВИЦ.    ПОВ.    Ю6.  оОЫТОНп.(. 

Закатувати,    т^ю,    еш,  а. 
 Замучить 

Закахикати,  как.,  еш,  гл.  
.Закашлять 

сухимъ  кашлемъ. 

Закахкати,   каю,   еш,  гл.    ооъ    К
пи>- 

закричать.    Яши»  з  води  
утята,   заках- 

■      «ають  і  ну  степом  круглят^  М^*^ 

ЗакадУбнути,    бну,   неш,
    м._аака 

"^ІїїГцйбиу™  и  в»кад**я,  ««У.  «и 

и  Окоченеть  отъ  холода,  затвердіть  
оть 

мороза.  Мороз  добрий,  бачу:  от  допір
у  по- 

вісила на  плоті  сорочки,  а  вже  и  зака- 
цюбли.  Черк.  у. 

Закачати,  ся.  См.  8акачуватн,  ся. 

Закачатися,    чаюся,   ешся,  гл.   вка-
 

тываться. Ясна  зіронька  закачається,  мене 

матінка  стрівається.  Чуб.  У.  74.. 

Закачувати,  чую,  еш,  сов.  в
.  зака- 

пати чаю,  еш,  гл.  1)=3акасувати,  зак
а- 

сати 2)  —глину.  У  горшечниковъ:  смо
- 

ченную водой  глину  смешивать  такт., 

чтобы  обратить  ее  въ  тестообраз
ную  мас- 

су. Вас.   178. 
Закачуватися,  чуюся,  ешся,  сов

.  в. 

закачатися,  чаюся,  ешся,  и.
-Закасу- 

ватися,  закасатися.  Очеретом 
 каМи 

гнала,  високо  я  ся  закачала.  Чуб.  
V.  пол. 

Закачурити,  рю,  риш,  гл. 
 —хвіст. 

Свить  кольцомъ  хвостъ.  Пес  зак
ачурит 

хвіст  як  обарянеи,  Вх.  Лем.  41
о. 

Закашляти,  ляю,  еш,    и.  Зака
шлять. 

Закашлятися,  ляюся,  ешся,    гл.    З
а- 

кашляться. Батюшка  сів  проти  неї  та  и 

закашлявся.  МВ.  И.  203. 

Заквакати,  каю,  еш,  гл.  Заквак
ать. 

Заквасити,  ся.  См.  Заквашувати,
  ся. 

Заквасувати,  сую,  еш.    гл.    Запе
реть, 

посадить.  Закували  хлопця   молодого
   та  в 

тюрму  за  масували.  Шевч.  
454. 

Заквашувати,  шую,  еш,  сов
.  в.  за- 

квасити, шу,  сиш,  гл.  Заквашивать,  з
а- 

квасить. Бона  штдче  ті  невдалі  оулочк
п 

тнов  V  діжі  та  й  заквасили.  М
нж.  У/. 

Заквашуватися,   шуюся,    ешся 
   сов. 

в.  аакваситися,  шуся,  сишея,   
 гл.   Заки- сать, закиснуть.  ж  „..«ляп 

Заквилити,    лю,    лиш,  -гл.    
Жалобно 

застонать,  заплакать.  &«™Л™°  *™  С0
Г 

лоньт,  на  воротях  садячи.  Р
к.  Макс,  м- 

квилить  дитятко,  схилиться  
до  його  Ма- 

туйся гойдати.  МВ. 'И-  180. 
РУ  Заквитатн,  таю,  еш,  >л.  Внести  въ 

списокъ,  въ  запись.    Піп  по  ле
Острах  за- мита*;  що    (^а^°Т^7^ 

для  шпиталя  той  двгр  оддав. 
 Мкр.  I .  Оо. 

Заквнту»*™.  тую,   еш,   
 м  =3аквн- 

їаТ8аквітая,  *».  еш.  сов.  в.  заквїт- 

НУИ1  ну,  не»,  *ж  Зацвітать,  
зашить. 

Які  топі  кеіткн  *раені,  *™Р*  
««ш* 

ммь.  Гол.  П.  797.  (№  заквітли  
хшлочыг, 

заквітли.  Гол.  I.  335. 

Заквітчаний,  а,  е.  1)  Убраны^ да 

шеный  цвітамм,  лентами  и  а
р.  »•»«•«»■ 

дівчина.  Дівушка  еъ  цвітамн    
на  голой*. 
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2)  Заквітчаний  вік.  Счастливая  жизнь. 

Оттакий.  патечко,  наш- заквітчаний  вік! 
Г.  Барв.  399. 

Заквітчати,  ся.  См.  Заквітчувати,  ся. 

Заквітчувати,  чую,  вш,  сов.  в.  за- 
квітчати, чаю,  вш,  ід.  Убирать,  убрать, 

украшать,  украсить  цветами  (преимуще- 
ственно голову),  а  также  и  цвітйьіми  яго- 

дами, матеріями  и  пр.  Докладе  косу  на 
»олщ  поверх  скинЬячок  вінком  та  заквітча 
квітками.  Кв.  I.  75.  Иноді  труну  заквіт- 

чують калиною.  Ном.  Л»  13427. 
Заквітчуватися,  чуюся,  вшся,  сов. 

в.  заквітчатися,  чаюся,  вшся,  гл.  Укра- 
шаться, украситься  цветами  (преимуще- 

Лвенио  о  голові  дівушекь),  а  также  и 
вообще  твмъ-либо  цвітньїмь.  Квітки  рвала, 
заквітчалася.  Чуб.  III.  406. 

Заквічатч,  чу\  чнш,  гл.=8акувікати. 

Заквоктати,  кчу\  чеш,  гл.  О'насідкі: 
закудахкать. 

Закепкувати,  к^ю,  вш,  и.  — з  кбго. 
Посміяться  надъ  кЬмъ;  начать  надъ  кЬмъ 
сміяться,  насміхаться. 

Заки,  нар.  Пока.  Велю  коням  оброк 
дати,  возниченькам  постояти,  заки  мати 
прийде  з  саду.  Мет.  226.  Заки  я  схамену- 

лась,— його  вже  й  немає.  МВ.  (О.  1862. 
Ш.  60). 

Закивати,  ваю,  вш,  гл.  1)  Закивать. 
2)  П'ятами  закивати.  Убіжать.  Закивали 
п'ятами  скілько  видно.  Кв.  II.  269.  3) 
П'ятами  занивати  на  кбго.  Бросить,  поки- нуть кого. 

Закигикати,  каю,  вш,  г.г.  О  чайкі: 
закричать.  Тільки  закигикала  чайка.  Стоп. 
І.  206.  

* 

8акнД»  ДУ,  м.  Упрекъ,  укорь;  указа- 

ніе  недостатка.'  Сердиті  закиди  про  те, як  тепер  сталося.  Мир.  ХРВ.  127. 

Закидати,  даю,  вш,  сов.  в.  закину- 
ти, ну,  неш,  а.  1)  Забрасывать,  забро- 

сить. Один  дурень  закине  у  воду  сокиру,  а 
десяту  розумних  не  витягнуть.  Ном. 
А?  617!».  Закидай  мати  дрова!  (у  піч). 
Мет.  227.  На  Юрія  сіна  кинь,  та  й  вилка 
закинь.  Ном.  *  440.  Невід  закидали  н  досі 
не  піймали.  Мет.  366.  О.  Мойсей  приту- 

лився в  однім  кутіу  канапи,  а  о.  Хведір 
я  в  другому,  закинувши  голову  на 
ч  канапи.  Левиц.  І.  134.  2)  Забра- 

сывать, забросить,  класть,  положить  такъ, 
что  потомъ  не  найдешь,  потерять.  Десь 
капосні  діти  закинули  батіг:  шукаю,  шу- 

каю—ніяк не  знайду.  3)  Садить,  посадить 
куда-либо:    въ    яму,  тюрьму    и    пр.  Люде 

його  (Карпа)  аж  на  тиждень    у    пашенну 
яму    закинули    були.    Хата    143.    Закинув старшина  чоловіка  в  холодну.   Ой  заливши 
його    у   кайдани,    закидайте    в    темницю. 
К.  С.   1882.  Ш.  615.  Закинули    в    далеку 
неволю.  Шевч.  448.    Ей,  мірошники,  заки- 

дайте собаки  в  хліви,  бо  жидівське   військо 
йде.  Грин.  Н.  222.  4)   Выпивать,   выпить.. 
Видно,  часто    він  закидать    буде, — не  раз 
уже  я  його  п'яним  бачила.  О.   1862.  X.  4. То  же  значить    и    закинути    в    гблову.  о! 
1862.  VIII.  13.    5)   Заговаривать,    загово- 

рить,   намекать,    намекнуть.     Шило-мото- 
вило   по-під    небесами   ходим,    по-німецькі 

говорило,    по-турецькі  закидало.    Ном.  стр. 293,  №  87.  Так  бо   почервоніла,    як    я    їй 
став  закидати,  .гцо  її  полюбив.   Кв.  І.  22. 
Закидати  на  догад,— слові  Намекать,    на 
мекнуть.  Закинув  Марусі   на  догад,    гцо  се 
він  її  любить.  Кв.  І.  22.    Почне  слова  за- 

кидати, воду,   як  то  кажуть,    каламути- 
ти, МВ.  Ц.  80.  6)  —на  кбго.    Намічать, 

намітить  въ  мысляхъ.    Став  дівки  шука- 
ти. Вже  на  яку  то  він  не  думав?   Зараі 

на  чернігівську  протопопівну    закинув,    та 
й    сам    злякавсь    од    нерівні.    Кв.    II.    53. 
— бком    (куди,  на  нбго).  Посматривать,  по- смотрігь,     взглядывать,     взглянуть.    Десь 
гарно  жонатому,  гцо  усі  ж  то,   усі,    куди 
оком  закинеги,    усі  женються.    Кв.    Драм. 
185.  /  мати,    бачу,    на    нас    карим   оком 
закидає.  МВ.  І.  129.  —гадючку  (на  кбго). 
Ділать    злостные    намеки    (на    кого).     Се 
так  на  менезакида  гадючку,    а   я...    наче 
мені  не  втямки.  МВ.  (К.  С  1902.  X.  146). 
7)  Сов.  в.  закидати,  даю,  вш.  Забрасывать, 
забросать. '  Ой  не  ходи  ж,  козаченьку,  ни- зом, бо  закидаю  доріженьку   хмизом.    Чуб. 
V.  389.  Вони  дивились  на  пишну  картину 
тихого   Дніпра,    вкиданою    барками,  бай- 

даками і  кіотами.   Левиц.   Пов.  24. 

Закидатися,  даюся,  вшся,  сов.  в.  ви- 
кинутися, нуся,  нешся,  гл.  1)  Забрасы- 

ваться, забросаться.  Закидається  невід  у 
воду.  2)  Забрасываться,  заброситься  такъ, 
что  потомъ  пе  найдешь,  затеряться.  Десь 
закинулася  шапка, — ніяк  не  знайду.  3) 
Сов  в,  занйдатися,  даюся,  вшся.  Забро- 

ситься, забросаться.  Все  викидають  та  й 
викидають  сюди;— аж  поки  закидався  ввесь 
город. 

Закидний,  а,  6.  Многосніжньїй.  Зіма 
закидна.  Мнж.   168. 

Закнм,  жу;.=3аки.  Заким  сонце  зійде, 
роса  очі  виїсть.  Ном.  №  5679.  Заведу  тебе 
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в  чужу   (хату),   заким    свою   збудую.  Чуб. 
V.  121. 

Закинути,  ся.  См.  Закидати,  ся. 
Закипати,  паю,  вш,  сов.  в.  закипіти. 

нлю,  пяш,  ы.  1)  Закипать,  закипіть.  Ка- 
заночок закипає.  Хата,  6.  Закипіло  сине 

море.  Шевч.  48.  2)  — кров  ю.  Серце  нрбв'ю 
закипає.  Употребляется  для  выражения 
высокой  степени  мучительныхъ  душевныхъ 
страданій.  Що  в  козака  серце  замірае,  а 

в  дівчини  кров'ю  закипає.  Чуб.  У.  135.  3) 
Начинать  сердиться,  разсердиться,  разгне- 

ваться. Закипів  же  й  я  тоді:  „Да  ти, 
казку,  Якове,  говори  доладуҐ  МВ.  І.  107. 
То  же  значеніе  — гнівом.  Злякаються  усі 
правдиві  люде  і  закиплять  гнівом  на  не- 

честивих. К.  Іов.  38.  4)  Так  шкура  на 
тобі  й  закипить!  Будешь  вся  избита.  Г. 
Барв.  287.^ 

Закипілий,  а,  є.  1)  Закипавшій.  2) 

— ирбв'ю.  Покрытый  запекшейся  кровью. 
Кров'ю  закипілий.  Хата.  XXI. Закипіти.  См.  Закипати. 

вакйркати,  каю,  вш,  гл.  О  куриці: 
закудахтать,  закричать:  кир,  кир!  Кв. 

Закисати,  саю,  вш,  сов.  в.  аакисиути, 
ну,  неш,  іл.  Закисать,  закиснуть.  Очі  за- 

кисатимуть. Мнж.  166. 
Закислнти.  См.  Закислювати. 

Закислювати,  люю,  вш,  сов.  в.  аакнс- 
лити,  лю,  лиш,  іл.  1)  Додать,  сделать 
кислымъ;  пропитывать,  пропитать  посуду 
кислым»  содержвмымъ.  Закислив  мені  сво- 

їм борщем  горщик.  Константиногр.  у.  Не 
буду  макітри  закислювати.  Константи- 

ногр. у.  2)  — душу.  Оьість  чего-либо  кисла- 
го  (натощакъ  передъ  выпивкой).  Треба 
хоч  душу  закислити.  Мнж.  167. 

Закиснути.  См.  Закисати. 
Закихикатя,  каю,  вш,  и.=8акахя- 

катн. 
Закахкати,  каю,  вш,  іл.  Засміяться 

сдержанно. 
вакашкати,  кию,  вш,  и.  Закричать: 

ииш! 

Заківвць,  нця,  м.  Металлическая  скрі- 
па, оковка  на  деревянныхъ  предметахъ. 

Те  ярмо  було  з  заківцями  залізними.  Но- 
вомоск.  у. 

Заківка,  кн,  ж.  1)  Металлическая 
оковка  конца  палки,  иёлефа,  топірця.  Шух. 
І.  275.  2)  См.  Коса.  Шух.  І.  169. 

-  Закіль,  нар.  Пока.  Світи,  зоре,  на  все 
поле,  закіль  місяць  зійде.  Мет.  37.  Я  в 
школі  аж  у  трьох  дяків  учивсь,  закіль 
навчивсь  читання  да  писання.  К.  Дз.  232. 

Закіи,  тр.=8&кяи.  Закім  багатий 
стухне,  то  убогий  опухне.    Ном.  .V    5678. 

Закін,  кону,  м.  Причасті'е,  св.  дары. 
6  й  такі  стрільці, — але  се  вже  дуже  гріш- 

ні,— иго  коли  заколюються  (причащаються), 
то  не  проковтнуть  закін.  Шух.  І.  234,  224. 

Закінчення,  ня,  с.  1)  Окончаніе.  Чом 
же  оце  нема  в  мене  сили  до  закгнчання? 
К.  ЧР.  384.  2)  Конецъ,  заключеніе. 

Закінчити  и  закінчити,  чу\  чйш,  и. 
Закончить,  окончить.  Весілля  вже,  бачте, 

закінчили.  Г.  Барв.  4.  Люде  живуть  і  бід- 
ніше, і  живуть  же  якось! — закінчила  вона 

тими  словами  свою  річ.    Левиц.  Пов.  280. 
Закінчитися  и  закінчитися,  чудо, 

чйшея,  гл.  Закончиться,  окончиться.  А 
тисяча  годів  у  тебе — день  єдиний,  вчораш- 

ній ніби  день,  що  сю  ніч  закінчився.  К. 
Пс.  24. .  День  закінчився  весільним  бенке- 

том. Стор.  М.  Пр.  73. 

Закін,  кбпу,  м.  Окопъ,  окопанное  мі- сто. Черк.  у. 

Закіптнти,  пчу\  тіш,  іл.  1)  Закоп- 
тить. 2)  Поднять  пыль. 

Закінчитися,  чуся,  тхшея,  гл.  Окон- 
чить работать.  Угор. 

Эаклад,  ду,  м.  1)  Основаніе,  Фунда- 
ментъ.  2)  Учрежденіе,  заведеніе.  3)  Коли- 

чество неваленнаго  сукна,  какое  можно 
положить  въ  валушку  кь  одинъ  разъ.  4) 
Закладъ,  пари.  Давай  у  заклад  на  гроші. 
Грин.  I.  213.  Бйтись,  захбдити,  іти  у  заклад. 

Держать  пари.  Не  заходи  з  дідьком  у  за- 
клад. Ном.  №  12593.  Спор  як  хоч,  а  в 

заклад  не  бийсь.  Ном.  №  12595.  Боже  бо- 
рони йти  в  заклад.  Ном.  Л  12594.  5) 

На  заклад  робити  підлогу.  Ділать  полъ 
такъ,  чтобы  одна  половица  заходила  за 

другую.  НВолын.  у.  6)  Закладом.  Тихо,  не 
спіша.  Закладом  робити.  Работать  мед- 

ленно, не  спіша.  Ти  все  закладом:  другий 
би  се  зробив  до  полудня,  а  ти  до  півночі. 
О  лошадяхт.:  тихой  ровной  рысью.  Не 
шарпай  коней,  пускай  їх  закладом.  Уман. 
у.  Закладом  носити.  Брать  косой  при  са- мой землі.  НВолын.  у. 

Закладання,  кн,  ж.  Названіе  сорта 
плахти.  Черниг.  у. 

Закладати,  даю,  вш,  сов.  в.  закласти, 
ладу,  деш  и  ааложяти,  ату,  жиш,  гл.  1) 
Закладывать,  заложить  чім*  что-либо, 
или  что-либо  за  что.  Рани  мог  смертель- 

нії промивав,  м'якенькою  бавовною  закла- 
дав. Мет.  440.  Заклав  він  сокиру  за  пояс. 

Грин.  І.  188.  Молода...  закладає  молодому 

хустку  за  пояс.  Грин.  Ш.  515.  2)  Накла- 
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дывать,  наложить.  Закладають  царський 
вінець:  тепер  ти  моя».  Чуб.  V.  205.  3) 
Закладывать,  заложить,  запрягать,  запречь. 
Господарь  волоський  пару  коней  у  колясу 
закладав.  Мет.  393.  4)  Класть,  положить. 
Коня  тобі  напою,  овса,  сіна  закладу.  Чуб. 
V.  8.  5)  Основывать,  основать.  6)  Учреж- 

дать, учредить.  7)  Вносить,  внести  за 
кого-либо  деньги.  А  заложить  же  за  тебе 
багато  треба?  Сим.  195.  8)  — пбзов.  Вчи- 

нять, вчинить  искъ,  начать  судебное  діло. 
Котл.  НП.  344. 

Закладатися,  даюся,  ешся.  сов.  в. 
закластися,  д^ся,  дешся  и  эаложйтися, 
ж^ся,  жншся,  и.  1)  Закладываться,  зале- 

житься. 2)  Закладываться,  основываться, 
основаться.  3)  Учреждаться,  учредиться. 
4)  Рішаться,  рішиться  твердо,  дать  обіть. 
Заложився  їсти  усе  пісне.  Левиц.  5)  Дер- 

жать пари,  побиться  объ  закладъ.  Левиц. 
Пов.  162.  Мужики  закладалися,  що  не 
прийде  вона,  на  сто  рублів.  Рудч.  Ск. 
I.  215. 

Закладини,  дин,  ж.  мн.  Закладка, 
основаніе  (зданій),  также  и  пиршество  по 
этому  поводу.  Чуб.  VII.  376.  Нехай  піде  позве 
людей  на  закладини.  Рудч.  Ск.  I.  92. 

Закладка,  ки,  ж.  1)  Отрізокь  отъ 
другого  колеса,  надіваемьій  на  ось,  если 
колесо  коротко  въ  рукаві.  НВолын.  у.  2) 
Складка.  3)  Закладка  (въ  книгі).  Ум.  За- 
кладочка. 

Закладний,  а,  6.  Урочный.  Закладна 
робота.  Брацл.  у.  На  закладною  робочого 

і  не  треба.  Брацл.  у. 
Закладочка,  ки.  ж.  Ум.  отъ  закладна. 

Закладчанин,  на,  м.  Гость,  пригла- 
шенный на  празднество  по  поводу  заклад- 

ки зданія.  Чуб.  VII.  376. 
Закладчини,  чин,  ж.  .«к.=8аклади- 

ни.  Як  положать  зруб  на  хату...,  то 
п'ють  закладчини.  ХС.  III.  39. 

Закладщинн,  щин,  ж.  мп.—  Закла- 
дини. Канев.  у.  ХС.  III.  39. 

Закласти.  См.  Закладати. 
Заклацати,  цаю,  еш,  и.  Застучать 

зубами. 
Заклеб^ченяй,  а,  е.  Загнутый,  за- 

кривленный. Шух.  I.  284.  Носи  (у  посто- 
лах,) суть  завше  менше  або  більше  догори 

заклебученг.  Шух.  І.  121. 
Заклекотати,  чу\  чеш  и  заклекотіти, 

чу\тйш.  и.  1)  Заклокотать.  Щоб  твоя  Й  путь 
«•клекотіла!  Ном.  Л*  3695.  Проклятіе,  рав- 

няющееся пожеланію  смерти.  2)  Объ  орлі: 
важричать.  У  святу  неділю  не  сизі  орли  за- 

клекотали, як  то  бідні  невольники  у  тяжкій 
неволі  заплакали.  Чуб.  V.  933.  Заклекчи 

(орле)  з-під  хмари.  Щог.  Сл.  135.  3)  За- 
говорить (о  шумномъ  говорі  толпы).  „  Обді- 

ляй мерщій!"  заклекотіла  мертвецька  гро- 
мада. Кв.  І.  259.  Село  закричало,  заклеко^ 

тало  тисячою  усяких  голосів.  Лев.  Пов.  101. 
Заклепйти,  плю,  пйш,  гл.  Закрыть. 

Ох  і  рада  ж  би  я,  дитя  моє,  до  тебе 
встати,  тобі  порядок  дати,  — да  сирая 
земля  двері  залягла,  оконечка  заклепила. 
Мет.   150. 

Заклик,  ку,  м.  Призывъ,  зазовъ,  воз- 
званіе.  А  за  тим  удруге,  втрете  заклик 
оддається.   Мл.    л.  «б.  139. 

Закликальник,  ка,  м.  Зовущій,  зазы- 
вающій. 

Закликальниця,  ці,  ж.  Зовущая,  за- 
зывающая. Курица  говорить  о  кухаркі: 

Казала  я  півням  і  курам-кумонькам,  іцоб 
закликальниці  мов  кобця  стереглися.  К. 

Дз.    139. Закликання,  ня,  с.  Зазываше,  при- 
глашеніе. 

Закликати,  каю,  еш,  сов.  в.  закли- 
кати, чу,  чеш,  м.  1)  Приглашать,  при- 

гласить, зазывать,  зазвать.  На  хліб,  на 
сіль  людей  закликають.    Макс.    Я  шавлію 

пересію,  руту  перетину, — кого  люолю  та 
кохаю, — до  себе  закличу.  Лавр.  156.  Як  у 
лісі  була  хата,  то  вона  боялась,  сама  но- 

чувати і  пішла  в  село,  щоб  закликати  дів- 
чат. Рудч.  Ск.  І.  202.  2)  Произносить, 

произнести  божбу,  клятву,  обіть.  Крім 
постів,  уставлених  церквою,  закличе  собі 

гуцул  по  перебутій  хоробі  або  з  иншог  на- 
годи осібну  божку  (піст)  в  скоромний  день. 

Шух.  Ь  41. Заклйн,  ну,  м.  Заклятіе.  Гроші  ті 
(скарб)  заклинені,  бо  той,  що  клав,  казав: 
котра  рука  поклала,  то  та  най  їх  озме. 
Отже  той  заклйн  мусить  вигоріти.  Шух. 

I.  44. 
Заклинання,  ня,  с  Заклинаніе.  За- 

клинане, як  гадина  укусить.  МУЕ.  III.  53. 

Заклинати,  наю,  елі,  сов.  в.  закля- 

сти, клену",  неш,  гл.  Заклинать,  заклясть, 
проклинать,  проклясть.  Заклинаю  тебе  Бо- 

гом, не  муч  мене.  Єв.  Мр.  V.  7.  Заклинаю 
тя  іменем  Божим.  МУЕ.  III.  53.  Десь  ти 
Мене,  моя  мати,  в  барвінку  купала,  купаю- 

чи заклинала,  щоб  долі  не  мала.  Мет. 
Заклинала  вона  гроші  ті...    ось   як.    Грин. 
II.  143/ 

Заклинитися,  наюся,  ешся,  сов.  в. 
ааклйстнея,  клянися,  нешся,  гл.  Клясть- 
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ся,  поклясться.  Заклялась  і  забожилась,  що 

не  прийде  до  хати.  Чуб.  V.   656.    Мотря 
заклиналось,  що  бачила  холеру. 

Заклинач,  ча,  м.  Заклинатель. 

Заклинцювати,  цюю,  вш,  гл.    1)  На- 
бить стіну  клинышками   переді  обмазкой 

глины.  2) — в  кайдани.  Заковать  въ  кандалы. 

Лихі  люде,  закинули  його  в  куну,  та,  ще  й 

заклинцювали  в  кайдани.  0. 1862.  VII.  47. 

Закліпати,    паю,    вш,    гл.    Замигать. 

Бубка  тільки    очима   закліпав  і  нічого  не 
сказав.  Левиц.  Пов.  184. 

Закло,  ла,  с.  Кусокъ  земли,  вдавшій- 
ся въ  чужую  землю.  Козелец,  у. 
Эаклопотати,  чу\  чеш,  гл.  Причинить 

много  заботь,  хлопотъ.  Бо  свекруха  й  ле- 

петуха, сварливая  голова,  вона  ж-  мене  за- 
клопоче,— я  ж  дівчина  молода.  Чуб.  V.  535. 

Заклопотатися,  ч^ся,  чешся,  гл.  Быть 

въ  хлопотахъ,  /заботахъ.  Ей,  зажуриться 

заклопочеться  Хмельницькою  старая  голова, 

що  при  йому  ні  сотників,  ні  полковників 

нема.  Дума.  Вмер  в  їх  хазяїн, — дівчина 

трохи  заклопоталася,  поки  його  поховали: 
МВ.  II.  196. 

8акльбвок,  вку,  м.  Надклеванное  яй- 

цо, изъ  котораго  долженъ  выйти  цыпле- ночекъ.  НВолын.  у. 

Закльовувати,  вую,  вш,  сов.  в.  за- 
клювати, клюю,  вш,  гл.  Заклевывать,  за- 

клевать. Тепер  її  і  кури  заклюють.  Ном. 

№  2089'. Закльовуватися,  вуюся,  ешся,  сов.  в. 

заклюнутися,  нуся,  нешся,  гл.  1)  За- 

рождаться, зародиться,  заводитеся,  за- 
вестись. Черва  заклюнулась  у  мкясі.  Кро- 

пива заклюнулась  у  вишняку,  так  треба 
вибавить.  Ном.  №  13231.  2)  Начинаться, 

начаться.  Добре  бути  заздалегідь.на  місті, 
як  тілько  закльовується  ярмарок:  одбірай 

собі  де  схоч  притулок.  О.  1862.  IX.  69, 
Чи  то  давне  яке  лихо  прокинулось  в  хаті? 

Чи  вчорашнє  задавлене  знов  заворушилось, 

чи  ще  тільки  заклюнулось?  Шевч.  100. 

Эаклюбачений,  а,  е.=8аклвбученнй. 
Вх.  Уг.  239. 

Заклювати,  ся.  См.  Закльовувати,  ся. 

Закликання,  ня,  с   Запутнваніе,  за- 
путанность. (Самборщина    въ   Галиц.)  Вх. 

Зн.  -26. 
Закликати,  каю,  вш,  гл.  Запутать, 

спутать.  (Самборщ.  въ  Галиц.).  Вх.  Зн.  26. 
Заклюнути,  ся.  См.  Закльовувати,  ся. 

Закля,  нар.  ̂ Закі л ь.  Розвеселяй,  ма- 
моньку, закля  ся  повернем.  Гол.  IV.  374. 

Заклякати,  каю,  вш,  сов.  в.  закляк- 

нутн  н  заклякти,  кну,  кеш,  гл.  Окоче- 
невать, окочеяіть;  отвердевать,  отвердіть. 

Доглядали  смерти,  доглядали  -^не  догляділи, 
одвернулась  на  чаеок, — до  його,  а  він  уже 
й  закляк. — Зімою  якось  запізнився,  закляк 

сердега  в  хуртовині.  Мог.  111.  ПродержалЬ 

з  тиждень  морозом, — земля  заклякла  як 
кістка.  Мир.  Пов.  І.  111. 

Закляклий,  а,  е.  Окоченелый,  окосте- 
нілий. Навіщо  тг  тепло,  оте  ясне  сонечко, 

коли  воно  'вже  не  гріє...  закляклою  серця. 
Мир.  Пов.  II.  41. 

Заклякнути,  заклякти.  См.  Закля- кати. 

Заклйстн,  оя.  См.  Заклинати,  ся. 

Заклятий,  в,  в.  1)  Заклятый,  закол- 

дованный. З  тою  часу  ставок  чистий  за- 

ріс осокою;  не  купаються  дівчата,  обхо- 
дять горою;  як  углядять,  то  христяться 

і  зовуть  заклятим.  Шевч.  24.  Закляті 

гроші  хоч  і  знайдеш,  то  аби  як  і  не  візь- 

меш. Грин.  Н.  143.  2)  Упорный;  жесто- 
кій.  Вони  на  тебе  ворогують,— я  буду  во- 

рог їм  заклятий.  К.  Псал.  312.  Ой  при- 
їхав чоловік  додому  заклятий,  бив  же  ме- 

не, волочив  до  самої  хати.  Чуб.  V.  680. 

Эаклячуваний,  а,  в.  ?  Шмло  занлячу- 
ване.  У  сапожниковъ:  шило  для  подшивки 

лубковъ.  Вас.  161. 
8акметнти. )  См   закмічуватн. 

Заквітати,  і 

8акмічувати,  чую,  вш,  ;сов.  в.  зак- 
метйти,  иечу,  тиш  и  аакиїтити,  мічу, 

тиш,  гл.  Замічать,  -замітить,  запоминать, 

запомнить.  Я  й  закметив  їх  (слова  з  книж- 

ки) зараз,  скоро  почув,  як  він  читав.  Г. 

Барв.  177.  Закмітити  у  голові  собі.  Сос- ницк.  у. 

Закннвчати,  чу\  чйш,  іл.=»аняв- чати.  Св.  Л.  222. 

Закбв,  ву,  м.  Оковы.  Бути  мені  у  не- 
волі, у  некрутському  наборі,  у  залізі,  у 

закові.  Бал.  Одиноким  дає  сем'ю,  із  закову 
визволяє.  К.  Псал.  150. 

Заковевйтися,  ж^ся,  зйшся,  а. — 
Законезнтнся.  Аф. 

Здковврзувати,  вую,  вш,  гл.  Закаприз- ничать. 

Заковйвнути  и  завовйзти,  ану,  неш, 

гл.  1)  Застыть,  окоченвть.  Такий  п'яний,  що 
де  упав,  там  і  заковиз.  Мнж.  180.  ТаК, 

як  йою  корчило,  бідного  хлопця,  перед  смер- 

тю,— так  він  і  заковиз-  2)  Залечь,  за- 
пасть. Кохання  мабуть  йому  далеко  у  гхр- 

ці  заковизло.  Полт.  у. 

Закбвтати,    таю,   вш,    и.-  Постучать. 
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Ъ  лоте  приїхав  і  в  двері  Чзакввтав.   Гол. 
I.  90. 

Завбвуватв,  вую,  еш,  лов.  в.  ааву- 
ватв  и  аавутв,  вую,,  еш,  гл.  1)  Заковы- 

вать, заковать.  Часто  бо  заковувано  йою 
в  кайдани,  вв.  Мр.  V.  4.  Бистрі  ніженьки 

закували,  білі  рученьки  зв'язали.  Мавс.  159. 
Та  Травина  зав'язали,  та  в  кайдани  заку- 

ли. Чуб.  V.  1027.  2)  Зарабатывать,  за- 
работать кузнечной  работой.  »А  мій  Кова- 

ленко кує  помаленьку;  що  закує,  то  проп'є 
в  неділю  раненько.  Грин.  ПІ.  661.  3)  Только 
сов.  в.  О  кукушкі:  закуковать.  Прилетіла 
зозуленька  з  темною  лісочку,  сіла,  пала, 
закувала  в  зеленім  садочку.    Чуб.  III.   188. 

Завозавуватв,  вую,  еш,  гл.  Начать 
вести  жизнь  козака. 

Завозавуватвся,  к^юся,  вшся,  гл. 
Долго  пробыть  гді  козакомь. 

Закбїтв,  вбю,  Іш,  гл.  Начать  ділать 
дурное.  Спусти  їм,  то  таке  заколоть,  і 
власть  твою  собі  присвоить.  Котл.  Ен. 
V.  37. 

Заволататв,  таю,  еш,  гл.  Постучаться. 
Закола  тав  в  двері. 

Заволесвик,  ва,  м.  1)  Чека,  колы- 
шекъ  для  задержанія  колеса  на  оси.  Ка- 
венец.  у.  КоІЬ.  І.  66.  Заколесник  загубили 
і  колесо  зліша.  Св.  Л.  74.  2)=Ноліснйк. 
Хто  з  них  чоботар,  той  латає  чоботи, 
хто  заколесник,  той  лагодить  коло  воза, 

хто  ткач — тче  полотно.  Шух.  І.  146. 
Заколв,  жів,  м.  мн.  Изломы  Видно 

було,  що  недавно  гілку  ту  відламано:  свіжі 
заколи.  Новомоск.  у.  (Залюбовск.). 

Заволвватв.  ваю,  еш,  и.  Закачать, 
заколебать. 

Закол  всатв.  См.  Заколисувати. 
Заколисувати,  сую,  еш.  сов.  в.  аако- 

лнсатв,  лвшу\  шеш,  г.і.=Заколихуватк 
яаволвхатв. 

Заколихати,  ся.  См.  Заколихувати,  ся. 

Заколихувати,  хуго,  еш,  сов.  в.  ва- 
волвхатв, шу\  шеш,  гл.  Закачивать,  за- 

качать. І  укриє  й  перехриспшть,  тихо  за- 
колише. Шевч.   105. 

Заколихуватися,  хуюся,  ешся,  сов.  в. 
ааволвхатвся,  ш^ся,  шешся,  гл.  Зака- 

чаться, заколыхаться.  Опівночі  заколиха- 
лась і  затурютіла  під  ним  земля.  Стор. 

М.  Пр.  42. 
Заволбджуватв,  джуе,  сов.  в.  зако- 

лбдвтв,  дало,  гл.  безл.  Сділаться  запору. 
Як  тколодило,  так  який  уже  ()емь  і  на 
двір  не  ходе.  Харьк.  у.  Слов.  Д.  Эварн. 

Заволосйтнся,  ш^ся,  овшеи,  гл.   Вы- 

бросить колось.   Пшениця  розрослась  і  за- 
колосилась  навдивовижу.  Стор 

-ЗАколот.  ту,  м.  Ссоры,  раздоръ,  смута. 
На  землі  буде  переполох  народів  у  заколоті. 
Св.  Л.  XXI.  25. 

Заволота,  тв,  ж.  1)  Похлебка  для  жн- 
вотныхъ.  Аф.  2)  Пренебрежительное  на- 
званіе  для  плохо  изготовленнаго  жидкаго 
кушанья.  Аф. 

Заколота,  лю,  леш,  гл.  1)  Заколоть. 
Занудило  коло  серця,  закололо  в  боку. 

Шевч.  68.  Злякався — аж  у  п'яти  закололо. 
Ном.  №  4386.  2) .  Заколоть,  убить  колю- 

щи мъ  оружіемь.  3)  Зарізать  (о  свиньяхъ). 
Прийди,  серце  Миколю,  поросятко  заколю. 

Чуб.  У.  11. 
Заволбтися,  ляюя,  лешся,  гл.  Зако- 

лоться. 
Заволотвтв.  Си.  Заволочувати. 

Заколотитеся,  ч^ся,  твшся,  гл.  1)  За- 
биться. Серце  заколотилось.  2)  Задрожать 

отъ  волненія.  Аж  заколотилась  уся,  як 
побачила. 

Заволотох,  тка,  м.  Яйцо  безъ  заро- 
дыша. Каменец,  у. 

Заволочувати,  чую,  еш,  сов.  в.  •*- 
вфдотвти,  лечу,  твш,  гл.  1)  Навешивать, 
намішать,  наболтать,  разболтать, — напр. 
муку  въ  воді  и  пр.  Висівок  там  зако- 

лоти. Хата,  178.  2)  Только  сов.  в.  Прова- 
вести  ссору,  раздоръ,  смуту. 

Заводупвти,  плю,  ниш,  гл.  Ковыр- 
нуть. Як  глянули  на  йою,  то  аж  серце  їх 

заколу  пило.  ЗОЮР.  I.  119. 
Заволядувати,  дум»,  еш,  и.  1)  Запіть 

колядку.  Ой  я  тобі,  дядьку,  заколядую. 

Чуб.  III.  427.  2)  Заработать  пініевь  ко- 
лядки. 

Завожезйтися,  ж^ся,  айшся,  и.  За- 
упрямиться, закапризничать. 

Законешйтвся,  шуся,  шйшоя,  гл.  За- 
шевелиться, закишіть.  Троянці  всі  за- 

ворушились ,  завештались ,  закомешились. Котл.  Ен., 

Законі  рок,  рву,  м.  Огороженное  мі- 
сто за  амбаром*.  Аф.  Также  вообще  вся- 
кій закоулокъ.  Всі  закоморочки,  куточки 

уже  не  первий  знаю  год.  Котл.  Ен.  ПІ.  24. 
Ум.    Заиоиірочок. 

Завов,  ну,  ж.  1)  Зародышъ.  Констан- 
ти ногр.  у.  Таж  його  й  закбну  непі.  Ніть 

его  тамъ  и  зародыша,  ніть  и  сліда.  Кон- 
стантиногр.  у.  2)  Законъ.  Де  ж  такий 
закон  є,  гцоб  чоловіка  нівечити?  Харьк. 

3)  Исновіданіе,  обрядъ,  преднисаніе  ре- 
лигіи,  обычая.    Хитрий  закон,   що  не  зна 
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ні  чорт,  ні  піп,  ні  дякон.  Посл.  Аф.  419. 
Князь  ісповідував  православну  віру  і  кріпко 

тримався  свого  закону.  Стор.  М.  ЇІр.  *69. 
Поховали  громадою,  як  слід,  по  закону. 
Шевч.  32.  Як  раз  по  нашому  закону  пред 
нею  шапочку  ізняв.  Котл.  Ен.  Ш.  56. 
Ждіть  від  нас  людей  по  закону  увечері. 
Кв.  Драм.  173.  В  занбн  увести:  а)  Соче- 

тать законнымъ  бракомъ.  Нехай  нас  звін- 
чає, та  тогді  вже  явимось  до  матері. 

Вона,  побачивши,  що  ти  вже  у  закон  уве- 
дена, не  так  буде  на  тебе  жалкувати. 

Кв.  І.  219.  б)  Окрестить.  Вже  три  дні, 
як  дитина  не  хрещена...  Не  дай,  Боже, 
якою  случаю — і  вмре  не  введена  в  закон. 
Мир.  ХРВ.  23.  У  занбн  уступити.  Всту- 

пить въ  законный  бракъ.  Маркев.  114. 
Си.  еще.Заиін. 

Законйти,  ся.  См.  Законйти,  ся. 
Закбдний,  а,  е.  Законный.  Законне 

слбво,  закбнні  речі.  Обрядовыя  выраже- 
нія,  обязательныя  при  народныхъ  обря- 
дахъ,  напр.  свадебныхъ.  Говорили  ста- 

рости законні  речі  про  куницю.  Кв.  І.  76. 
Поки  староста  се  законне  слово  казав, 
Маруся  у  кімнаті  все  поклони  била,  щоб 
батько  оддав  її  за  Василя.  Кв.  І.  54. 

Законність,  ности,  ж.  Законность. 
Желех. 

Законовалвти,  лю,  лиш,  гл.  Залічить, 
заморить  ліченіемь. 

Законодавець,  вця,  м.  Законодатель. 

Законтрактувати,  т^ю,  еш,  гл.  При- 
нять по  контракту. 

Законюватися,  нююся,  ешся,  и.= 

Законятися.  6  й  такі  'стрільці, — але  се 
вже  дуже  грішні, — що  коли  заколюються 
(причаищються) ,  то  не  проковтнуть  за- 
кін.  Шух.  І.  234. 

Законйти,  яям,  еш,  сов.  в.  законйти,- 
ню,  виш,  гл.  Зараждать,  зародить.  Яке 
його  Господь  законне,  таке  воно  ц  є. 
Зміев.  у. 

Законйтися,  няюся,  ешся,  сов.  в.  за- 
водитися, нюся,  вйшся,  гл.  1)  Зараж- 

даться,  зародиться.  Закаляється  дитина. 

Константиногр.  у.  Бог  його  'знає,  як  воно 
дитина  закаляється  у  жінки.  Волч.  у. 
Ба!  зерно  яке  довіє!  значиться  велике  бути 
законилося-,  та  запекло  сонце.  Волч.  у.  2) 
Пріобщаться,  пріобщиться  св.  таинъ. 

Закбианець,  идя,  м.  Что-нибудь  кра- 
деное и  закопанное.  Черк.  у. 

Законйти,  ся.  См.  Закопувати,  ся. 
вакопйлити.  См.  Закопилювати. 

Закопилювати,  люю,  еш,  сов.  в.  ва- 
копйлити, лю,  лиш,  гл.  1)  Нриподни- 

мать,  приподнять  кверху ,  ■  заворачивать, 
заворотить,  отворотить  (кверху).  Вітер  за- 

копилив очерет  на  стрісі.  Міусск.  окр.  2) 
Закопилити  губу.  Надуться,  разсердиться;- 
заважничать.  Ном.  №  5084,  Хоче  б  то 
всміхнутись,  та  здержується,  щоб  невістка 
не  законилцла  губи.  Кв.  Н.  177. 

Закопирсйти,  саю,  еш,  и.  1)  Заковы- 
рять. 2)  Негладко,  нехорошо  зашить. 

Закопйрчуватя,  чую,  еш,  іл.=8аво- 
пилювати. 

Завопотіти,  чу,  тйш,  гл..  1)  О  ді- 
тяхъ:  побіжать  мелкими  шажками.  2)  6 

лошадяхъ:  побіжать  съ  быстрымъ  топо- 
томъ.  Закопотут  коні.  К.  ЧР.  154.  Ущух- 

ло поле.  Тільки  коні  закопотіли  там  то 

там.  Греб.  343. 
Закопошитися,  шуся,  швшся,  гл.  За- 

шевелиться, закопошиться.  Стор.  I.  150. 
Чогось  конотопський  народ  загомонів  і  за- 

копошився. Кв.  Н.  90. 

Закоптити,  ся.  См.  Закопчувати,  «я. 
Завоптілвй,  а,  е.  Закопченный. 

Закопування,  ня,  с.  Закаїшваніе. 

Закопувати,  дую,  еш,  сов.  в.  зако- 
нйти, пйю,  еш,  гл.  1)  Закапывать,  зако- 

пать, зарывать,  зарыть.  Убили  його  та  й 
закопали  під  яблунею.  Рудч.  Ск.  І.  157. 

Нехай  в'яне,  поки  закопають.  Шевч.  12. 
Бодай  тебе,  мій  миленький,  в  землю  зако- 

пали! Лавр.  107.  А  під  котрою  ж  то  вер- 
бою ви,  Ьіду,  закопали  гроші?  Л  >виц.  І.  99 

2)  Вкапывать,  вкопать,  врывать,  врыть. 
Скажімо  ся  поховати,  ще  й  хрест  зако- 

пати. Чуб.  V    209. 
Закопуватися,  пуюся,  ешся,  сов,  в. 

аакопатися,  лаюся,  ешся,  м.  Закапы- 
ваться, закопаться,  зарываться,  зарыться. 

Дашкович  все  глибше  й  глибше  закопувався 
в  книжки.  Левиц.  Нов.  87. 

Закопчувати,  чую,  еш,  сов.,  в.  закоп- 
тити пчу\  тйш,  гл.  Закапчивать,  закоп- 

тить. Закопчуватися,  чуюся,  ешся,  сов.  в. 
закоптитися,  чуся,  тйшся,  гл.  Закапчи- 

ваться, закоптиться.  Від  диму  закоптишся. 
Ном.  Лі  5994. 

Закордонець,  нця,  м.  Заграничный' 
житель. 

Закордбннжй,  а,  е.  Заграничный. 
Закордбндик,  ка,  ж.=Закордонець. 
Закоренйти,  ся.  См.  Закоренюватн,  ея. 

Закоренюватн,  нюю,  еш,    сов.  в.   ва- 



Закоренюватися — Закочуватися. 
609 

коренити,  ню,  ніш,  їж   Укоренять,   уко- 
ренить. 

Закоренюватися,  нююея,  ешся,  сов.  в. 
закоренитися,  нюся,  нишся,  и.  Укоре- 

няться, укорениться.  Закореняться  наші 
внуки  в  дарованій  нам  займанщині.  К. 
Псал.   159. 

Закоржавіти,  вію,  вві,  гл.  Закорлвіть. 
Закорбстявіти,  вію,  вш,  гл.  Заболіть 

коростой. 
Закортіти,  тйть,  гл.  безл.  Сильно  за- 

хотіться. Аж  труситься,  ток  йому  за- 
кортіло напиться  тієї  помсти.  Стор.  І. 

187.  Закортіло  чоловіка  зайти  у  шинок. 
Рудч.  Ск.  II.  129. 

Закорчавіти,  вію,  еш,  гл.  Покривиться. 

вакорючити,  чу,  чиш,  гл.  Загнуть 
крючкомъ.  Банькатий,  з  закорюченим  но- 

сом. Стор.  М.  Пр.   156. 
Закосити.  См.  Закошувати. 
Закосичити,  ся.  Си.  Закосичувати,  оя. 

Закосичувати,  чую,  еш,  сов.  в.  за- 
косичити, чу.  чиш,  гл.  Убирать,  убрать, 

украсить  цвітами  голову  или  головной' 
уборъ.  Ой  зроблю  я  косиченьку  саму  бер- 
вінкову,  закосичу  креіанкну  свому  милень- 

кому. Гол.  IV.  448. 
Закосичуватися,  , чуюся,  ешся,  сов.  в. 

закосичитися,  чуся,  чишся,  гл.  Укра- 
шать, украсить,  убирать,  убрать  себі  го- 

лову или  головной  уборъ  цветами.  То  же, 
что  и  заквітчатися.  Закосичилася  дівка.  Вх. 
Зн.  28.  Иногда  прилагается  и  къ  другимъ 
украшеніямь  головы,  мо.гущимъ  играть, 
роль  цвітовь.  Ой  упала  зоря  з  неба,  та  й 
розсипалася,  а  Мария  ю  позбірали.  зако- 

сичилася. Гол.  Значить  также  и  воошце 

украшаться,  украситься  цветами"!  Напр. 
гуцулы  говорятъ,  что  весною  полонина  за- 

косичиться, т.  е.  покроется  цвітами.  Шух. 
I.  184. 

Закосок,  ску,  м.  Заливъ  ріки. 
Закостричитися,  чуся,  чишся,  гл. 

Заартачиться.  Я  до  його  рідним  братом, — 
о  він  як  закостричиться,  так  куди  тобі. 
Лебед.  у. 

Закосяннн,  на,  м.  Бъ  свадебномъ  ри- 
туалі закобянами  называются  ті  липа,  ко- 
торый отвозятъ  новобрачную  къ  новобрач- 

ному—за косою  їдуть.  Черниг.  у. 
Закбт,  ту,  м.  Отворотъ.  Чоботи  з  чер- 

воним шкотом.  МБ.  III.  94.  Одягання  з 
закотами,  а  коміра  нема.  Борз.  у. 

Закота,  ти,  ж-.=Закот.  Комірі  съ  за- 
нятою носять  дівчата.  Чуб.  VII.  427. 

Закбтистий,  а,  е.  Отложной.  Комір 
закотистий.  НВолын.  у. 

Закотити,  ся.  См.  Закбчуватн,  ся. 
Закоханець,  нця,  м.  Влюбленный.  МБ. 

(К.С.  1902.  X.  151). 
Закбханий,  а,  6.  1)  НлюблеввЫЙ,  За- 

коханий хлоиеиь.  Г.  Барв.  147.  2)  Выхо- 
ленный, взлеліяшшй.  Закоханий  чоловік. 

Черк.  у. 

Закохання,  ня,  с  і)  Любовь.  Не  я, 
милий,  осудила,  судять  оке  нас  люде,  що 
з  нашою  закохання  нічого  не  буде.  Мет.  78. 
Хто  не  знає  закохання,  той  не  знає  лиха. 
Мет.  31.  2)  Возлюбленный  возлюбленная. 

А  десь  '  моє  закохання  до  вечери  сиділо. 
Гол.  III.  329.  Вернися,  любе  закохання, 
перестань  ся  гнівати.  Грин.  III.  228. 

Закохати,  ся.  См.  Закохувати,  си. 

Закбхувати,  хую,  еш,  сов.  в.  зако- 
хати, хаю,  еш,  гл.  1)  Влюбляться,  влю- 

биться, полюбить.  І  гостинців  брать  не 
хоче,  не  хоче  й  пана  закохать.  Шевч.  526. 
2)=Винохувати,  викохати.  Сім  літ  силки 
закохати, — мої  двері  вилупити.  Гол.  І.  153. 
Чи  воно  закохувано  оті  ліси,  що  вони  такі 
хороші.  Черниг.  г. 

Закбхуватися,  хуюся,  ешся,  сов.  в  за- 
кохатися, хаюся,  ешся,  гл.  1)  Влюбляться, 

влюбиться.  Бодай  же  я  був  перше  в  гробі, 
ніж  я  закохався  в  тобі.  Чуб.  V.  235.  За- 

кохалися обидві  в  одною  Івана.  Шевч.  473. 
Закохався,  як  чорт  в  суху  вербу.  Ном. 

Л?  8749.  Що  зо  мною  закохався,  а  'з  иншою 
повінчався.  Нп.  2)  —в  чбму.  Пристращаться, 
пристраститься  къ  чему.  Ще  його  батько 
чумакував,  і  бере,  було,  йою  з  собою  ма- 

лого, то  ще  тоді  він  закохався  у  дорогах. 
МВ.  II.  75.  Ходив  він  більш  для  тою,  що 
вже  в  чумацтві  закохався.  МВ.  II.  76. 

Завоцюрбитися,  блюся,  бишся,  гл. 
Загнуться. 

Закбчистий,  а,  е.=Закотистий.  По- 
шила сорочку  Юхимові  з  закочистим  ко- 

міром, а  він  і  не  хоче  надівати.  Басил,  у. 
Закбчувати,  чую,  еш.  сов.  в.  зако- 

тити, чу\  тиш,  гл.  Отворачивать,  отвер- 

нуть; засучивать,  засучить.  'Закоти  комір! 
Дідова  дочка  закотила  рукава.  Рудч.  Ск. 
II.  55.  Закотив  сі  щиглик  штанці  по  кот 

лг'ккл.  Чуб!  У.  1145. 
Закочуватися,  чуюся,  ешся,  сов.  в. 

закотитися,  ч^ся,  тишся,  гл.  Закаты- 
ваться, закатиться.  Закотилось  сонечко  за 

золений  сад.  Мет.  316.  Очі  йому  аж  під 
мб  шкотились.  Кв.  II.  205.  Упустила  ко- 

пійку, а  вона  закоти.гася  аж  під  піч. 
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Закоттувати,  т#ю,  вш;  гл.  Попробо- 
вать. Левиц.  I.  166. 

Закблгуватн,  шувэ,  еш,  сов.  в.  8ЯК0- 
сйтж,  кошу\  сюа,  гл.  1)  Начинать,  начать 
косить.  2)  Скашивать,  скосить.  А  за  мною 
молодою  ходе  смертонька  з  косою,  хоче  мене 
умертвити,  ще  й  косою  закосити.  Грин 
Ш.  142.  3)  Зарабатывать,  заработать 
косьбою. 

Закощавіти,  вію,  еш,  гл.  Сильно 
исхудать. 

Закрадатися,  даюся,  ешся,  сои.  в. 
закрастися,  дуся,  дешся,  гл.  Прокрады- 

ваться, прокрасться,  подкрадываться,  под- 
красться, закрадываться,  закрасться,  вкра- 
дываться, вкрасться.  Оцей  ліс  колись  наш 

буе,  а  теперка  як  злодії"  закрадайся,  як 
вужевки  треба.  Каменец,  у.  Каня  ся  за- 

прала, курчаток  покрала.  Чуб.  V.  1124. 
Круюм,  бачите,  вода,  так  не  закрадеться 
туди  кішка.  Стор.  II.  66. 

Закрайок,  йку.  м.  Край,  окраина. 
Закрапати,  паю,  еш,  гл.  1)  Закапать, 

иачать  капать.  Потанув  сніг,  із  стріх  за- 

пропало. МВ.  II.  77.'  2)  Закапать,  нака- пать на  что.  Закрапати  треба  березівкою 
у  виразку.  Константиногр.  у. 

Закрасити,  ся.  См.  Закрашати,  ся. 

Закрасти,  ду,  деш,  гя.  Украсть.  Коли 
не  закрадуть  у  похорон,  то  понаходиш  усе. 
Федьк. 

Закрастися.  См.  Закрадатися. 
Закрасуватися,  с^юоя,  ешся,  гл.  1) 

Начать  красоваться.  2)  О  хлт>бахъ:  за- 
цвісти. Жита  закрасувались.  Г.  Барв.  147. 

Закрашати,  шаю,  віл,  сов.  в.  закра- 
сити, шу,  сиш,  м-  Украшать,  украсить. 

Мак  у  городі  всі  квітки  закрашає.  К.  Ор. 
(ЗОЮР.  II.  262).  Ой  у  лузі  калина  увесь 
луг  закрасила.  Мет.  260.  Ой  чого,  чого  усі 
могилки  корогвами  закрашено?-  К .  Доев.  141. 
Скрипки  й  цимбали  закрасили  шовком. 
Мкр.  Н-  24.  Тільки  його  закрасили  брі- 

воньки чорненькі.  Мил.  ,,74.  Хата  рушни- 
ками закрашена.  Г..  Барв.  1 80.  Хатки, 

садочками  закрашені.  Мир.  ХРВ.  99.  Одна 

чорнобрива,  та  всіх  закрасила.  Грин.  III. '475. 
Закрашатися,  шаюся,  ешся,  сов.  в. 

закраситися,  пг^ся,  ейшея,  гл.  Укра- 
шаться, украситься.  Чим  же  той  світ  за- 

крашається? чи  юрами,  чи  долинами,  чи 

великими  могилами?  Чуб.  V.  943.  Рум'ян- 
цем закрасилася  живим.  МВ.  II.  200. 

Закраяти,  раю,  еш,  гл.  Откроить. 

Закректати,  кчу\'чеш,  гл.  Закряхтіть. 

Цибелла  перше  закрекіпала,    а    послі  каш- 
лять почала.   Котл.  Ен.  V.  36. 

Закрепа,  пи,  об.  КрБпышъ.  Там  діти 
закрепи,  хоч  якою  коня,  то  вдерже,  а  лоб 
йому  як  у  вола.  Лебед.  у. 

Закропити,  длю,  пйш,  м.=8акріпнпг 
Закропитися,  ллюся,  пйшея,  и.= 

Закріпитися. 
Закривання,  ня,  с  Закрнваніе. 

Закривати,-  ваю,  еш,  сов.  в.  закрити, 
рито,  еш,  гл.  Закрывать,  закрыть,  укры- 

вать, укрыть.  1  лпо  не  наш  корх  землі,  гцо 
нам  очі  закриють.  Ном.  №  1499. 

Закриватися,  ваюся,  ешся,  сов.  в. 

закритися,  рйюся,  ешся,  гл.  Закрывать- 
ся, закрыться,  укрываться,  укрыться.  Сто- 
їть дівка  з  молодцем,  закрилася  рукавцем. 

Чуб.  V.  87. 
Закрйвдитн,  джу,  диш.    гл.  Обидеть. 
Закривити,,  вдю,  виш,  гл.  Закривить, 

загнуть,  искривить. 
Закривитися,  влюся,  вишся,  гл.  1) 

Закривиться,  искривиться.  2)  — на  кбго. 
Начать  походить  на  кого,  начать  д-влаться 
кЬмъ.  Хоч  буцім,  Грицьку,  ти  на  пана 
закрививсь,  та  з  пантелику  ти,  так  як 
другі;  не  збивсь.  Гу л.  Арт.  (О.  1861.  III.  87). 

Закривіти,  вію,  еш,  гл.  Стать  хро- мымъ.  Черк.  у. 

Закрйльщик,  ка,  м.  Крайній  облав- щикь.  Черк.  у. 

Закрити,  ся.  См.  Закривати,  ся. 
Закритнйй,  а,  є.  1)  Укромный.  Отам 

у  лісі  місце  закрытие,  то  вони  н  гайдама- 
чили собі,  та  и  ніхто  не  знав,  де  вони  хо- 

вались. Кавев.  у.  2)  Скрытный.  Я  не  за- 
критнйй був:  як  гцо  таке,  то  зараз  усе 

іюросказую.  Константиногр.  у. 

Закричати,  чу\  чйш,  и.  Закричать. 
Жучче  замовчиш,  ніж  закричгіш.  Ном. 

Закришити.  См.  Закришувати. 

Закришка,  ки,  ж.  То,  что  крошатъ 
въ  борщъ.  Каменец,  у.  (Закришка)—  бут- 
виння  що  криишть  в  борщ:  петрушка, 
цибуля  та  кріп,  то  що.  Св.  Л.  5. 

Закрншталюватися,  дююся,  ешся,  и. 
Кристаллизоваться.  Сироп  еже  закриштл- лився.  Черк.  у. 

Закришувати,  шую,  еш,  сов.  в.  за- 
кришити, шу\  шиш,  и.  Положить  въ 

борщъ  и.  пр.  зелень.  Гарбуз,  мамцю,  варю, 
цибулькою  закришила.  Грин.  III.  387. 

Закрівавйти,  влю,  виш,  гл.  Окрова- 
вить. Жінка  мертва  мжить  посеред  хати, 

а  він  сидить  на  печі  закрівавлениіі.  Грин. 
П.  128. 
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8акрівавйтжся,  влюся.  вйшся,  гл. 
Окровавиться.  Константиногр.  у. 

Закріпа,  пн,  ж.  Скріпа.  Указ  за  скрі- 
пою Гурчева. 

Закріпити,  ся.    Си.   Закріпляти,  ся. 
Закріпляти,  ляю,  еш.  сов.  в.  закрі- 

пити, плю,  пйш,  гл.  Скріплять,  скріпить. 
Закріплятися,  лаюся,  вшся,  сов.  в. 

закріпитися,  плюся,  пйшся,  гл.  1)  Скрі- 
пляться, скріпиться.  2)  Смыкаться,  со- 
мкнуться (о  губахъ).  Закріпились  речі.  За- 

молкли слова.  Заніміли  твої  губочки,  за- 
плющились твої  оченьки,  закріпились  твої 

реченьки.  Мет.  293. 
Закріпостити,  ся.  См.  Закріпощати,  ся. 
Закріпощати,  щаю,  еш,  сов.  в.  закрі- 

постити, щу\  стиш,  гл.  Закріпощать,  за- 
кріпостить. І  як  степи  запорозькі  тоді 

поділили  і  панам  на  Україні  люд  закрі- 
постили. Шевч.  260. 

Закріпощатися,  щаюся,  вшся,  сов.  в. 
закріпоститися,  щУся,  тйшся,  ід.  Закре- 

пощаться, закріпоститься.  Нехай  вільна 
козачка  не  закріпощається,  людям  на  сміх, 
а  своєму  селу  на  сором.  МВ.  І.  42. 

Закривлений,  а,  е.  Окровавленный. 

Була  дуже  закровлена — ввесь  вид  у  неї  був 
у  крові.  Новомоск.  у. 

Закропити.  См.  Закропляти. 
Закропляти,  ляю,  еш,  сов.  в.  яакр- 

пйти,  плю,  пиш,  гл.  1)  Окроплять,  окро- 
пить. Закропляйте  доріженьки,  щоб  ся  не 

курили.  Чуб.  V.  994.  2)  Омочать,  омочить, 
освіжать,  освіжить  влагою.  Ой  дай,  дівко, 
води  пити,  смажні  уста  закропити.  Мл. 
л.  сб.  237. 

Закруглити,  глю,  лиш,  гл.  Округлить. 
Вікно  зверху  піроли  закругляне.  Левиц. 
Пов.   19. 

Эакружйти,  жу\  жнш,  іл.  Закружить, 
начать  двигаться  (летать  и  пр.)  кругами. 
Ворон  смерти  де  закружить.  Федьк.  І.  60. 

ЗакрУкати,  каю,  еш,  гл.  Закаркать. 
Закрукають  кречети  сизі.  Стор.  II.  143. 

Закрут,  ту,  м.  Новорогь,  завороть 
Шух.  І.  179. 

Закрутень,  тня,  .«.—  Завертка  1.  Вся 
нива  закрутнями  унизана.  Мир.  ХРВ.  25. 

Закрутити,  ся.  См.  Закручувати,  ся. 
Закрутка,  ки,  ж.  1>=3авертка  1. 

Маркев.  93.  2)  Завертка,  закрутка  для  за- 
пиравія  вороть.  Шух.  І.  87.  См.  Заверт- 

ка 2.  3)  Часть  ручной  мельницы.  См. 
Млин  ручний.  Шух.  І.  104.  4)  Кодокъ  у 
скрипки  для  натягиванія  струнь.  Вх. 
Лем.  415. 

8акрут6си,  сів,  м.  мн.  Лабиринты, 
запутанныя  улицы,  переулки.  Виходив  усі 
закрутоеи  у  місті.  Каменец,  у. 

Закручуваний,  а,  є.  1)  Закрученный. 
Не  тільки  парубоцький  чорний  закручува- 

ний ус  моторний  чарує  молодих  дівчат. 
Греб.  320.  2)  О  дереві:  съ  извилистыми 
слоями,  непригодное  для  раскальїванія 
вдоль, —  кругом  так  млинком  і  колеться. 

Вас.  146.-*- Закручування,  ня,  с.  Закручиваніе. 

Закручувати,  чую,  еш,  сов.  в.  закру- 
тити, кручу,  тнш,  гл.  V)  Закручивать, 

закрутить,  завертіть.  Козак  сьою  не  злю- 
бив, тілько  у  сок  закрутив.  Мет.  115.  За- 

крутив носом,  як  тертою  хріну  понюхав. 
Ном.  №  3396.  Закрутив  веремія.  Ном. 
№  3928.  2)  Закручивать,  закрутить  (о 
вітрі).  Як  повіяв  вітер,  посіяв  сніг  зверху 
і  знизу,  далі  як  закрутило!  О.  1862.  IV. 
87.  3)  Зарабатывать,  заработать  пряде- 
ніемь.  А  Ганна  грошей  не  жалувала... 
посилала,  що  було  закрутить  веретеном. 
Лев.  І.  57.  4)  Сов.  в.  Закутить.  Шо  за 
тиждень  заробе,  усе  у  неділю  прогуля.  От 
раз...  узяв  він  у  хазяїна  плату,  та,  як  за- 

крутив- Мнж.  142. 
Закручуватися,  чуюся,  ешся,  гл.  За- 

кручиваться, закрутиться,  закруживаться, 
закружиться,  завертіться.  Закрутилася 
круто  зелена  хмелина,  звившись  на  ти- 

чину. К.  Досв.  173.  В  Хими  і  в  очах 

усе  защитилось.  МВ.  II.  65.  Мозок  закру- 
тився. Закружилась  голова,  одурілг.  Мо- 

зок всім  їм  закрутився,  дур  напав  од  хме- 
лю. Мкр.  Н.  36. 
Закрюкати,  каю,  еш,  гл.  Заквакать. 

Жаби  закрюкали.  Грин.  І.  33. 
Закрючка,  ки,  ж.  Извилина.  Харьк. 
Закрякати,  чу,  чеш,  гл.  Закаркать. 

Зикряче  ворон  степом  летючи.  Макс 
(1849),  59.  Закрякали  чорні  крюки,  вий- маючи очі.  Шевч.  54. 

Закув&ти.  См.  Заковувати. 
Закувікати,  каю,  еш,  гл.  1)0  свиньі: 

закричать,  завизжать.  Сів  (вовкі  на  свиню, 
прибіга  в  село;  вона  як  закувіка — аж  вовк 
перелякавсь.  Рудч.  Ск.  І.  3.  2)  О  сові:  за- 

кричать. На  чиї  хижі  кувік  (сова)  зако- 
віче,  тою  до  гробу  кліче.  Вх.  Уг.  248. 

Закудикувати,  кую,  еш,  гл.  Спра- 
шивать куда  идешь  или  ідешь.  Не  заку- 

дикуй! Мнж.   173.  і 
Закудлати,  лаю,  еш.  гл.  Взъерошить, 

запутать  (волоса).  Заспаний,  закудланий. 
О.  1861.  VI.  77. 
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Закуйбвднтн,  джу,  днш,  и.  І)  Пере- 
путать, взбвть  (волоса).  2)  Сділаться  мя- 

Тели.  Оце  б'є  яке!  Оце  закуйовдило!  Мир. Пов.  І.  115. 

Закуйбвд  йтися,    джуся,    дишся,    іл. 
1)  Спутаться,  запутаться;  начать  путаться. 
2)  Зашевелиться,  начаться  безпорядками 
начать  безпорядки.  В  Польщі  знов  закуйов- 

дилось. ЗОЮР.  І.  70.  Під  той  саме,  час 
ляхи  закуйовдились  (повстали).  Мир.  ХРВ.  9 1. 

8акукуьікати  каю(чу),  кавш  (чеш), 
%а.  Закукурекать.  Опівночі  закукурікали 
півні.  Стор.  II.  68. 

Закульгати,  гаю,  вш,  гл.  Захромать. 
Эакунйти,  няю,  вш,  гл.  Задремать. 

Коли  б  сьогоднішню  був  ніч  хоч  закуняв. 
Гул.  Арт.  О.  1861.  III.  83. 

Закупити,  паю,  вш,  сов.  в.  закупити, 
плю,  пиш,  гл.  1)  Закупать,  закупить.  Ніби 
з  паном  повінчалась,  закупила  села.  Шевч. 
107.  2) — когб.,  Пскуиать,  подкупить.  За- 

купила батька,  щоб  горілки,  не  пив.  Ном. 
№  6479.  3)  Закупити  славу  ббжу.  Дать  при 
сбор*  пожертвованій  въ-  церкви  во  время 
служенія.  Вх.  Лем.  415 

Закупень,  пня.  м.  Покупатель,  скуп- 
щикъ.  Пан  жде  закупня  тою  й  не  дає 
наділу  на  відробіток.  Каменец,  у. 

Закупити    См.  Закупати. 
Закупний,  а,  є.  Закупні  кумн= 

Оку  пні  куми.  Мил.  22. 
Закупня,  ні,  ж.  Покупка.  Потім  і  за- 

купня пішла...  Роспродав  усі  се.ш.  ЗЮЗО. 
І.  301. 

ЗакУрвити,  влю,  виш,  гл.  Заработать 
простату ціей.  Сосни  ц.  у. 

Закурити,  ся.  См.  Закурювати,  ся. 
Закуріти,  рію,  вш,  гл.  Задымиться, 

подняться  пыли;  побіжать  такъ,  что  пыль 
поднимается.  Чорт  сам  не  свій.  „Ой,  про- 

пав же  я,  каже,  пусти  мене,  пусти!" ... 
Чоловік  тоді  його  зсадив  з  груші, — чорт 
аж  закурів.  Рудч.  Ок.  II.  25. 

Закуркувати,  кую,  вш.  гл.  Закурлы- 
кать (объ  орлахъ).  Встречено  въ  фальси- 

фициоопанной  думі  „Походъ  на  поляковъ". 
Закусують  кречети  сизі.  Макс.  (1849).  59. 

Закурннкати,  каю,  вш,  гл.  Замурлы- 
кать, забормотать. 

Закурювати,  рюю,  вш,  сов.  в.  ааку- 
р\*ти,  рю,  рнш,  гл.  1)  Задымливать,  зады- 

мить. Затопила,  закурила  сирими  дровами. 
Чуб.  V.  262.  2)  Закуривать,  закурить. 
Люльки    з    пожару    закурили.    Шевч.    60. 
3)  Закапчивать,  закоптить.  .4)  Запыливать, 
запылить   что.    5)  Только    сов.  в.    Быстро 

побіжать,  быстро  поіхать.  Закурив  з  Ка- 
м'янця  вже  парафіяльним  попом.  Св.  Л. 
134.  6)  Начинать,  начать  курить  водку, 

закурить.  Отсюда  занурити — запить,  загу- 
лять. Продав  усю  худобу,  та  як  закурив! 

Закурюватися,  рююся,  вшся,  сов.  в. 
закуритися,  рюоя,  ришся,  гл.  1)  Начи- 

нать, начать  дымить,  задымиться.  Заня- 
лась хата,  перекинуло  вогонь  на  другу, — 

он'  уже  й  та  закурилася.  Бодай  тобі  заку- 
рилось. Бравпое  пожеланіе  пожара.  Що  не 

по  їх,  зараз:  „щоб  і  подзвонилось,  щоб  і 

закурилось".  Г.  Барв.  438.  2)  Закуривать- 
ся, закуриться.  Ніяк  не  закурюється  люль- 

ка,— тютюн  вогкий.  3)  Закапчиваться,  за- 
коптиться, потемніть  ол.  дыму.  Увесь  дім 

закуривсь  і  почорнів  од  диму.  Стор.  МПр. 
Огнище  розложив  таке,  що  аж  небо  заку- 

рилось, аж  до  Бога  дим  дойшов.  Драг.   17. 
4)  Начинать,  начать  пылить,  запылить.  Не 
жаль  мені  доріженьки,  гцо  закурилася.  Го- 
горится  также  и  о  снігі.  От  схопилась 
хуртовина,  закурилася  долина.  Щог.  В.  30. 
5)  Запиливаться,  запылиться,  покрыться 
пылью. 

Закусити.  См.  Закушувати. 
Закупка,  ки,  ж.  Закуска.  Стор.  М. 

Пр.  74.  Спасибі  за  закуску,  що  ззів  курку 
й  гуску.  Ном.  Лі  12073.  Ум.  Закусочна. 

Закустраний,  а,  е.  Взъерошенный, 
всклокоченный.  Одутлуватий,  закутра- 
ний,  він  стояв  серед  хати;  понуро  огляда- 

ючи кругом  себе.  Мир.  Пои.  II.  76. 

Зак^страти,  раю,  вш,  и.  Взъерошить, 
растрепать  волосьь 

Закут,  та,  л.  Закоулокъ,  уголъ.  Ой 
з-за  гори  чорні  хмари  в  закуті.  Чуб.  V. 
1004.  Ум.  Закуток,  закуточок.  Въ  этой 
формі  употребляется  въ  смьіслі:  убіжи  іце, 

пріють.  В  її  серці-  знайшовся  добрий,  те- 
плий закуточок  для  милою  хлопця.  Левиц. 

Нов.  383. 
Закута,  ти,  ж.  Канура,  хлівь.  Сім 

закут,  одна  свиня.  Ном.  №  11789. 
Закутати,  си.  См.  Закутувати,  ся. 
Закутень,  тня,  м.  Уголокъ,  глухое 

місто.  Село  наше  у  закутні  такому,  що 
ніхто  туди  не  зайде.  Каменец,  у. 

Закути,  кую,  вш,  и.=3акуватн. 
Закутий,  а,  е.  Закованный.  Закуті  в 

пута  неофіти.  Шевч.  612. 
Закуток,  тка,  закуточок,  чка,  м.  Ум. 

огь  закут. 

Закутувати,    тую,   вш,   сов.  в.  «аку- 
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яп,  таю,  вш,  м.  Закутывать,  закутать. 
Закутав  їх  сніг  білий.  Мог.  158., 

Закутуватися,  туюся,  ашся.  сов.  в. 
«•кататися,  таюся,  вшся,  и.  Закуты- 

ваться, закутаться. 
Закутулйти,  лЯю,  вш,  гл.  Задвигать 

ртоиъ,  плохо  пережевывая  пищу  или  пе- 
ремещая во  рту  напитокъ.  Налив  чарку 

і  знову  вилив  у  рот,  закутуляв,  ковтнув. 
Мир.  ХРВ.  178. 

Закухарювати,  рюю,  вш,  гл.  Заняться 
стряпней. 

Завупшёлити,  лю,  лиш,  гл.  Запы- 
лить, подняться  пыли,  мятели.  Закрутило, 

закушпелило  шляхом.  Мир.  ХРВ.  169. 

Закуштратн,  раю,  вш,  іл.  =  Закустра- 
т.  Черк.  у. 

Эакуштувати,  тую,  вш,  гл.  Испробо- 
вать, отведать.  Закуштувом  якось  луччою 

життя.  Левиц.  I.  233. 

Закушувати,  шую,  вш,  сов.  в.  ааву- 
сйти,  шу\  сиш,  гл.  Закусывать,  закусить. 
Ном.  Л»  6001.  Уже  закушував  смачненько, 
хто  добре  пінної  лигнув.  Тіотл.  Ен.  V.  21. 
По  одній  не  закушують.  Ном.  Л°   1 1527. 

Залагодити.  См.  Залагоджувати. 
Залагоджувати,  джую,  вш,  сов.  в. 

залагодити,  дясу,  диш,  гл.  1)  Починять, 
починить,  «поправлять,  поправить.  2)  Ула- 

живать, уладить. 
Заладнати,  наю,  вш,  и. —Залагодити. 

Стріха  в  його  добре  попрогнивала,  і  мохом 
пообростала:  треба  заладнати.  Г.  Барв.  14. 

Зал&аити,  жу,  виш,  сов.  в.  залізти, 
ліву,  8еш,  гл.  1)  Залізать,  залізть,  заби- 

раться, забраться.  Пусти  чорта  в  хату, 
то  він  і  на  піч  залізе.  Ном.  №  2809.  За- 

ліз, як  муха  в  патоку.  Ном.  №  1642.  2) 
Только  несов.  в.  Запачкать,  лазая. 

Заламати.  Си.  Заламлювати. 

Заламлюватн,  люю,  вш,  сов.  в.  вала- 
вити, н-іс,  «ш  и  заломити,  нлю.  ниш, 

м.  1)  Заламывать,  заломить.  Заламав  білі 
руки,  став  собі  думати.  Чуб.  V.  428.  Мо- 

лодая дівчинонька  заломила  руки,  чогось  мені 
тяжко-важко  да  з  теї  розлуки.  Волч.  у. 
Попереду  отаман  заломить  бриль  на  ба- 
кір.  Греб.  401.  Заломити  чортові  ковбасу. 
Сділать  крюкъ  (въ  пути).  Грин.  І.  236. 
2) — иогб.  Взять  верхъ  надъ  квмъ,  быть 
лучше  кого  въ  какомъ  либо  отношеніи. 
Всіх  дівчат  заломила  своїм  станом  і  кра- 

сою. Г.  Барв.  542.  Заломив  би  козакуван- 
члм  він  і  Байду.  К.  ЦН.  226. 

Залапитн.  См.  Залаплювати. 

Заліплювати,  люю,  вш,  сов.  в.  залі- 

пити, плю,  пиш,  гл.  У  плотниковъ:  соеди- 
нять концы  бревенъ.  Оце  тільки  ми  під- 

валини залаплювали,  а  тепер  візьмемось  за 
дошки.  Мирг.  у.  Слов.  Д.  Эварн. 

Заласний,  а,  е.  Лакомый,  привлека- 
тельный, заманчивый,  упоительный.  Козак 

та  воля — заласна  доля.  Ном.  №  766. 
Залатати.  См.  Залатувати. 

Залатувати,  тую,  вш,  сов.  в.  зала- 
тати,  таю,  вш,  гл.  Заплатывать,  заплатать, 
ставить,  поставить  заплату.  Дай  мені  смоли 
обідраний  бік  залатати.  Рудч.  Ск.  II.  14. 

Залаштувати,  тую,  вш,  гл.  Зад-влать; 
по'чвнить,  исправить.  Годилося  б  залашту- 

вати сю  межу,  де  плуг  переорав.  Лубен,  у. 
Залащитися,  щуся,  щишся,  гл.  О  со- 

бак!;: начать  ласкаться.  То  собаки  гавкали, 
наче  кою  за  поли  ведуть,    а    то   залагци- . 
лиеь   зразу-  і  перестали   гавкать.    Верхне- 
дньчір.  у. 

Залаяти,  лаю,  вш,  гл.  Ругнуть,  обру- 
гать. Він  залаяв  мене.  Уман.  у.  Запіни- 
лась, посатаніла,  неначе-  дурману  іззіла, 

залая.іа  Енея  так.  Котл.  Ен.  І.  32.  За- 
свистав, залаяв:  чорти  б  вашу  ма!  Чуб. 

Ш.   426. 
Залаятися,  лаюся,  вшся,  гл.  Побра- 

ниться. Я  ні  з  ким  не  заведуся,  ні  зала- 
юся. Кв.  Драм.  216, 

Залевчвив,  ва,  м.  Чека  въ  оси  эки- 
пажа. Угор.  Вх.  Зн.  19. 

Залеглий,  а,  в.  1)  Залежалый.  2)  Не- 

доплаченый. 
Залеглість,  лости.  ж.  Недоплата,  не- 

доборъ,  недоимка 
Залегшйти,  шу\  шйш,  и.  Облегчить. 

Замшій  трохи,  а  то  важко.  Константи- 
нов у.         і 

валвдащіти,  щдю,  вш,  гл.  Облениться. 
Заледве,  нар.  Едва  лишь. 
Залежалий,  а,  е.  Залежалый.  Зале- 

жачий хліб.  Мл.  л.  сб.  175. 

Залежати,  жу,*  жнш,  гл.  Зависать. 
Залежатися.  См.  Залежуватися.  Зале- 

житься, гл.  безл.=3&мтвггы. 
Залежний,  а,  є.  1)  Зависимый.  2)  За- 

лежавшійся, запасной.  О,  в  того  є  залежні 
гроші.  Каменец,  у. 

Залежність,  ности,  ж.  Зависимость. 

Чуб.  І.  253. Залежуватися,  жуюся,  вшся,  сов.  в. 
залежатися,  жуся,  жишся,  гл.  Залежи- 

ваться, залежаться.  Грицько  собі  був  ха- 
зяїн хороший...  було  і  на  вбогою  старця. 

Лишки  тіхьки    не  залежувалися.  "V.  Барв. 
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186.  Залежався  куций  в  соломі.  Ном. 
№  14088. 

8алеиентувати,  тую,  еш,  гл.  Поднять 

крвкъ,  плачъ.  Христя  припала  до  труни 

і  страшенно  залементувала.  Мир.  Пов.  II. 121- 

Залепетати,  печу\  чвш,  іл.  Залепе- тать. 

Залепетатися,  ч^ся,  чвшся,  и.=8а- 
лепетатн.  Тільки  губонька  залепечеться... 

твоє  горе  настане  (о  неговорящемъ  еще 

ребенкі).  Рудан.  І.  22. 

Залоскотати,  чу\  чеш,   іл.=Залоско- тати-  і 

Залескотіти,  чу\  тиш,   гл.    Запищать 

(о  кобчикі).  Кібчик  залескотів,  спускаю- чись на  березу. 

Эалесливий,  а,  е.  Льстивый. 
Залетіти.  См.  Залітати. 

Залет^ха,  хи,  ж.  Залетная  птица. 

Залйва,  ви,  ж.  1)  Разливъ,  наводненіе. 

Угор.    2)   Проливной    дождь.    Рк.   Левиц. 
Залива  йшла.   НВолын.  у. 

Заливання,  ня,  є.  Заливаніе. 

Заливати,  ваю,  еш,  сов.  в.  залити  и 

залляти,  ллю,  ллєш,  и.  1)  Заливать,  за- 

лить. Єв.  Мр.  IV.  37.  Заливає  Дунай  бе- 

режечки, та  нікуди  обминути.  Мет.  61. 

На  сире  коріння,  на  біле  каміння  ніжки 

свої  козацькії  пошиє,  кров'ю  сліди  заливає. 

Дума.  Залив...  огонь.  Рудч.  Ск.  І.  87.  За- лити очі.  Напиться  пьянымъ.  Співав,  хто 

мав  на  те  охоту,  заливши  очі  наперед. 

Мкр.  Г.  48.  Заливати  за  шкуру  сала.  Сильно 

допекать.  Ном.  №  5850.  Шеич.  586.  Котл. 

Ен.  II.  22.  2) — в  кайдани.  Заковывать,  за- 

ковать. Ой  залили  сотника  Хар>,ка  Шам- 

раївці  у  кайдани.  Мет.  426.  Ой  узявши 

істиха  під  руки,  залийте  в  кайдани,  а  за- 

ливши та  у  ті  кайдани,  закидайте  «  тем- 
ницю. К.  С   1882.  НІ.  614. 

валиватися,  віюся,  ешся,  сов.  в.  ва- 
литися и  вал  литися,  ллюся,  ллєшся, 

ы.  1)  Заливаться,  залиться.  Заливається 

сльозами,  Чуб.  V.  67.  Заливатися  реготом. 

Сильно  сміяться.  Заливався  заливним  ре- 
готом. Мир.  ХРВ.  130.  2)  Захлебываться, 

захлебнуться.  Поринаєш, — не  дай,  Боже, 
заллєшся  водою.  К.  Досв.  61.  Залитися 

нрбв'ю.  Умереть  отъ  прилива  крови.  Люде, 
що  оісивуть  по-під  нами,  не  падають  з 

землі  і  не  заливаються  кров'ю.  Ком.  І.  8. 
валивнйй,  а,  є.  1)  О  сміх*:  сильный, 

перекатистый.  Почувся  її  заливний...  ре- 

гіт. Мир.  ХРВ.  52.    2)  О  дожд'Ь:  пролив- 

ной.   Заливний    дощ    був  у  нас  позавчора. 
Волч.  у. 

Залигати  См.  8алнгуиати. 

Залигувати,  гую,  еш,  сов.  в.  зали- 
гати, гаю,  еш,  гл.  1)  Надіть  веревку  (на- 

лигач) на  рога  вола.  Сірі  воли  залигає. 

Чуб.  V.  1034.  2)  Переносно:  схватить,  ли- 
шить свободы.  Мене  залигали  тою  ж  дня 

і  держали  під  арештом  і  до  сьогодні.  Но- вомоск   у. 
Залйжник.  ка,  м.  Полка,  гді  кладуть 

ложки.  Вх.  Зн.  19. 
Зализаний,  а,  є.  1)  Зализанный.  2> 

Прилизанный.  Вертить  лисою  зализаною 
головою  перед  хлопцями.  Левиц.  ПЙО.  І. 363. 

Заливати.  См.  Зализувати. 

Залйвувати,  вую,  вш,  сов.  в.  зали- 
вати, жу\  ясвщ,  гл.  Зализывать,  зализать. 

Чуб.  І.  122.  Як  корова  зализала.  Ном. 
№  11202.  Укусивши,  не  залижеш.  Ном. 
№  4126. 

Залиманити,  ню,  ниш,  іл.  Выманить,, 

занять.  Два  карбованці  залиманив  та  й не  дає. 

Залинути,  ну\  неш,  и.  Залетіть. 

Залипати,  паю,  еш,  сов.  в.  залип- 
нути, ну,  неш,  гл.  Облипать,  облипнуть. 

Нагаєчка  дротяненька,  а  я  молоденька:  у 

тіло  влипає,,  кров'ю  залипає.  Мл.  л.  сб. 282. 

Залйскати,  каю,  еш,  гл.  Заблистать, 

блеснуть;  засверкать.  Блискавицями  за- лискав.  К.  Псал.  37. 

Залисніти,  нію,  еш.  гл.  Заблестіть, 

залосниться.  Залитый  чорні  кучері.  Ле- 
виц. І.  85. 

Залити,  ся.  См.  Заливати,-  ся. 

Залицьбваний,  а,  е.    Обтянутый  ши- 
ной. Колеса  залицьовані.  Екатерйносл.  (За- любовск.).  . 

Залицяйник,  ка,  .«.  Ухаживатель.  До 
себе  нікого  не  підпускає...  зараз  ̂   прізвище 
залицяйникові  й  приложить.  Г-  Барв.  447. 

Залицяння,  ня,  с  Ухаживаніе,  лю- 
безничаніе.  Не  до  козацькою  залицяння 

було  убоюму  бурлаці.  Хата  159.  Дівчатам 

до  любою  повабу,  а  молодим  козакам  до  за- лицяння. 

Залицятися,  цяюся,  ешся,  іл.  1} 

—до  кбго,  на  кбго.  Ухаживать  за  кім*ь 
(о  любовпомъ  ухаживаніи).  Не  ходи,  не 
люби,  не  залицяйся, — не  пойду  за  тебе,  ти 

ж  не  сподівайся.  Чуб.  III  144.  Чи  ти,  ми- 
лий, впився,  чи  з  коника  вбився,  чи  на 

другу  залицявся,  мене  одцурався.  Мет.  104. 
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2)  — на  ибго.  Иміть  виды  на  кого,  же- 
тать  кого.  Л  на  тою  Середенка  .  старий 
дукач  залицявся:  ходить  дукач  по  ярмарку, 
собі  наймита  шукає.  Грин.  III.  624.  3) 
Намереваться,  собираться.  Через  тебе,  вра- 

жий сину,  мене  мати  била.  Не  била,  не 
била,  залицялась  бити.  Подольск,  г.  Хлоп- 

ці... вже  залицялись  -бити  мене.    Уман.  у. 
Залички,  ч,ок,  ж.  мн.  Шелеиочнал 

обивка  стЬнъ,  сложенныхъ  изъ  бревенъ. 
Залички  поробив  добрі.  НВолын.  у. 

Заличкбвувати,  вую,  еш,  сов.  в.  8а- 
яичкувати,  куЧо,  еш,  и.  Прикрывать, 
прикрыть,  замаскировать,  закрыть  плохое 
Лучшимъ.  Чи  ви  бува  не  заличкували  льону: 
він  зверху  гарний,  а  насподі  який?  Лебед. 
у.  другий  бік  у  каністасеві  аж  ніже  ж 
тобі,  не  заличкований:  гвіздочки  тобі  та 

горитйчки-  на  видлі.  Екатерин,  г. 
Залишати,  шаю,  еш,  сов.  в.  залиши- 
ти, шу\  шйш,  ы.  Оставлять,  оставить,  по- 

кидать, покинуть.  А  тепер  я  чумачина, 
дак  ти  мене  й  залишила.  Лавр.  70.  Ніхто 
не  залишить  свою  кохання.  МВ.  її.  158. 

Дівчинонька  мила  перш  мене  любила,  те- 
пер залишила.  Чуб.  V.   168. 
Залишатися,  шиюся,  ешся,  сов.  в. 

аалншйтися,  щуся,  шйшея,  гл.  Оста- 
ваться, остаться.  Грин.  III.  92. 

Залишити,  ся.  См.  Залишати,  ся. 
Залившій,  я,  в.  Излишній.  оміев.  у. 

Випило  залишне,  нехай  оддише.  Ном. 
Л;  11650.  Тілько  щоб  пропитатись,  а  не 
замішне.  Кв.  II.   12. 

Залишок,  шку,  м.  Излишекъ.  На 
малу  міру  сот  зо  три  з  залишком.  Кв. 
П.  13. 

Заляштовник,  ка,  м.  Въ  оковкъ  крыш- 
ки крестьянскаго  сундука:  каждая  изъ  ко- 

роткихъ  желъзныхъ  полосъ,  идущихъ  отъ 
шпуг  къ  угламъ  сундука  и  захватываю- 
щнхъ  собою  лйштву.  Вас.  150. 

8аліг,  лбгу,  м.  Препятствіе,  препона. 
Став  залоюм  ізміждо  нами:  ні  тою  не 

пуска,- ні  тою.  Канев.  у. 
Заліжка,  кв,  ж.  Закладъ,  пари.  Ви- 

грав заліжку.  Шух.  I.  219. 
Залівая,  ай,  с.  Желъзныя  части  плуга. 

Купив  плуг,  лишень  деревінь.  а  заліззя 
треба     ще.    Каменец,  у. 

Залівко,  ка,  с.  Утюгъ.  Одна  насилу 
володіла  руками,  прасуючи  залізком  муш- 
линову  сукню.  Левиц.  I.   178. 

Залізний,  а,  е.  1)  Желъзный.  Мишко, 
на  тобі  кістяні  зуби,  дай  мені  залізні. 
Ном.  №  263.  2)    Переносно:    чрезвычайно 

кріпкій,  могучій.  Сумно,  сумно  гайдамаки 
залізную  егиу  поховали.  Шевч.  220.  3) 
Залізна  трави.  Раст.:  черный  лісной  горохъ. 

Залізнив,  ка,  м.  Инструменты  желез- 
ные (у  плотниковъ).  Шух.  І.  87. 

Залізняк,  ка,  м.  1)  Торговець  желъ- 
зомъ.  Лебед.  у.  2)  Желізньтй  котелъ. 
3)  Железная  руда.  4)  Кирпичъ,  выжжен- 

ный сильно,  д  расплавки  песку.  Харьк.  у. 

5)  Порода  раковъ:  ручной  сЬрый,  съ  ши- 
рокими клешнями.  Браун.  32.  6)  Названіе 

вола  темно-красной  масти.  К.  С,  1898. 
VII.  42.  7)  Раст.  а)  —  козацький.  РЬІотіа 
рипдеп8  \Ш.  ЗЮЗО.  I.  131;  6}  — червб- 
ний.  £у1гит  8а1ісагіа  Ь.   ЗЮЗО.  .1.  127. 

Залізо,  за,  с.  1)  Желъзо.  їсть,  як 
іржа  залізо.  Ном.  №  2723.  2)  мн.  Ціпи, 
оковы.  На  суд  твій  праведний  прийти,  я 
залізах  руки  принести.  Шевч.  58.  Навіть 
залізами  ніхто  не  міг  і*010  зв'язати.  Єв. 
Мр.  У.  З  Ум.  Залізце.  Ном.,  стр.  284, 
№  1858. 

Заліаовива,  нй,  ж.  Железная  руда? 

Ґо  то  червона  земля,  то  'іржа,  бо  повин- но є  тут  залізовина.  Могил,  у. 
Залізти.  См.  Залазити. 

Залізце,  ця,  с  1)  Ум.  от.ь  валізо. 

2)  Залізця  'каркові,  лютрові.  См.  Лютрові 
залізця.  Вх.  Пч.  II.  7. 

Залізяка,  кв,  ж.  Обломокъ,  кусокъ 
желіза.  Як  покладеш  залізяку  на  тому 
припічку,  що  в  комені,  до  ніколи  не  буде 
вовк  нападать  на  скотину.  Чуб.  І.  48. 
Виколов  око  залізякою.  Левиц.  Пов.  341. 
Ум.  Залізячка. 

Заліаяняй,  а,  е.  Железный.  Де  твоя 
лопатка  залізяна?  Екатер.  у.  (Залюбовск.). 
Зашдка:  Вовчок  залізяний,  хвіст  конопля- 

ний (голка).  Грин.  II.  31,0. 
Залізянка,  кв,  ж.  Желізная  дорога. 

їхав  том,  де  проходить  ота  залізянка, 
и(о  бігають  прудко.  Екатер.  у.  (Залюбовск.). 

Залізячка,  кв,  ж.  Ум.  отъ  залівнка. 
Залік  и  аалбк,  лбну,  м.  1)  Изгибъ, 

кривизна.  2)  Повороть  (ръкв,  дороги). 
Черк.  у.  Мнж.  180.  3)  Переломъ.  4) 
Карнизъ.  5)=3авертка  1 .  Це  залом  у  житі. 
Бої  йою  знає,  хто  оце  наробив?  За.юмиг 
ло, — ми,  й  лишили.  Черниг.  у.  6)  Залом. 
Місто  въ  лісу,  гді  лежить  буреломъ. 
Корови  і  воли  пасуть...  у  заломах — лісах, 
де  лежить  поломане  дерево.    Шух.    І.  211. 

Залінуватися,  нуюся,  ешся,  гл.  За- 
лЬниться. 

Заліпити,  ся.    См.  Заліплювати,  ся. 
Заліплювати,  люю,  еш,  сов.  в.  ваді- 
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пити,  плю,  пиш,  гл.  Заліпливать,  залі- 
пить. 

Заліплюватися,  лююся,  ешся.  сов.  в. 
заліпитися,  плюся,  пишоя,  гл.  1)  Заліп- 
ливаться,  заліпиться.  2)  Слепливаться, 
слепиться.  Заліпилися  мої  карі  очі,  не  мо- 

жу я  розняти.  Чуб.  У.  95бТ 

Залісок,  ску,  м.  Опушка  ліса.  При- 
ходить на  залісок, — аж  вовчиця  з  вовченя- 

тами грається.  Рудч.  Ск.  І.   134. 
Залітати,  таю,  еш,  сов.  в.  залетіти, 

лечу\  тйш,  гл.  Залетать,  залетіть.  В  чу- 
жий край  не  залітай,  щоб  крилечка  мати. 

Нои.  №  9421.  За  сто  миль  залетіла.  Ном. 

стр.  303. 
Залгіток,  тку,  м.  Літній  выпасъ  скота. 

Брав  на  заліток  воли,  то  через  те  й  було 
в  мене  багато  скотини  чужої.  Верхне- 
дніпр.  у.  2)  Употребительніе  во  мн.  ч. 
залітки.  Начало  літа.  На  залітки  зостав- 
ляти.  Оставлять  до  начала  будущаго  літа. 
Не  заставляйте  сіно  на  залітки,  а  то 
бува  миші  перегризуть,  затече.  Волч.  у. 

Залітошній,  я,  е.  Позапрошлый.  Се 
було  чи  літошній,  чи  залітошній  год. 
Черниг.гу. 

Залі  ту  вати,  тую,  еш,  гл.  1)  Остаться 
на  літо.  2)  Хнатить  до  Поваго  урожая. 
Повитрачувались  з  хліба,  з  сіна,  з  соло- 

ми,—не  загітує,  доведеться  купувати.  Ко- 
нотоп, у. 

Залічити,  чу\  чиш,  и.  1)  Зачесть. 

2)  Залічить.  Левиц?  Пов.  176.  'Залічили 
в  серцях  наших  великую  рану.  Макс. 

8алічйтнся.  чуся,  чишся,  гл  Засчи- 
татъся,  ошибиться  въ  счеті. 

Залляти,  лйю,  еш,  гл  =3алити.  Луч- 
не було  мене,  мати,  в  купелі  залляти,  ніж 

такую  нещасную  на  світ  видавати.  Чуб 
V.  361. 

Залбг,  гу,  у.=3аклад  4.   Уман.  у. 

Зал 6га,  ги,  ж.  1)  Гарнизонъ.  Сей  го- 
род був  султанський;  стояла  в  йому  ту- 

рецька залога.  К.  (ІІравда,  1868,  стр.  53). 
2)  Охранительная  страд».  Ой  Бог  знає, 
Бог  відає,  де  мій  милий  ночує:  чи  у  полі, 
чи  у  полі,  чи  в  великій  дорозі,  чи  у  пана 
гетьмана  да  стоїть  на  залозі.  3)  Засада. 
Черном.  Стежки  і  всі  дороги  черкеські  об- 

няли залоги.  Мкр.  Г.  25.  4)  Собраніе,  сбо- 
рище людей.  Не  ночує  дівчинонька  дома, 

на  досвітках  велика  залом,  там  ночує  дів- 
чинонька здорова.  Мил.  95.  5)  Землянка? 

См.  Мкр.  Г.  19  и  23.  Виходить  часом  із 
залоги,  на  сонці  гріється,  співа.  Мкр.  Г.  23. 

Залежатися,  жаюся,  ешся,  гл.  Биться 
объ  закладъ.  Черк.  у. 

Заложйти,  ся.  См.  Закладати,  ся. 
Залога,  ви,  ж.  Железа,  гланда.  Ун. 

Залозка.  Ув.  Залозяка. 
Залозувати,  вую,  еш,  гл.  Страдать 

гландами,  опухолью  слюнныхъ  железъ. 
Мої  воли  тепер  залозують-  Прилук,  у. 

Залозуватий,  а,  в.  Страдающій  глан- 

дами. Залозяка,  ки,  ж.  Ув.  оть  залоза. 

ЗалоІтися,  лоюся,  їшея,  гл.  1)  Заса- 
литься. НВолын.  у.  2)  Обліпиться  чімт>. 

Залоївся  камінь,  бо  зерно  було  сире,  то  мов 
тістом  замазав  хто.  Канев.  у. 

Залоктатн,  кчу\  чеш,  и.=8алоптати. 
Мирг.  у.  Слов.  Д.  Эварн. 

За  л  її  м    См.   Залік. 

Эалбка,  ни,  ж.  Верхняя  конусообраз- 
ная часть  стога.  Я  оце  снопи  на  залому 

кидав.  Черк.  у. 

Заломистяй,  а,  е.  Изгибистый,  излу- 
чистый. 

Заломити   См.  Заланлювати. 

Залопон,  нар.  Быстро,  стремительно. 
Новомоск.  у.  (Залюбовск.). 

Залопотіти,  чу\  тйш,  іл.  1)  Захло- 
пать. Як  засміється  та  залопотить  у  до- 
лоні. Грин.  II.  95.  2)  Затопотать,  побі- 

жавъ,  побіжать  съ  топотомъ.  Пятами  на- 
кивав, аж  залопотіло-  Ном.  №  44 18.  Вовки 

як  залопотіли,  так  їх  більш  ніхто  й  не 
бачив.  Грин.  II.  244.  Которі  в  плач,  а 
хто  в  ноги, — тільки  залопотіло-  МВ.  (О. 
1862.  III.  69). 

Залоптати,  пчу\  чеш,  гл.  Защемить. 
Сіль  зайшла  у  виразку, — так  залоптало. 
Харьк. 

Залоскотати,  чу\  чеш,  гл.  Защекотать. 
Може  вийшла  русалонька  матері  шукати, 
а  може  жде  козаченька,  щоб  залоскотати- 
Шевч.  26.  Панночка  загадочок  не  вгадала, 

русалочка  панночку  залоскотала.  Чуб. 
III.   190. 

Залубиці,  пь,  ж-  мн.  Сани  съ  кузо- вом ъ 

Зал^бка,  ки,  ле.=3алубнці. 
Зал^бний,  а,  е.  О  саняхъ:  съ  кузо- 

вомъ. 
Залубниці,  ць  и  шлюбні,  бень,  ж- 

кн.=8алубнці.  Подивлюся  на  подвір'в, — лише  слід,  де  ковані  залубниці  стояли,  де 

вороні  коники  ірзали,  то  ті  ж  мою  Мару- 
сеньку взяли.  Гол.  II.   112. 

Залубуватітн,  тію,  еш,  гл.  О  хлібі: 
затвердіть.  Залубуватів  хліб.  Каменец,  у. 
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валулукати,  ка».  вш,  гл.  О  ночныхъ 
ищныхъ  птицахъ:  зааричать.  Залулукала 
сова.  Залулукав  леліт.  Вх.  Зн.  33.' 

валунати,  наю,  вш,  и.  О  звук*:  раз- даться, огласиться.  К.  МБ.  XI.  142. 
Залупа,  пи,  ж.  Залупа. 
8алупатн,  паю,  вш,  гл.  Захлопать (глазам»). 
8алупйти,  ся.  См.  Залуплювати,  ся. 
Залуплювати,  люю,  вш,  сов.  в.  аа- 

лупйти,  плю,  пиш,  гл.  Отворачивать, 
отворотить  (кожу),  залушшвать,  залупить. Свашка-неліпашка:  шишок  не  ліпила  та всі  залупила.  Грин.  Ш.  547.  —  бчі.  Выво- 

ротить віки.  Залуплює  очі.  Каменец,  у. 
Залуплюватися,  лююся,  вшся  сов 

в.  залупатися,  плюса,  пншся,  и.  За- лупливаться,  залупиться. 
8алупчнстий,  а,  е.  О  сапогъ:  съ  отво- 

рачивающимся голенищемъ?  Залупчисті чоботи.  Гол.  Од.  6.7. 
Эалускати,  каю,  вш,  гл.  Затрещать. 
Залускотітн,  кочу,  тйш.  гл.  Усилен- но  затрещать. 
валучатн,  чаю,  вш,  сов.  в.  залучити, 

чу,  чнш,  ы.  1)  Завербовывать,  завербо- 
вать, затянуть  въ  свою  компанію,  залу- 

чать, залучить.  І  веселились  у  чернечих  ду- шах, щКотишина  до  себе  залучили.  К. П.  135.  На  згму  хто  небудъ  залучить 
мого  дідуся  скотину  порати,  вірьовки плести.  Г.  Барв.  355.  2)  Загонять,  загнать домой  домашнее  животноеГизъ  стада).  Кожне 
своїх  овець  залучало  додому.  Мир.  ХРВ  45 
Залучав  скотину.  Мкр.  Г.  55.  Гусей  обо утяток  з  річки  залучити.  Мкр  Н  35 
3)  Доставать,  достать,  получать,  подучить. Оие  було,  як  долучить  собі  яблучко  вь  ки- 

шеньку, дак  і  закличе  мене  в  хлівець:  „На 
мамоГ  Г.  Барв.  433  -слів».  Пріобрісти 
славу,  прославиться.  Ой  не'  актів  та  пан імва  козакам  служити,  він  пішов  же  до ляшенькгв  слави  залучити.  Макс 

8алучник,    ка,    м.    Раст.     ХапШиш вігитапит  Б.  ЗЮЗО.  І.  142. 
валущатн,  щу\  щжш,  и.=8алускати. 
8альогж,    гів,   м.   мн.    Засада.    Вони 

сбшка  лежали  тоді  в  зальошх   з  киями— 
один  з  одною  боку,  а  другий    з  другою;  ми 
Щои,    а  вони    до   нас.    Павлогр.  у.    (За- МЖКЮВСК-). 

вальопати,  паю,  вш,    »л.=8адріпати. 
8альотн,  тів,   м.  мн.  Ухаживаніе,  во- Митство.  До  дівки  Санджакгвни  на  зальоти 

АД.  І.  211.  Він  удівець,  бачте, 

так  на  зальоти  ходе   до    тН    удови-холо- диці.  Каменец,  у. 
8альотнмж,  а,  в.  1)   Любящій  ухажи- 

вашя,   волокитство.     Там    така    удалась зальотна:  хоч  як  мати  лає,   а  вона  таки 
вискочить  на  вулицю.  2)  Удалый.   Стояло 
військо  тут  зальотне,  волове,    кінне  і    пі- хотне.  Котл.  Ен.  IV.  27;  Словарь 

Зальбтник,  ка,  м.  Ухаживатель. 
Эалюбйтн,  ся.  См.  Эалюблюватн,  ся. 
Залюбки,     нар.     Съ    удовольствіень; охотно.  Ну  там  вода!  залюбки  напитись. 

Черк.  у.  На  Наталю  молодую  заЛюбки  ди- 
вились. Мкр.  Н.  Як  перше  було,   коли  йду куди,  то  весело  й  залюбки.  МВ.  І.  17. 

Залюблювати,  люю,  вш,  сов.  в.  м- 
любйти,  блю,  биш,  гл.  Любить,  полюбить. 
Вовки,  бачте,  вовкулаку  не  залюблюють..., 
бо  вовкулака  їсти  падло  гидує.  Г.  Барв. 
451.  Тепер  уже  сама  не  промовляє  слова, 
не  залюбила  і  других  чути,  як  говорять. 
МВ  II.  97.  Він  залюбйв,  не  залюбйв.  Ему 
понравилось,  не  понравилось.  На  добрий 
ум  научали,— ти  не  залюбйв.  Грин.  Щ. 142.  Не  залюбйв  небіжчик  кулі.  Греб.  353. 
Одкинула  вашу  масть  од  чиряка— не  за- 

любйв: дуже  почав  сіпати.  Харьк. 
валюблюватися,  лююся,  вшся,  сов.  в. 

залюбйтися,  блюся,  бишся,  гл.  Влюб- 
ляться, влюбиться,  полюбить.  Чи  не  було 

річки  утопитися,  чи  не  було  кращих  заш- 
любитися? Чуб.  У.  540.  Не  вірю,  щоб 

так  швидко  й  дуже  залюбитись  можна 
було.  Котл.  НП.  344. 

Залюднений,  ня,  с.  Заселенность. 
Залюднити,  ся.  См.  Залюдняти,  ся. 
Залюдніти,    нію,    вш,  гд.=8алюднж- 

тнся.  Залюдніла  Україна.   К.  Грам.  32. 
валюднйти,  няю,  вш,  сов.  в.  аалюд- 

нити,  ню,  ниш,  и.  Заселять,  заселить. 
8алюднятися,  няюся,  вшся,  сов.  в. 

аалюднитися,  нюся,  нишся,  гл.  Заселять- 
ся, заселиться. 
Залюляти,  ляю,  вш,  гл.  Убаюкать. 

Заколишу,  залюляю,  сама  піду  погуляю. Мил.   37. 
Залишатися,  паюси,  вшся,  гл.  За- 

мочиться,   забрызгаться   сильно.    Вх.   Уг. 

.  валютні,  а,  е.=Лютнв.  Зімонька- 
згма  та  залюта  була.  Нп.  Волч.  у.  Слов. 
Д.  Эварн. 

валютувати,  тую,  вш,  и.  1)  Запаять. 
2)  Засвирішствовать.  Уже  осінь;  незабаром 
зіма  залютує.  Шевч.  II.  163 
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Залютувйтяся,  туюся,  вшся,  гл.  Прій- 
ти  въ  ярость. 

Залягання,  ня,  с.  1)  Указываете  дій- 

ствіе  по  значеній  глагола  залягати.  2)  За- 

сада. Залягання  на  юрдиния.  К.  ЦН.  170. 

Залягати,  гаю,  вш,  сов.  в.  аалягтй, 

ляжу,  жеш,  гл.  1)  Занимать,  занять  мі- 
сто, покрывать,  покрыть  собою.  Гетъ! . 

бач  фЄ  місто  залягла.  Мнж.  143.  Сиві 

кабани  усе  поле  залягли.  Ном.  стр.  292. 

Л«  54.  Великая  худобонька  все  подвір'я  за- 
ляже. Чуб.  V  163.  2)  Полечь.  Не  одного 

тепер  ляха  голова  заляже.  Макс.  (1834). 

123.  3)  Заваливать,  завалить.  Сирая  земля 

двері  залегла.  Мет.  150.  4)  Залегать,  за- 
лечь. Зйл»,  як  собака  в  грубі.  Ном. 

.№  11762.  Заляжу  до  завтрього.  К.  ЧР. 

286.  5)  Засідать,  засість  (въ  засаді). 

Мнж.  141.  Залягли  вони  на  нас  у  балці. 

К.  ЦН.  191.  Та  ж  за  ордою  пан  Хмель- 
ницький вгнався.  Він  у  Ведмежих  Лозах 

залягав.  К.  ПС.  ПО.  6)  Затихать,  затих- 

нуть (о  вітрі).  Вітерець  заліг  десь,  тиша. 
МВ.  II.  49.  7)  Оставаться,  остаться  безъ 

обработки.     Ця    нива    ще    торік    залягла. 
Борз.  у. 

Залякати  См.  Залякувати. 

Залякатися,  каюся,  вшся,  гл.  Испу- 
гаться. А  я  молоденька  залякалася,  та 

в  новую  світлоньку  заховалася.  Чуб.  V.  19. 

Залйкувати,  кую,  вш.,  сол.  в.  заля- 
кати, каю,  вш,  гл.  Запугивать,  запугать. 

Наскакуєш,  гаоб  дух  мій  залякати.  К. 
Іов.  23. 

Залямувати,  жую,  вш,  и.   Окаймить 
Черк.  у. 

Залямчитися,  чуся,  чжшся,  гл. 

Сбиться  (о  волосахъ).  Але  ж  то  як  у 

тебе  залямчилось  волосся,  трудно  її  гре- 
бінцем потягти.  Брацл.  у. 

Заляпати,  паю,  вш,  гл.  1)  Захлопать. 

Заляпа  деркачами  (півень  крилами)  і  „ку- 

ку-рі-кууу!и .  Сим.  212.  2)  Забрызгать 
грязью. 

Заляпотіти.  почу\  тйш,  гл.  1)  Захло- 
пать (быстро,  учащенно).  2)  Закапать 

(учащенно). 
Заляскати,  каю,  вш,  іл.  1)  Захлопать, 

защелкать.  2)  Зарукоплескать.  Публіка... 

заляскала    в    долоні.  Левин-  Пов.  136. 

валяскотіти,  кочу,  тйш,  гл.  1)  Уча- 
щенно захлопать,  защелкать.  2)  Быстро 

заговорить;  чаще:  закричать  різкимь  го- 
лосомъ-  Як  заверещить,  заляскотить  на 
мене.  Г.  Барв.  300. 

Задачі,  ху,  жегл,  ы.=8алягти. 

Звяячгіся,  жуся,  жешся,  і.».  Вгніз- 

диться, расположиться  въ  норі.  Сквер- 
щок  заляжеся  в  нових  будинках.  Вх. 
Лем.  415. 

Залящати,  щу,  шйш,  іл.=8аляско- 
тіти.  Як  закричить,  залящить!  Кв.  І. 

125.  Козаки  зареготались,  аж  луна  по 

лісу  залягцала.  Стор.  МПр.  104.  Як 

крикне  не  своїм  голосом:  кукуріку!...  аж  у 

вухах  залягцало!  Стор    І.  236. 

Замагати,  гаю,  вш,  и.  Одолівать. 
Робота  замаше.  Ольгопольск.  у. 

Замазати,  ся.  См.  Замазувати,  оя. 
Замазка,  ки,  ж.  Замазка. 

Замавувати,  зую,  вш,  сов.  в.  замаза- 

ти, жу,  жеш,  гл.  1)  Замазывать,  зама- 

зать. Не  йди  туди,  де  ликом  зав'язано,  а 
калом  замазано.  Рудч.  Ск.  І.  102.  2)  За- 

пачкивать, запачкать.  3)  Покрывать,  по- 

крыть въ  слід,  примірі:  Густі  хмари 
замазали    небо.    Мир.  ХРВ.  238. 

Замазуватися,  зуюся,  вшся,  сов.  в. 

замазатися,  жуся,  жешся,  и.  1)  Зама- 
зываться, замазаться.  Від  смерти  г  в  печі 

не  замажешся.  Ном.  №  2247.  2)  Запачки- 
ваться, запачкаться.  Сидить  дід  під  лавою, 

замазався  сметаною.  Ном.,  стр.  301. 
№    385. 

Замазура,  ри,  об.  Замарашка.  Зама- 

зури мої  ще  мені  й  усміхаються,  і  не  ми- 
слять про  те,  що  мати  журиться. 

Г.  Барв.  285. 

Замазурити,  рю,  риш,    гл.  Запачкать
. 

Замав^рнтися,   рюся,  ришся,  м.    За- пачкаться. 

Замазуха,  хи,  ж.  Замарашка. 

Замазчйти,  чу,  чйш,    гл.  Окровавить. 

Замазчйтися,  чуся,  *йшся,  гл.  Окро- вавиться. 

Замаїти.  См.  Замаювати. 

Замайструвати,    рую,    вш,    гл.   Прк- няться  мастерить. 

Замайструватися,  руюся,  вшся,  м. 
Увлечься  ,  мастерствомъ. 

Замакітритися,  рюся,  ришся,  гл.  .за
- 

кружиться. Щоб  тобі  світ  замакітривсь. 

Ном.  №  3707.  Так  у  Ъою  в  голові  замак
і- 

трилось і  в  очу  позеленіло  й  потемніло. 
Г.  Барв.  514. 

Замалим,  замалом  не,  нар.  Чуть  не; 

безъ  малаго.  Оце  замалом  не  впала.  Ном. 

№  6639.  Замалом  не  піймав  зайця.  Черк, 

у.  Замалим  не  двісті. 

Замалюватя,  люю,  вш,  м.  Закрасить. 

„Заший,    серце,   роспорочку   въ  мому  чер*
- 
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«ычку!и — Зашию,  зашию,   іще    й  замалюю. 
"Чуб.  V.   1174. 

Замалярувати,  р^ю,  еш,  ы.  1)  За- 
няться живописью.  2)  Заработать  жи- 

вописью. 
Замандюритися,  риться,  гл.  безл.= 

Заманутися.  Замандюрилосъ  йому  іти 
спати  на  леваду.  Богодухов.  у. 

Заманити,  ню,  ниш,  гл.  Заманить.  На 
погибель  вас  у  замок  заманили.  К.  Доев. 
209. 

Заманка,  ки,  ж.  Приманка.  Оттепер 
же  то  саме  й  пора,  панове  товариство, 
кожному  з  нас  чужі  звичаї  кидати,  пан- 

ські цяцьки  занедбовувати,  на  городянські 
заминки  не  вважати.  К.  (О.  1862.  НІ  24). 

Заманитися,  нбться,  гл.  безл.  Захо- 
тіться. Заману>\ось  як  серед  зіми  криги, 

Ном.  №  5330.  'Заманулось  їсти  ст/ір>енькгй. 
Г.  Барв.  370. 

Заманйчйтн,  чу,  чнш,  гл.=8амаячи- 
ТМ.  З  жита  заманячила  дівоча  постать. 

Мир.   ХРВ.  6. 
Замарити,  рю,  рнш,  гл.  Возмечтать. 
Замаритися,  рюся,  ришся,  гл.  За- 

мечтаться, забрать  себі  въ  голову. 

Замарм^зити,  жу,  виш,  ы.  Запач- 
кать. 

Замармувптися,  ж  уся,  зишся.  гл. 
Запачкаться,  засалиться. 

вамар^дити,  джу,  диш,  и.  1)  Уто- 
мить скучнымъ.  2)  Защекотать.  Муха  їм 

у  носі  замарудили,  О.  1862.  IX.  66. 
8амасльонитн,  шо,  ниш,  гл.  Зама- 

слить. 
Замастити.  См.  Замащувати. 
Замах,  ху,  м.  І)  Взмахъ,  розмахъ. 

У  правій  руці  кращий  замах,,  ніж  у  лі- 
вій. НВольга.  у.  Одним,  за  одним  замахом. 

Сразу.  Вона  випила  її  не  -по  -  жіночи, — 
прикуштовуючи,  а  одним  замахом.  О.  1862. 
VII.  33.  Під  сей,  той  замах.  Въ  этотъ,  въ 
тотъ  разъ.  Тоді  саме,  під  той  замах,  ма- 

буть і  її  зачеплено.  Верхнеднъпр.  у.  2) 
Покушеніе,  посягательство.  Лядський  за- 

мах на  благочестие.  К.  Кр.   15. 

Замахайло,  ла,  с.  Въ  :-.агадкъ:  хвостъ 
четвероногаго  животнаго.  Штири  тики, 
два  патики,  сьоме  замахайло.  (Віл).  Чуб. 
Ь  306. 

Замахати,  хаю,  еш,  и.  1)  Замахать. 

2)  — п'ятами.  Побъжать.  Грииька...  уже 
п'ятами  замахав,  тільки  видно.  Цыссь, Сват.  115. 

8амахнутн(ся),  хнуХся),  неш(ся),  и. 
Замахнуться.  Захватила    у    його  з-за  ха- 

ляви ножа  і  замахнула,  і  обрубала  гайда- 
маці голову.  Рудч.  Ск.  II.  153.  Замахнись, 

та  не  вдарь.  Ном.  Л»  3810. 
Замаховйй,  а,  ё.  Маховой.  Для  ліп- 

шого замаху  всаджене  на  кінець  колодки 
замахові  колесо.  МУЕ.  III.  15. 

Замачати,  чаю,  еш,  гл.  Омочить.  Тонку 
спідниченьку  дуже  замачала.  Гол.  I.  64. 

Замашний,  а,  6.  Тяжелый,  увесистый, 
чъмъ  удобно  замахнуться.  Качалка  за- 

машна. Рк.  Левиц.  Подай  сюди  щось  за- 
машне забити  кілок.  Рк.  Левиц.  А  там 

смерть  страшна  і  коса  замашна.  Чуб.  III. 
435.  2)  Быстрый,  скорый,  прьггкій.  За- 

машний хлопець.  Ном.  Л»  8751. 
Замашно,  нар.  Далеко.  Замашно  йти. 

НВолып.  у. 

Замащувати,  щую,  еш,  сов.  в.  зама- 
стити, щу\  стиш,  гл.  1)  Замазывать,  за- 

мазать. Глина...  замастити  піч.  МУЕ. 
НІ.  51.  2)  Замасливать,  замаслить. 

Замаювати,  юю,  еш,  сов.  в.  замасти, 
маю,  їш,  ы.  Украшать,  украсить  зеленью: 
вітвями  деревьевъ,  травами.  Вінці  закла- 

дають худобі  на  роги...  Так  замаєна  ху- 
доба іде  вечером  домів.   МУЕ.  III.  46. 

Замаюсити,  юшу,  сиш,  гл.  Зажилить, 
присвоить.  Еіе,  то  це  ти  хочеш  замаю- 
сити  мій  ніж.  Харьк.  у.  Слов.  Д.  3-варн. 
См.  Заиіюсити. 

Замаяти,  маю,  еш,  гл.  Заколыхаться 
отъ  вітра.  Замиють  коври  все  шовковії, 
загоряться  свічі  все  восковії.  Чуб.  III.  441. 
Позіхнула  такеньки,  що  в  мене  рукава  за- 

маяли, МВ.  II.  202. 
Замаячити,  чу,  чиш,  гл.  Показаться 

вдали. Замгн^ти,  гну,  неш,  гл.  Вздремнуть, 
задремать.  Сим.  185.  „Ну  лишень,  жінко, 

я  трошки  заміну,  а  ти  мені  піськай" .  Ліг 
ото  собі  й  заснув.  Драг.  60.  Чи  спали 
люде;  чи  ні,  а  наш  крамарь  як  що  за- 

мінує, то  й  юразд.  О.  1862.  IX.  67. 
Замикати,  каго,  еш,  гл.  Заблеять. 

Заиекекекяти.  каю,  еш,  гл.— Зане- 
катн.  Москаль  бодай  би  не  козою  замеке- 
кекав.  Котл.  Ен.  IV.  10. 

Замёл,  лу,  м.  Смолотый  зерновой 
хл'Ьбъ,  мука.  Той  замел,  що  я  вранці  при- 

ніс зерно,  зостався  у  млині.  Новомоск.  у. 
Замелуватий,  а,  е.  Завирающійся; 

много  попусту  болтающій.  Константиногр.  у. 
Замилювати,  люю,  еш,  гл.  Закаты- 

ваться; сходить  въ  сторону.  Сани  заме- 
люютъ.  Женці  почали  замелювати  з  пра- 

вого боку,  та  й  поламали  постать. 
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Замилюватися,  лююся,  вшся,  и,  За- 
вираться. Він  уже  зажелтеться.  Харьк.  у. 

Замережити,  жу,  жиш,  гл.  Покрыть 
узорами,  різьбой. 

Замерзання,  ня,  с  Замерзаніе. 
Замерзати,  заю,  еш,  сов.  в.  замерзти, 

вну,  неш,  гл.  Замерзать,  замерзнуть.  А 
виглядай  мене,  сестро,  як  будуть  о  Нетрі 
сині  озера  замерзати.  Мет.  435.  Болото 
сю  зіму  не  замерзало.  Хата,  169.  Так  за- 

мерзло, що  хоч  тури  іони.  Ном.  №  645. 
Замерзлий,  а,  є.  Замерзшій,  мерзлый. 

Знайшли  у  снігу  замерзлою.  Мир.  Пов.  І. 
І  22.  На  замерзлу  землю  як  упаде  сніг  хо- 
чень  і  великий,  то  хлібові  теє  не  шкодить. 
Каменец,  у. 

Замерзлякй,  вів,  м.  мн.  Ледлныя  со- 
сульки на  вЪтвяхъ  деревьевъ.  Вх.  Лем. 

416. 

Эамёрзти.  См.  Замерзати. 
Замеркстіти,  кочу\  тйш,  и.  Забле- 

стіть,  замерцать. 
Замерлий,  а,  в.  1)  Замершій.  2)  На- 

ходяїційся  иъ  летаргическомъ  сні. 
Замертвіти  вію,  еш,  гл.  Замереть, 

обмереть  (отъ  испуга  и  пр.).  Як  глянув.,  а 
вона  лежить  в  крові, — ^я  так  і  замертвів. 
Александров,  у.  (Залю&вск.). 

Замерти.  См.  Замірати. 
Замерхати,  хаю,  еш,  сов.  в.  замёрх- 

нути,  ну,  неш,  гл.  Покрываться  тонкимъ 

слоемъ  льда,  слегка  замерзать  '  (о  водЬ). 
Уже  й  морози  маленькі,  уже  и  вода -в  ка- 

люжах трошки  замерха  зверху.  Констан- 
тиногр.  у. 

Замести,  ся.  См.  Замітати,  ся. 

Замёт,  ту.  я.  1)  Сугробъ,  заносъ  сйіж- 
ный.  Через  пеньки,  заметами  біжить,  ледве 
дише.  ПІевч.  88.  2)  Плоскія,  горизонталь- 

но лежащія  бревна,  которыя  обоими  кон- 
цами вставляются  в  .гари  двухъ  столбовъ, 

составляя  такимъ  образомъ  часть  стЬны. 
Кіевск.  и  Подольск,  г.  3)  В -замёт.  Под- 
рядъ.  Питались  всяких  знахурок,  так 
зрадниці  в  -  замет  брехали  і  тільки  боки 
напихали,  та  заливалис  од  чарок.  Мкр. 
Г.  П. 

Замёта,  ти,  ж.  1)=8амет  і.  Черк.  у. 
2)=3авірюха.  Шух.  I.  107. 

Замётнна,  ни,  ж.  Отдельное  бревно 
въ  заметі  2. 

Заметистий,  а,  е.  О  зимі:  сніжная, 
съ  заносам  ц.  Цього  року  дуже  заметиста 
зіма  була.  Канев.  у, 

Замётитися,  чуся,  тишся,  ы.  Зара- 
зиться. Була  в  його  скотинка,  та  так  за- 

метилася    і  пропала.    Новомоск.  у.    Заме- 
тився  страшною  пошестю.  Левиц.  Пов.  327. 

Заметіль,  лі,  ж.  Мятель.  'Заметіль замела  шляхи.  Лев.  І.  512. 
Заметлйчитися,  чуся,  чишся,  ы.= 

Замотиличитися. 

Заметушати,  шаю,  еш,  гл.  Замять. 
Писарь  гроші  громадські  узяв,  та  як  гро- 

мада пристала,  він  горілки  поставив,  да 
так  діло  й  заметушав.  Кіев.  у. 

Заметушитися,  га^ся,  шйшея,  и.  За- 
суетиться. 

Замешкати,  каю,  еш,  гл.  Занять  подъ 
жилье.  Ніхто  не  замешкав  спустілою 
обійстя.  Св.  Л.  71. 

Замивати,  ваю,  еш,  сов.  в.  аамйтя, 
мию,  еш,.  гл.  Замывать,  замыть. 

Замиватися,  ваюся,  ешся,  сов.  в.  аа- 
мйтися,  миюся,  ешся,  гл.  Замываться, 
замыться. 

Замнг(о)тіти,  чу\  тйш,  гл.  1)  Засвер- 
кать, замерцать.  Зійшов  на  небо  місяць,  і 

зорі  замигтіли  на  небі.  Опат.  5.  2)  Зами- 
гать, замелькать.  Так  мені  в  очіх  і  замиг- 
тіли білі  хати.  МВ.  І.  13. 

Замйэкати,  кем,  еш,  и.  Объ  одеждЬ: 
заносить,  затаскать,  истрепать.  Тобі  хоч 
яку  гарну  одежу  дай,  то  зараз  замизкаш. 
Черниг.  у. 

Замикання,  ля,  с  1)  Запираніе.  2) 
Заключеніе  (въ  тюрьму). 

Замикати,  каю,  еш,  сов.  в.  замкнути, 

ну\  нёш,  гл.  1)  Запирать,  запереть.  За- 
микайте, діти,  двері.  Шевч.  Як  коня 

вкрали,  він  тоді  станю  замкнув.  Ном. 
№  6625.  Прич.  стр.  Заминаний.  Церква  за- 

микана. Чуб.  III.  40.  2)  Заключать,  за- 
ключить, запирать,  запереть.  Замикали 

Настю, — вона  бум  таки  втече.  МВ.  П. 
47.  3)  Заграждать,  заградить,  преграж- 

дать, преградить.  Замкло  їм  мову.  4) 
— губу,  уста.  Зажать  ротъ,  принудить  за- 

молчать. Людям  губи  не  замкнеш.  Ном. 
№  6986.  Як  би  вона  знала,  що  я  приїхала 
до  неї  з  жалю  над  її  долею  нещасливою, 
то  се  замкну  лоб  їй  уста.  Г.  Барв.  378. 
5)  — очі.  Сомкнуть,  закрыть  глаза.  Замкну 
я  очі  ворогам.  Мл.  л.  сб.  300. 

Замикатися,  каюся,  ешся,  сов.  в. 

замкнутися,  н^оя,  нёшея,  гл.  1)  Запи- 
раться, запереться.  2)  Заключаться.  Який 

Гнат  тихий,  а  що  у  йому  замикається. 
Черк.  у.  Чоловік,  здається,  нічою  собі,  але 
хто-й-зна,  що  в  йому  в  середині  зами- 

кається. Рк.  Лев. 
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Замилитися,  люся,  лншся.  гл.  По- 
крыться піной. 

Заиилйтися,  люся,  лишся.  гл.=По- 
■илитися. 

Замилувати,  л^ю,  еш,  и.  Полюбить. 
Л  мій  милий  замилував  иншу.  Вх.  Лем.  416. 

Замилуватися,  л^юся,  ешся.  г.г.  За- 
любоваться. Карто  глянув  на  тих  людей  і 

трохи  злякався  і  здивувався  її  замилувався: 
такі  вони  були  високі,  рівні,  дужі.  Ле- 
внц.  Пов.  354. 

Замимрити,  рю,  риш,  гл.  Забормотать. 
Замимрив  тихим  голосом.  О.   1861.  IV.  41. 

8аминати,  наю,  еш,  сов.  в.  зайняти  и 

вам  яти,  мну\  нвш,  гл.  1)0  кушаньлхъ:  за- 
правлять, заиравить,  напр.,растертымъ  пше- 

номъ.  Замняти  борщ.  2)  — розмову.  Зами- 
нать р&зговоръ.  Почала  заминати  розмову. 

Левиц.  Пов.  а  16. 
Заминаха,  хи,  ж.  —Лемішка. 
8амйнка,  ки,  ж.  1)  Мука  или  отруби, 

разведенные  съ  водой  для  корма  домаш- 
нихъ  животныхъ.  Вх.  Зн.  19.  Желех. 
2>=Заііняток.  Вх.  Зн.  19. 

Замирення,  ня,  с.  Примиреніе.  Скоро 
після  сього  письма  почули  і  про  замирен- 

ня. Стор.  II.  85. 
Замирити,  рю,  рнш,  гл.  1)  Заключить 

мвръ,  примириться.  Ей  чи  гаразд,  чи  добре 
наш  гетьман  Хмельницький  учинив,  що  з 
ляхами,  мостивими  панами,  у  Білій  Церкві 
замирив.  Дума.  2)  — когб.  Помирить.  За- 

мирив він  їх.  Зміев.  у. 
Замйршавий,  а,  е.=Ниршавнй.  Мир- 

гор.  у.  Слов.  Д.  Эварн. 

Замйскритн,  рю,  рнш,  гл.— Замим- 
рити. 

Замнсл,  лу,  м.  Наміреніе,  умыслъ, 
аамыслъ.  Луччий  розмисл,  як  замисл.  Ном. 
16  5835. 

Замислити.  См.  Замишляти. 

.  Замислитися,  сдюся,  лншся,  гл.   За- 
думаться. Замислився  козак,  і  йому  доста- 

лось покрутити  вуса.  Стор.  І.  36. 
Записник,  ка,  .«.—Мисник.  ЕоІЬ. 

І.  58. 
Замити,  ся.  См.  Замивати,  ся. 
Замншлівка.  замишлйнка,  кн,  аа- 

иишлянйця,  ці,  ж.  Прихотливая  жен- 
щина. Як  був  собі  Сава,  та  не  їв  сала,  та 

все  паляниці,  не  любив  дівок-замишлівок,  та 
все  молодиці  -  замишляниці.  Ном.  Л;  12509. 
Комарь...  оженився  та  взяв  собі  замиш- 
ллнку.  Чуб.  V.  1169. 

8ажишляти,  лаю,  еш,  сов.  в.  ааийе- 
яитн,  лю,  лиш,    м.    1)    Замышлять,   за- 

мыслить, задумывать,  задумать.  Тільки  Бог 
святий  знав,  гцо  він  думав,  гадав,  замиш- 

ляв. Макс.  (1849)  53.  2)  Только  не  сов. 
в.  Командовать,  распоряжаться.  Грин.  Ш. 
84.  Мил.  223.  Ким  же  я  буду,  мій  си- 

ночку, тепер  замишляти?  Мил.  213.  Го- 
дувала дітки  да  й  ким  замишляти?  Чуб. 

ПІ.  157.  Узяли  собі  гарну  невістку, — те- 
пер буде  ким  замишляти. 
Заміж,  нар.  Замужъ.  Хапається,  як 

попівна  заміж.  Ном.  №  3159.  Мене  заміж 
дайте.  Чуб.  III.  37.  Візьму  заміж  (тебе) 
за  себе.  Чуб.  У.  87. 

Заміжжю,  нар.  Замужемъ.  Мати  вже 
тоді  були,  кажуть,  заміжжю.  Пирят.  у. 
Вона  в   чужому  селі  заміжжю.  Пирят.  у. 

Заміжжя,  жя,  с.  Замужество.  Та  им> 
з  тою  заміжжя?  Як  була  дівкою,  то  булл 
гуляєш,  кілько  хочеш,  а  тепер  нема  вже 
тою.  Лебед.  у. 

Заміжняя,  а,  е.=8аножний. 
Заміжній,  я,  е.  Во  время  замужеств» 

происходивши,  замужній,  который  бы- 
ваете замужемъ.  Вона  тепер  більше  раділа 

і  кохалась  у  всьому,  що  вбачали  очі,  ніж 
із  початку  життя  свою  заміжньою.  Г. 
Барв.  144.  Заміжня.  Замужняя.  Збунту- 

вала проти  мене...  мою  заміжню  дочку. 
Левиц.    ПЙО.  І.  378. 

Замівкуватя,  кук>,  еш,  м.    Задумал. 
ваніль,  лі,  ж.  Отмель. 

Заміна,  нм,  ж.  1)  Заміна,  ос'яіщ*. 
Даси  на  заміну.  Черк.  у.  2)  Подмінь. 

Замінка,  кн,  ж.=8яиіна  1.  Дам  в 
замінку.  Грин.  ПІ.  610. 

Замінний,  а,  є.  1)  Замінительннн.  2) 
— лист.  Міновая  запись.  Борз.  у. 

Замінити,  няю,  еш,  гл.  Промінять. 
Боїться,  гцоб  не  заміняли  йою  поля  на  чу- 

же. О.  1862.  І.  62.  Мужик  мужика  за- 
міняв на  бика.  Ном.  №  13242.  Вона  мене 

заміняла  на  свекруху.  МВ.  П.  175. 
Замінитися,  няюся,  ешся,  гл.  Обмі- 

няться.  МВ.  І.  84. 

Замір,  ру,  м.  1)-Наміреніе,  умыселъ; 
ціль;  плань.  Тільки  матері  призналась  про 
свої  заміри.  Г.  Барв.  528.  Маючи  деякі 
заміри,  розділив  своє  військо  на  три  часті. 
Стор.  П.  132.  У  кожною  одна  була  думка, 
одні  заміри:  оддячить  лютим  .ворогам. 
Стор.  МПр.  59.  2)  Отділенное,  отміренное 
поле.  Пан  замір  відпуска  на  випас  худоби, 

за  це  ми  усеньке  сіно  йому  збіраємо.  Ра- 
дом, у. 

Замірання,  ня,  с  Обмнраніе,  летаргія. 
Левиц.  (Правда,  1868,  460). 
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Затрати,  раю,  еш,  сов.  в.  ва
мбрти, 

іго*  мреш,  гл.  Замирать,  замер
еть,  обми- 

рать обмереть.  Серце  б'єтьс*,  замі
рах. 

Чтб  У  25.  Не  дай  спати  ходяч
ому, 

сергам  'заміратп.  Шевч.  224  В  £* серце  наче  замерло.  МВ.  II.  12
.  і)  Впа 

дать  впасть  въ  летаргію.  Як  ги
  не  віри- 

ти коли  ваш,  заміривши,  бачила,  як
е  на 

тому  світі  є  мучення  і  злодіям
,  і  табаш- 

никам.    Кв.  II.  87. 

Зажіристий,  а,  е.?  Звичаї, пан
ичу,  за- 

порожців були  дуже  чудні  і  заміришг.  
бо 

народ    був   з    біса    хитрий    і  
  спритний. 

Стор.      II-     166-  „     .    . 

Замірити,  ся.  См.  Заміряти,  
ся. 

'Замірка,  ки,  ж.   Палка  съ  нарі
зками 

для    изміренія  жидкости. 

Заміркуватий,  а,  е.  О.  хлібн
омь  зер- 

ні- щуплый,  мелкій.  Мнн.  Ш.  Аж  сьо
ю 

року  заміркувате  жито:  так
е  *»*.«» 

Ъв  знаю,  шо  то  копа  и  видас
ть.  Брацл. 

у.  Заміркувата  пшениця.  Р
к.  Лев. 

вамірок,  рка,  ле.  Заморышъ.
  Та  ди- 

тина—замірок. НВолын.  у. 

Заміряння,  ня,  с  1)  Намірен
іе.  2) 

Замахиванье,  наміреніе  ударить
.  Ш  лай- 

ка ні  заміряння  Максимове  нгчоЮ 
 гм  не 

подіяли:  він  заміриться--утечуть
,  а  там 

зирк'-уп'ять  ідуть  і  дратуют
ь  тю. 

Чуб.  II.  665.  , 

Заміряти,  ряю,  еш,  сов.  в  з
амірити, 

рю  риш,  а=3амірятися. 
 Із -під  бока 

І^льку  витягає  да  на  тую
-  калиноньку 

заміряє.  Мет.  182 

Замірятися,  риюся,  вшся  с
ов.  в.  на- 

міритися, рюся,  ришся,  гл.  1)  Вознам
і- 

риваться,  вознамериться.  2)  За
махиваться, 

замахнуться.  Дід  підійшов  до  д
уба  г  вже 

заміривсь,  щоб  його  рубати 
 Рудч.  Ск. 

І  97.  Замірься,  та  не  вдарь.  Но
м.  №  зеїу. 

8аміс  су,  м.  Количество  взязой
  муки, 

глины  и  т.  п.  для  замішива
нья.  Дав 

жінці  борошно  на  замгс.  Мнж.
   іза 

Замісити,  шу,  сиш,  гл.  Заміс
ить.  За- 

місила яйием  борошно  РУА'-„Ск-  ̂  

Сватай,  синку,  і  людей  питай, 
 чи  діжу 

замісить.  Мет.  288.  ( 

Замісто,  вамість,  ааміоль,  а
амісь. 

нар  Вмісто.  Дала  ж  мене  мо
я  мати  за- 

між за  старого  і  казала  шанувати 
 замг- 

^  молодогГчуб.  У;  226.  Ой
  не  стеле 

Чі)мак  собі  постіленьку,  а  зелену  т
равицю, 

а«  юшки  замість  подушечки  кл
еньчасту 

лажниию.  Чуб.  У.  Ю38.  Замісць  д
оброю, 

^Гнрі.  Ном.  №  Ю5
19.  Ват*,*» 

лу  помощена  велика    купа  комишу.    Рудч. 

Ск.  II.  20. 
Замісти,  тя,  с  Загородье,  предмістье. 

КС.  1887.  VI.  485. 

Замісць,  вамісь.  См.  вамісто. 

Заміський,  а,  е.  Загородный. 

Заміт,  Мету,  ж.=3амвт. 
Замітавка,   ки,   ж.  І)    Съ    удар,    на 

предпосл.  слогі.    Половая  щетка.   Желех. 

2)  Лопата    для    горящихъ    углей.    Шух. І.   97.  д     . 

Замітати,  таю,  еш,«  сов.  в.  замости, 

мету,  теш,  гл.  Заметать,  замести;  сметать,
 

смести.  Я«  замітай  чужої  хижі,— смотри 

чи  твоя  заметена.  Ном.  №  9587.  По  ули- 

щ  вітер  віє,  та  сніг  замітає.  Шевч.  
47У. 

Так  у  тиждень  і  замело  і  худобу,  г  ді- тей,—єй  Богу  моємуі  НВолын.  у. 

Замітатися,  таюся,  вшся,  сов.  в.  аа- 

местйся,  туся,  тешся,  и.  1)  Заметатьс
я, 

заместися,  выметаться,  выместися.  2)  Пе
- 

реносно: исчезать,  исчезнуть,  убіжать. 

Скоро  сонечко  з-за  хмари  виграло,  вот
 

(діти)  так  і  замелись  із  хати.  МВ.  (
О. 

1862.  III.  43.). 

Замітити  См.  Замічати. 

Замітка,  ки,  ж.    1)  Замітка.  Зада- 

вати. Давать  понять.  Яшку    (Гюпщ    неп- 

стці   на   замітку   дають.    Ном.  № 
 <ипп. 

3)  Брати  на  замітку.    Принимать   къ
   сЛ- 

іт'Ьчію.  ■ 

Заміткнй,  а,  6.  Примітннй. 

Замітливий,  а,  е.  Наблюдательн
ы*. 

Панич  Павлик  у  нас '  дуже  замгтмі». 

Лохв.  у.  Один  кивне,  другий  моргне, 
 тре- 

тій засміється,  а  мій  милий  замітливи
й,— 

мені  не  минеться.  Грин.  III.  311. 

8амітник,  ка,  м.  Отрубленный  др
е- 

весный стволъ  длиною  около  пяти  саж. Шух.  I.  183.  . 

Замітниця,  ці,  ̂ .=8амітии
к?  За- 

мітниця  довге  і  тонке  дерево,  що 
 сплавля- 

ють. Вх.  Зн.  19. 

8амІття,  тя,  с  соб.  Сугробы  сні
га. 

Понаганяло  замітя.  Врез  тото  замі
тА  не 

пре-ідеш.  Вх.  Лем.  416. 

8амітувати,  тую,  еш,  гл.  1)  За
бра- 

сывать, закидать.  2)  Забрасывать,  оста- 

влять, не  употреблять.  Сей  звичай  тепер
 

замішують.  МУЕ.  НІ.  44.  г,иіт. 

Заміть,  меті,  аю.=8амет  і. 
 Заміт% 

дббра  у  магазині.  НВолын  у.  Хат
а  у  за- 

міть зроблена.  НВолын.  у.  , 

Замічати,  ч4ю,  еш,  сов.  в  вмотж
тм, 

чу  тмш,  м.  Замічать,  замітит
ь,  примі- 

чать,   примітить.    Тіл**»   замгттш  ет
т 
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«порожу,    дак    і    каски:   тпру!    Рудч.  Ск. 

8амішанець,  нпя,  м.  Малороссъ  изъ 
окрестностей  Коросно,  живущій  среди  ма- 
зуровь.  Вх.  Лем.  416. 

Замівіанйна,  ни.  ж.  Замешатель- ство. 

Замішання,  ня,  с  Смятеніе,  замеша- тельство. 
Замішати.  См.  Замішувати. 
8амішатися,  шагося,  вшся,  гл.  1)  За- 

теряться, замішаться,  примішаться.  За- 
мішався, як  полоник  межи  ложками.  Ном. 

Л?  7Г>Зв.  (Овечка)  в  отарі  замішалась  і  зо> 
гину.иг  по  сей  день.  Г.  Барв.  202.  2)  Смі- 
шаться,  смутиться.  Котл.  Ен.  У.  73.  Ті 
«жахнулись,  замішались.  К.  Псал.  46. 

Замішка,  кн,  ж.  1)  Замешательство, 
путаница,  неурядица.  Драг.  242.  Замішка 
зробилась.  Багато  буде  замішки.  Черк.  у. 
2)  Поміха.  Пішки — нема  замішки.  Ном. 
№  11371.  3)  Родъ  мучнаго  кушанья. Угор.  Замішка  житна  на  молоці.  Вх.  Лем 416. 

Замішувати,  псую,  вш,  сов.  в.  замі- 
шати, шаю,  вш,  и.  Замішивать,  замі- 
шать, размішивать,  размішат'ь.  Борошен- 

ця туди  усипать  і  заміишть.  Рудч.  Ск. 
П.  56.  Хлгб  на  тій  воді  замішувала.  Г. 
Барв.  157.  

9 
Заміюсити,  юшу,  сиш,  гл.=Запрото- 

рнти  1.  Мняс.  180.  См.  Замаюсити. 
вимкнений,  а,  в.  1)  Запертый.  2) Заключенный  (въ  тюрьму). 

Замкнення,  ня,  с.  Заключеніе;  за- творъ. 
8амкнутм,  ся.  См.  Замикати,  оя. 
Замкбвйй,  а,  е.  Замковый,  принадле- 

аащій  замку.  Приїхали  вони  під  замкову 
браму.  ЗОЮР.  І.  242.  Замкова  брама  не 
одчинилась  сіромам  і  голоті.  Стор.  МПр. 73.  Пожаром  обсмалив  замкові  мири.  К 
ЦН.   166.  

** 
Замковище,  ща,  с  Місто,  гді  быль 

замокъ.  Колись  замок  там  був...  Він  гден 
собі  там  жив...  на  замковищі.  Драг.  80. 
По  замковищі  бузина  поросла.  Драг.  81. 

Замлівати,  ваго,  вш,  сов.  в.  аамдітн, 
«го,  вш,  м.  1)  Ослабівать,  ослабіть,  из- 

нуряться, изнуриться.  Ой  я  ж  пирпіла 
да  вже  замліла.  Чуб.  III.  250.  То  він  ду- 

же .тать  замлів,  що  він  свою  збрую  не міг,  що  він  свою  коня  не  віє.  Гол.  І.  12. 
2)  Отерпать,  оі -ринуть,  оніміть  (о  ті- 

лі). Ноіаі  замліла.  Г.  Барв.  223. 
Замлілий,   а,  е.    Вялый,  ослабівшій, 

изнуренный.  Вони  були  худі,  замлілі. 
Левиц.  Пов.  369.  Хотів  бігти, — не  змії 
ухитнутись  з  ручок  її  замлілих.  МВ.  (О. 
1862.  І.  83).  Замлілі,  пригнічені  душі. 
Мир.  ХРВ.  258. 

Замліти.  См.  Замлівати. 

Замнйти,    мну\    неш   и  пр.    и.=8а- м'яти  и  пр. 

Зайнятий,  ні,  ж.=3ам'ятня. 
Замняток,   тку,    л.=3ам"ятня.    Вх. 

Зн.   19. 
Замняхкйнитися,  нюся,  нишся1 

гл.=3амакітритнся?  Чогось  мені  світ 
замняхкинився.    Подольск,  г. 

Замова,  ви,  ж.  Заговоръ,  заклинаніе. 
Замова  від  гадюки. 

Замовний,  вин,  ж.  *н.=Занова.  Він 

каже:  я  начальства  не  'боюсь.  Знає  замо- 
вини.  Г.  Барв.  335. 

Замовити.  См.  Замовляти. 

Замовкати,  каю,  вш,  сов.  в.  замбвк- 
нутн  и  аамбвктн,  кну,  неш,  гл.  Замол- 

кать, замолчать,  умолкать,  умолкнуть,  за- 
молкнуть. Не  замовкне  вовіки  твій  голос 

між  нашим  народом.  О.  1861.  III.  7.  Зу- 
милися!  всі  четверо  замовкли,  проти  мене 
ні  слова  не  пробовкнуть.  К.  Іов.  71. 

вамовлйння,  ня,  с  Заговариваніе,  за- 
говоръ. Ном.  стр.  II. 

Зановлйти,  лйю,  вш,  сов.  в.  вамбви- 

тн,  влю,  виш*  гл.  Заговаривать,  загово- 
рить. Та  не  замовляйте  зуби — не  болять. 

Ном.  №  14189.  Кров  замовляти.  Грин. 
Н.  315. 

Замовний,  а,  е.  Заговоренный.  Ой  у 
тебе,  отамане,  замовна  рушниця.  К.  Досв. 

Замбвчати,  чу,  чйш,  гл.  Замолчать. 
Да  й  усі  мовчки  замовчали.  Макс. 
(1849).  29.  Жучче  замовчім,  ніж  закричім. 
Ном.  3495. 

Замогати,  гаю  вш„  сов.  в.  аамогтй, 
жу,  жеш,  іл.  1)  Осиливать,  осилить,  одо- 
лівать,  одоліть.  Дужчий  заміг  би  багато 
декою,  та  се  не  закон.  Каменец,  у.  2) Быть  въ  состоянии. 

Замогильний,  а,  е.  Загробный,  замо- 
гильный. Прорицав  людям  Божі  замогильні 

тайни.  К.  Гр.  Кв.  XXIII. 
Замогорйчити,  чу,  чнш,  гл.  Угостить 

магарычемъ,  напоить  пьянымъ  при  сділкі. 
Шух.  I.  85. 

Замогтй.  См.  Замогати. 

Эамодлувати,    лую,    вш  и  аамодлю- 
ВЙТИ,  люю,  вш,  гл.    У  плотциковъ  и  сто- 
ляровъ:   примірить,   пригнать,  размірить. 
Прилуц.  у. 



604 Заможненький— Заморока. 

Заможненький,  а,  є.  Ум.  оть  заможний. 
Замбжний,  а,  е.  Зажиточный,  состоя- 

тельный. Родич  мій  був  хазяїн  заможний, 
хлібороб.  МВ.  II.  75.  Зізвеш  к  собі  панів 
вельможних,  старих,  чиновних  і  замож- 

них. Котл.  Ен.  IV.  49.  Ум.  Заможненький. 
Заможненька  була  дівчина.  Г.  Барв.  449. 

Заможність,  ности,  ж.  Зажиточность, 
состоятельность.  Яка  заможність,  така  й 
скупость.  Ном.  №  12089.. 

Заможніти,  нію,  вш,  гл.  Разживаться, 
богатіть. 

Замозблити,  лн>,  лиш,  гл.  Заработать 
тяжелымъ  трудомъ.  Свое  замозоленс  носить 
людям.  Г.  Барв.  484. 

Замок,  мку,  м.  Замокъ.  К.  Доев.  25. 
Стор.  МПр.  61.  А  на  що  ж  ти  мене 
покидаєш  у  мурованім  замку?  Мет.  14. 
Лучче  б  ти  в  замку  зоставсь  з  козаками. 
О.   1861.  XI.  Кух.  18. 

Замбк,  мка,  м.  1)  Замокъ.  Вона  зві- 
рів зачинила  у  люх  за  дванадцятеро  две- 

рей, за  дванадцять  замків.  Рудч.  Ск.  П. 
70.  У  гуцуловъ  замокъ  бываетъ  бганий, 
лавчастий  (лавчестий),  одноручний,  сліпий 
(см.)  Шух.  I.  93,  94.  2)  Замок.  Замокъ  у 
ружья.  Шух.  I.  229.  3)  При  деревянной 
постройкі  соединеніе  бревенъ  въ  замокъ. 
Чуб.  VII.  388.  Шух.  I.  90.  4)=Каганець  7. 
Шух.  I.  235.  Ум.  Замбчок. 

Замокати,  каю,  вш,  сов.  в.  замбкнути 
и  замокти,  кну,  неш,  гл.  Замокать,  за- 
мокнуть 

Замокріти,  рію,  вш,  гл.  Сделаться 
мокрымъ;  вснотіть.  Аж  замокріла  йому 
чуприна  од  поту. 

Закбкти.  См.  Замокати. 
Замолити.  См.  Замолювати. 

Замолитися,    люся,    лишся,  гл.    На- 
чать молиться.    Лгодс,  зачувши  дзвонів,  за- 

хрестилась, замолились.  Мир.  Пов.  II.  121. 
Замолодикувати,    кую,    вш,   гл.    На- 

чать жизнь  парня,  холостого  человека. 

Замолоду,  нар.  Въ  молодости.  Бони 
замолоду  у  служа  ли  людім,  а  тепер,  звісно, 
постаріли,  нсмочні  тепер  стали.  Екате- 

риносл.  у.  Чи  ти  хочеш  замолоду  м'ясо 
їсти,  чи  на  старість  кістки  гризти? 
Рудч.  Ск.  І.  162.  Не  дав  їм  Бог  замолоду 
діток.  Г.  Барв.  188. 

Замолот,  ту,  м.  Плата  за  молотьбу. 
Черк.  у.  По  замолбтах  ходив  Ходилъ  за- 

рабатывать молотьбой. 
Замолоти,  мелю,  леш,  гл.  1)  Замо- 

лоть. Млин  замолов.  2)  Заработать  мо- 
лоньемъ.     3)    Обмолоть.    Замолов    каменя. 

4)  Заболтать,  замахать.  Ліі  на  землю  та 
й  замолов  руками  й  ногами,  5)  Замолоть, 
понести  вздоръ. 

Замолотити.  См.  Замолочувати. 
Замолбчувати,  чую,  вш,  сов.  в.  м- 

молотйти,  чу\  тиш,  гл.  Зарабатывать,  за- 
работать молотьбой.  Піде  замолотить  ко- 

робку, а  гце  й  зажнемо  якою  снопа.  Г. 
Барв.  435.  Чи  зажала,  чи  замолотила? 

Мкр.  Н.  21. 
Замблювати,  люю,  вш,  сов.  в  замо- 

лити, лго,  лиш,  гл.  Замаливать,  замолвть. 
Замбмсати,  саю,  еш,  гл.  Съ  трудомъ 

кое-какъ  завязать.  Хомут  був  порвався. 
Уже  замомсав.  Новомоск.  у. 

Заморгати,  гаю,  вш,  гл.  Заморгать, 
зашевелить  бровями.  Оддай  мене  за  та- 

кою, гцо  чорнії  уси:  він  до  мене  заморгає, 
а  я  засміюся.  Чуб.  V.  561. 

Замордування,  ня,  с  Убійство,  емер- 
тоубійство. 

Замордувати,  дую,  еш,  гл.  1)  Заму- 
чить на  смерть.  А  титара  пюю...  усяк 

мордували.  Оце  коноплями  обмотають  та 
смолою  обмажуть  та  й  зашлють.  А  по- 

тім, замордувавши,  юлову  йому  одрубали. 
ЗОЮР.  І.  265.  Тисячі  гце  других  заморду- 

вали лютими  муками.  Стор.  МПр.  49. 
2)  Измучить.  Кінь  замордований  стоїть. 
Шевч.  32. 

Заморити,  ся.  См.  Заморяти,  ся. 

Заморожувати,  жую,  еш,  сов.  в.  за- 
морозити, жу,  виш,  гл.  Замораживать,  за- 

морозить. Заморозень,  зня,  м.  Ледъ  подъ  грязь» 
(во  время  весенней  распутицы).  От  і  бо- 

лото, а  сани  як  гурчять:  то  певно  є  гце  й 
досі  заморозень.  Як  би  не  було  заморозил, 
то  вода  б  у  землю  увійшла,  а  то  як  море* 
Каменец,  у. 

Заморозити.  См.  Заморожувати. 
Заморозок,  зку,  м.  Первый  осеншй 

морозъ. Заморозь,  8І,  ж.  СиБгъ,  намерзшій  на 
оконномъ  стеклї..  Дивиться  в  поле,  через 
царину,  прохухавши  заморозь  на  склі.  Г. 

Барв.   167. Заморока,  ки,  ж.  Помраченіе,  а  пе- 
реносно: одуреніе,  ошеломленіе,  приведе- 

те въ  безпамятство,  мученіе.  Ну,  цё  діти! 
заморока  світа.  Подольск,  г.  Оце  мені 
чиста  заморока  з  тими  дітьми.  Подол.  г. 
Замороки  на  него  упали.  Онъ  лишился  со- 
знанія.  Вх.  Зн.  19.  Употребляется  въ  при- 
ложеніи  къ  человеку,  способному  заморб- 
чити — сбить  съ  толку,  одурить,  вскружить 



Заморочити — Замружити. 
605 

голову.  Котрий  хлопець  заволока,  то  то 
моя  заморока.  Грич.  III.  649.  Ой  дівчино- 
замороко,  не  гіди  замуж  сьою  року.  Грин. 
III.  653. 

Заморочити,  чу,  чиш,  гл.  Помрачить, 
омрачить,  а  переносно:  заморочить,  ослі- 

пить, одурить,  ошеломить.  Дівчинонька  ко- 
заченька та  й  заморочила.  Чуб.  V.  1207. 

Заморбчило  голову.  Закружилась  голова. 

Заморочитися,  чуся,  чишся,  гл.  ̂ По- 
терять голову,  сбиться  еъ  толку.  2)  О  го- 

лові: закружиться.  Житом,  у.  Глянула  я 
вниз,  голова  моя  заморочилась  і  я  пюоки- 
нулась.  Левиц.  І.  397. 

Заморський,  а,  є.  Замореній.  Замор- 
ською зілля  забажала.  Мет.   104. 

Замбр'я,  р'я,  с  Земля  за  моремь,  за- 
мореній край.  Федьк. 

Заморити,  рию,  вш,  сов.  в.  заморити, 
рю,  рнш,  гл.  1)  Замаривать,  заморить,  из- 

нурить. Вона  повинна  умерти  на  той  час 
і  заморити  все  в  домі.  Левиц.  Пов.  14. 
2)  Приводить,  привести  въ  безпамятство, 

лишить  чувствъ.  Молодиці  різали  ногу, — 
вона  казала,  гцо  слабою  спершу  заморяють, 
а  тоді  ріжуть.  Кіев.  г.  Що  ми  тою  меду 
поїли!  Було  батько  як  заморить  колодок 
три,  або  0  більш,  як  надбають  йою, — та 
і  їсти  вже  не  хочеться.  Грин.  П.  88.  3) 
Заморити  дідка.  Въ  дітской  игрі  въ  дідбк: 
ударить  палкою  на  лету  деревянный  шаръ 
(дідбн).  Ив.  25. 

Заморитися,  риюся,  ешся,  сов.  в.  за- 
моритися, рюся,  ришся,  гл.  Уставать, 

устать,  утомитьси.  .Аж  заморився  від  на- 
туги, а  все  таки  не  зворухнув  торби. 

Стор.  МПр.  7. 
Замостити.  См.  Замбщувати. 
Замостбвий,  а,  є.  Находящійся  за  мо- 

стомъ.  Бодай  здорові  були  замостові  люде. 
Чуб.  III.   159. 

Замотати,  ся.  См.  Замотувати,  ся. 
Замотилйчити,  чу,  чиш,  гл.  Обь  ульі 

пчелъ:  дать  проникнуть  въ  улей  вощин- 
ной моли.  Желех. 
Замотилйчитися,  чуся,  чишся,  и. 

Объ  ульі  пчелъ:  йміть  въ  себі  вощин- 
ную моль.  Желех.  Переносно:  Семинарія, 

бачте,  ммотиличилась,  треба  підчистити. 
Св.  .1.  297. 

Замоторйтися,  рюся,  рйшея,  гл.  За- 
спішить. Замтнорішся  він,  як  у  школу 

йти.  Константиногр.  у. 

Замотувати,  тую,  еш,  сов.  в.  замо- 
тати, таю,  еш,  гл.  Заматывать,  замотать, 

наматывать,  намотать.  Замотай  собі  на  ус 

Ном.  №  5829.  Замотати,  зав  язати,  та  й 
нікому  не  казати.  Ном.  №  5946. 

--  Замбтуватися,  туюся,  ешся,  сов.  в. 
замотатися,  таюся,  ешся,  гл.  1)  Обматы- 

ваться, обмотаться,  закутываться,  заку- 
таться. Замотався  у  кирею,  ліг  на  дворі 

спати.  2)  Запутываться,  запутаться.  Ой 
ішов  я  з  вечерниць  через  ті  городи:  замо- 

тався в  щрбузіння,  наробив  я  шкоди.  Грин. 
III.   674. 

Замочуватися,  цуюся,  ешся,  гл.  Укрі- 
питься, еділаться  боліє  кріпкимь.  Тю- 

тюн замощувався  від  неї  (горілки).  Шух. 
І.   36. 

Замочи,  жу,  жеш,  іл.= Замогти.  Може 
бис  заміг  ще  одну  ручку  скосити.  Вх.  Зн.  19. 

Замочити,  ся.  См.  Замочувати,  ся. 

Замбчок,  чиж,  м.  І)  Ум.  оть  замок. 
2)  мн.  См.  Ритмі.  МУЕ.  НІ.  20. 

Замбчуваяня,  ия,  с  Заиачвваніе. 

Заночувати,  чую,  еш,  сов.  в.  замо- 
чити, чу,  чиш,  и.  1)  Замачивать»  замо- 
чить, обмачивать,  обмочить.  /  риби  не 

зловив,  собі  штани  замочив.  Чуб.  III.  326. 
2)  Намачивать,  намочить  въ  воду  дере- 

вянную бочарскаго  изділія  посуду,  чтобы 

она  разбухла  и  не  давала  течи.  3) — на- 
мітку. Обрядъ  въ  конці  крестинъ.  Погу- 

ляли, вже  б  слід  іти  намітку  замочувати, 
а  Семен  просить,  щоб  ще  по  чарці.  О. 
1862.  VIII.  2. 

Замбчуватися,  чуюся,  ешся,  сов.  в. 
замочитися,  чуся,  чишся,  гл.  1)  Зана- 

чиваться, замочиться,  обмачиваться,  обмо- 
читься. Через  річку  брела — да  й  замочи- 

лася, зайшла  до  сестри  —  пересушилася. 
Чуб.  V.  107.  2)  Шутливо:  выпить  водки. 
Замочмеся!  Вх.  Лем.  416. 

Замбщувати,  щую,  еш,  сов.  в.  замо- 
стити, щу,  стиш,  гл.  1)  Замащивать,  замо- 

стить, закладывать,  заложить.  Треба  позла- 
мувать дубців  з  усякою  дерева  та  й  за- 

мостить, тоді  вже  ніщо  не  розірве  греблі. 
Грин.  І.  180.  2)  Покрывать,  покрыть.  Хма- 

рами пів  неба  замостило.   Греб.  367. 

Занріти,  рію,  еш,  гл.  Показаться  не- 
ясно вдали.  Замрів  місяць  між  хмарами. 

Щог.  В.  21.  Мрії  далекі  осяйні  мені  ве- 
селкою замріють.  Г.  Барв.  535. 

Замружити,  жу,  жиш,  гл.  Зажмурить, 
закрыть,  смежить  (глаза).  Нема  такою  а 
ні  дня,  а  ні  ночі,  щоб  не  плакали  мої 
чорні  очі.  1  спання  на  них  нігди  не  буває, 
хоць  я  їх  замружу,  смуток  пробуджае. 

Чуб.  V.  16. 
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Эажрячйтж,  чіп,  и.  безл.  Заморосить, 
пойти  мелкому  дождю. 

Замугикати,  каю,  вш,  гл.  Запіть 
тихо,  подъ  носъ. 

Замудрувати,  рУю,  вш,  гл.  Замудрить, 

замудрствовать.  Отце  Нептун  замудрував. 
Котл.  Ей.  II.  7. 

Зажужжи),  нар.  Замужемъ.  Се  вже  я 

вдруге  замужжю.  Г.  Барв.  433. 

Бажужжя,  жя,  с.=3ажіжжя. 

Замуленій,  я,  в.=3аміжній.  Замуж- 
ній  хліб  добрий,  да  не  пожиточний.  Чуб. 
ІП.  121.  Ох,  як  би  я  знала  замужнее 

лихо,  то  гуляла  б  у  матінки  тихо.  Грин. 
Ш.  297. 

I.  Замулите,  лю,  лиш,  гл,=3ажуляти. 

II.  Замулити,  ея.  См.  Замулювати,  ся. 

Замулювати,  люю,  еш,  сов.  в.  аамУ- 
литн,   лю,    лиш,    гл.    Заносить,    занести 
иломъ. 

8ажгулюватися,  лююся,  ешся,  сов.  в. 

важУлнтися,  люся,  лишся,  гл.  1)  Зано- 
ситься, быть  занесенным*  иломъ.  2)  Только 

сов.  в.  Замішаться,  замяться. 

Эам^ляти,  ляю,  вш,  гл.  Начать  давить, 

тереть,  мозолить.  Чоботи  так  замуляли, 

що  мусив  скидати. 

Замураийтися,  влюся,  вйшея,  гд. 

Зарости,  покрыться  травою.  Криниця  й 

замуравилась.  Грин.  І.  148. 

Замурза,  еж,  об.  Оь  запачканнымъ,  за- 
мусленнымъ  лицомъ. 

ЗамУрааний,  а,  е.  Замусленный,  испач- 
канный. Замурзана  така!  сказано — дити- 

на: чи  їсть,  чи  п'є,  то  по  грудях  тече;  а 

там  мокре  таке  полізе  на  двір  і  бавиться 

в  поросі.  Св.  Л.  99.  Киргизя  замурзане. 
Шевч.  (О.   1862.  ІП.  4). 

Замураати,  ся.  См.  Бажурвувага,  ся. 

Занервувати,  вую,  вш,  сов.  в.  аажУр- 
аати,  ааю,  еш,  и.  Замусливать,  замуслить, 
испачкать. 

Замуруватися,  вуюся,  вШся,  сов.  в. 

важураатися,  ааюся,  ешся,  гл.  Замусли- 
ваться, замуслиться,  испачкаться.  Стоїть 

котик  під  лавкою,  замурзався  сметанкою. 

Грин.  П.  310.  Замурзались  в  крові  і  гриз- лись як  собаки.  К.  Дз.  11. 

Зажуркотаги,  чу\  чеш,  гл.  1)  Замур- 
лыкать. 2)  Забормотать.  Той  щось  замур- 

котав,— чуть,  лається  гце.  О.  1862. 
VIII.  27.  , 

Зажуржотатн,  чу\  чеш  и  аажуржотіти, 

чу\  тйш,  гл.  Троянці  всі  замурмотали. 
Котл.  Ен.  І.  16. 

Замуровувати,  вую,    еш,    сов.  в.    *•• 

мурувати,  рУю,  еш,  гл.  1)  Закладывать,  за дожить,  заделывать,  заділать  камиежъ, 

кирпи*чемъ.  Бої  знайде,  хоч  і  в  печі  заму- 
руйся. Ном.  №  50.  2)  Заліплять,  заліпить 

(скЬгомъ  окна).  Як  підніметься  завірюха... 

замурує  тобі  вікна,  засипле  снігом  двері. 
Греб.  404.  Бач,  у  шинку  як  замурувало 
вікна.  О.  1861.  У.  70. 

8амур6вуватися,  вуюся,  ешся,  сов.  в. 

аамуруватися,  рУюся,  ешся,  гл.  Зале- житься камнемъ,  кнрпичемъ.  П/йду  в  чер- 

ниці, замуруюсь  по  шию.  Г.  Барв.  248. 

Замурчати,  чу\  чйш,  гл.  Заворчать. 
Зажусолитя,  лю,  лиш,  гл.  Замуслить, 

запачкать.  Ото  як  ти  корсетку  заму- 
солила. 

Зажусувати,  сую,  еш,  гл.  Задіниться. 
Замутити,  чу,  тйш,  гл.  1)  Замутить, 

возмутить.  Воно  у  нас  таке  тихе  та  лю- 
бе, що  сказано  й  водою  не  замутить.  2) 

— тишу.  Нарушить  тишину.  Навспинячки 

Христя  ходила,  щоб  не  замутити  тієї 

тиші,  що  панувала  в  хаті.  Мир.  Нов. 
І.   121. 

Замутйтися,  чуся,  тйшея,  гл.  1) 

Найти  предлогъ.  Заходе' дяк, — нічим  заму- 
титься,— так:  розміняйте,  куме,  п'ятака! 

Лебед.  у.  Замістився  шмаровіз,  либонь  то 

до  коней,  як  уносить  на  дяченька  тов- 

стенький грабовий.  Чуб.  У.  674.  2)  Раз- 
влечься. Инші  вишукують  тою  кохання 

так,  аби  замутиться.  МВ.  II.   131. 

ЗажУцкуватжй,  а,  в.  Затвердільгй. 

Де  сичавиця  була,  то  замуцкувате  поле. Черк.  у.  • 

Зажучити,    чу,    чнш,    гл.    Замучить. 

Ви,  жіідове,  Христа  замучили.  Чуб.  НІ.  353. 

Замучитися,  чуся,  чжшся,  гл.  Изму- читься. 

Эажучйтнся,  чуся,  чйшея,  и.  По- 
крыться мукою,  также:  забиться  мукою 

(обь  отверстіяхть  сита).  Як  сито  заму- 
читься, то  не  треба  його  оббивати. 

Мнж.   154. 

Зажчати,  чу,  чйш,  гл.  Замчать,  за- 
нести. Мир.  ХРВ.  24.  Козацькі  суда  на 

три  части  розбивало!  Першу  часть  одбч- 
вало,  в  тихий  Дунай  замчало.  Л  у  каш.  61. 

О,  нещаслива  доле  ти  звеліла  орді  в  ту- 

рещину  мене  замчати.  К.  ЦН.  214.  Вхоп- лено й  замчано  кобзаря  на  край  світу, 

між  азіяцьку  дичу.  К.  ХП.   130. 

Замчйсько,  ка,  с.=8ажчнще.  Драг.  85. 

Замчище,  ща,  с   Місто,    гді    стоялъ 

замокъ,  также    и    развалины    замка.    Про 

це  замчище...    у   церковних   записах,    ка- 
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жуть,  е  переписано  про  все:  і  коли  ті 
вали  повисгтувані,  і  ото  тії  мури-  муру- 

вав, що  тепер  од  їх  тільки  цегла  та  ка- 
мінячки  валяються.  Драг.  224.  Як  би  то 
ти,  Богдане  п'яний,  тепер  на'  Переяслав глянув  та  на  замчище  подививсь.  Шевч.  636. 

Зам'яти.  См.  Заминати. 
важитися  и  вамнйтися,  н^ся,  нешся, 

м.  1)  Замяться.  Як  не  той  став  хлопець, 
оставшись  з  панянками:  зам'явся  зараз, закахикав.  Св.  Л.  121.  2)  Начать  чувство- 

вать себя  больнымъ.  Чогось  мале  наше  за- 
м'ялось, головка  шряча  і  невеселе  таке. Коли  б  ще  не  занедужало.  Черниг.  у. 

Зам'ятий,  ні,  ж.  Замішательство,  су- матоха, суета.  Тат  була  зам'ятня  тоді! Екатериносл.  у. 

Эам'яттй,  ти,  с.=8аж'ятня.  Здається, 
велике  зам'яття  затлумило  їм  голови,  бо мов  наввипередки,  один  одного  збиваючи  з 
ції,  шнякть  по  ярмарку.  О.  1862.  IX.  65. 

8ана,  нй,  ж.  Раст.  Головня  зерновая, 
Шеао  ведеїиш.  Дивись  лишень...  скільки 
Бог  дав  сьому  чоловікові  пшениці,  та  яка 
ж  гарна,  та  чшта,  нема^  в  неї  ні  зани '), 
нг  кукілю.—  ')  Зана—таке  зілля,  що  як доспіє,  то  неначе  сажа  з  квітки  сиплеть- 

ся і  темнить  пшеницю.  Стор.  І.  23. 
Занадити,  джу,  днш,  гл.  Завлечь,  за- манить. Вх.  Зн.   19. 
Занадитися,  джуся,  дишся,  и.  По- 

вадиться. Занадились  кури  та  й  позгри- 
зали пуп'яночки.  Каменец,  у.  В  той  са- док до  яблук  занадився  сокіл  і  каждої  ночі 

об  їда  яблука.  Рудч.  Ск.  І.  153.  Занадився 
мелник  та  до  мелнички.  Грин.  Ш.  654. 

ванадто,  нар.  Слишкомъ,  черезчуръ. Іляоїть,  щоб  часом  уже  занадто  великою 
не  була.  Рудч.  Ск.  II.  96.  Це  вже  занад- 

то солодкий  буде.  НВолын.  у. 
8анапастйтн.  См.  Занапащати. 
8анапашати,  щаю,  еш,  сов.  в.  зана- 

пастити, щу,  стиш,  гл.  Погублять,  погу- 
бить. Занапастив  худібчину  через  свою  дів- 
чину. Чуб.  У.  295.  Степ  широкий,  край веселий  та  й  занапастили.  ЗОЮР.  II. 

254.  Збавив  я  тобі  віку,  занапастив  долю. Стор.  МПр.   22. 
ванапрасно,  нар.  Безъ  вины.  Прости 

мене...,    що    я    тебе    занапрасно    ударив. ЛІ  Н  Ж .    о  о . 

ванат^жнтися,  жуся,  жишся,  гл.  За- 
упрямиться. А  хоч  і  чує  коли,  то  ~тна- тужиться  та  й  мовчить    Черк.  у. 

8анатУрнтнся,  рюся,  ржшся  гл  За- упрямиться. 

Заневільннй,  а,  е.  Лишенный  воли, 
свободы,  подневольный.  Плаче  та  ридає, 
що  долі  немає,  заневгльний  світ.  Чуб.  V.  603. 

Заневірнити.  См.  Заневірнйтн. 
Заневірніти,  нію,  еш,  гл.  Подурніть, 

известись,  истощиться.  Так  молодиця  за~ 
невірніла,  наче  з  домовини  встала.  2)  Сде- 

латься дурнымъ,  гадкимъ. 

■  Заневірнйтн,  нию,  еш,  сов.  в.  ване- 
иірнити,  ню,  ниш,  гл.  Загаживать,  зага- 

дить, загрязнять,  загрязнить.  Гладишкою 
помиї  виносила,  та  так  заневірнила,  що  й 
не  думай  уже  на  молоко  її  брати. 

8аненблений,  а,  е.  =  Заневі  льний. 
Плаче,  ридає,  що  долі  немає,  заневолений світ.  Нп. 

Заненолити.  См.  Заневолюватн. 

Заневблювати,  люю,  еш,  сов.  в.  ва- 
нвволптн,  лю,  лиш,  гл.  1)  Лишать,  ли- 

шить свободы;  приневолить;  стіснять,  стіс- 
нить. Заневолив  своєю  роботою.  Занево- 

лять  жінку,  як  понасходяться,,  що  й  до 
печі  не  можна  доступити.  Черк.  у.  2) 
Принуждать,  принудить.  На  городі  терли- 

ця, чогось  милий  сердиться,  сердиться,  не 
говорить,  чорт  йою  заневолить.  Грин. Ш.  659. 

Заневвдніти,  нію,  еш,  гл.  Потемніть, 
омрачиться.  Вх.  Зн.  19. 

Занегодитися,  диться,  гл.  безл.  На- 
ступить дурной  погоді.  Занегодилось:  все 

дощ  та  дощ.  Черк.  у. 
Занедбання,  ня,  с  1)  Пренебрежете, 

оставленіе  безъ  вниманія,  нерадініе.  За- 
щеміло серденько  в  моєї  Лесі  од  того  за- 

недбання. К.  ЧР.  134.  Рідна  мова,  мова 
великих  предків,  пійшла  в  неї  у  занедбання. 
К.  XII.  114.  2)  —себе  самого.  Самоот- 
верженіе.  Дух  повен  ̂ жертви,  повен  занед- бання себе  самого  для  добра  людською.  К. 
Бай.   144. 

Занедбати.  См.  Занедбовуватж. 
Занедббвувати,  вую,  еш,  сов.  в.  за- 

недбати, баю,  еш,  гл.  Оставлять,  оста- 
вить безъ  вниманія,  пренебрегать,  прене- 

бречь, не  заботиться  о  чемъ.  Занедбовую- 
чи  роботу  в  пекарні,  постигалася  боржій до  молотники.  Г.  Барв.  316.  І  дитя  своє 
зовсім  занедбала, — пропадає  дитя.  МВ.  П. 
49.  Людей  і  славу  занедбала.  Котл.  Ен. І.  35. 

Занедужати,  жаю,  еш,  гл.  Занемочь, заболіть.  Сталась  йому  пригодонька  не 
тень,  а  вночі:  занедужав  чумаченько,  •» Криму  ідучи.  Макс.  (1849)  175. 
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8ане8доровіти,  вйо,  вш,  гл.  Занеду- 
жати. Вх.  Зн.   19. 

8ан6пад,  ду,  м.  Упадокъ,  упадокъ 
силъ.  Воздвиїнути  рідну  націю  з  духов- 

ною занепаду.  К.  ХП.  133.  Народній  дух 
з  занепаду  підняти.  К.  Бай.  7. 

8анепадати,  даю,  вш,  соб.  в.  зане- 
пасти, ду\  деш,  гл.  1)  Приходить,  придти 

въ  упадокъ.  2)  Надрывать,  надорвать  здо- 
ровье, ослабевать,  ослабіть,  обезсиліть. 

I  еьою  часу,  як  занепав  о.  Гернасій,  то 
до  півроку  так  висох.  Св.  Л.  90.  Занепав 
од  ран  наш  батько.  К.  СП.  106.  Ти  так 
занепав,  синку,  з  своєю  чумачкою,  що  й 
не  пізнаєш  тебе,  тілько  одні  очі  блии  ть. 
Харьк.  г.  Мій  хлопець  чоюсь  занепав:  ка- 

же, юлова  болить  і  на  світ  не  можна  ся 
дивити.  Каменец,  у. 

Занепалий,  а,  е.  Слабаго  здоровья,  съ 
надорваннымъ  здоровьемъ.  Я  убогий,  за- 

непалий од  самої  молодости.  К.  Псал.  203. 
Мою  жінка  така  замліла  та  занепала. 
Мнр.  Пов.  II.  53. 

ванепасти.  См.  Занепадати. 
Занести,  ся.  См.  Заносити,  ся. 

Занеханяя,  ня,  с.  Пренебрежете, 
оставленіе  безъ  вняманія,  недосмотръ,  не- 
радініе. 

Занехати,  хаю,  вш,  гл.  Оставить,  по- 
кинуть, пренебречь.  Любив  же  я  дівча 

змалу,  а  тепера  занехаю,  бо  вже  иншу 
милу  маю.  Грин.  ПІ.  681.  А  я  таку  за- 
нехала  матусину  волю.  Гол.  ГУ.  445.  Не- 
щасливе  закохання  треба  зинехати.  Гол. 
Г.  297. 

Занехаювати,  хаюю,  вш,  сов.  в.  зане- 
хаяти, хаю,  вш,  іл.  1)=3анехатн,  за- 

недбати. Так  ти,  доню,  занехаяла  тою, 
ию  любила?  Одвезли  дитину  да  й  зане- 

хаяли. Не  годувала  собаки,  занехаяла,  а 
він  хоч  і  старий,  а  все  таки  поміч  дає. 
Рудч.  Ск.І.   13. 

Занехлюювати,  хлююю,  вш,  сов.  в. 
ванехлюїти,  ліою,  вш,  гл.  Загрязнять, 
загрязнить,  привести  въ  неряшливый,  не- 

чистый видъ.  К.  Кр.  24.  Добра  хазяйка, — 
так  занехлюгла  хату,  що  сміття  по 
коліна! 

Занехтувати,  тую,  вш,  іл.  =  Зане- 
хаяти. 

Занеч^яти,  чу"ю,  вш,  гл.  Потерять слухъ,  оглохнуть. 

Занив,  ву,  м.  То-же,  что  и  толока 
{пастбище  для  скота),  но  находящаяся  за 
полями.  Вх.  Зн.  19. 

Занивати,  ваю,  вш,  сов.  в.  занити, 
нйю,  вш,  гл.  Изнывать,  изныть.  Ниє,  ниє, 
заниває  моє  серце  без  тебе.  Мет.  61.  Зга- 

даю Бога,  засумую,  подумаю, — заниє  серце. 
К.  Псал.   174. 

Занидіти,  дію,  вш,  гл.  Зачахнуть, 
Занизування,  ия,  с.  Способъ  выши- 

ванья, при  которомъ  нитка  продевается 
сквозь  полотно  постоянно  въ  одномъ  на- 

правленій и  узоръ  получается  съ  обЬихъ 
сторонъ  ткани.  Вас.  193. 

Занизувати,  вую,  вш,  гл.  Вышивать 
занизування,  (см.) 

Занйкнути,  кну,  неш,  гл.  Заглянуть, 
зайти,  посмотреть.  Вій  уже  туди  заник- 
нув,  у  ліс,  так  і,знає,  хто  там.  Черниг.  у. 

Занйвуватися,  куюся,  ешся,  одн.  в. 
заникнутися,  н^ся.  нешся.  гл.  Заикаться, 
заикнуться.  Як  говорить,  то  все  зани- 
куеться.  Харьк. 

Заийти.  См.  Запивати. 

Занишкнути,  ну,  неш,  гл.  Утихнуть, 
умолкнуть.  Гомоніли,  юмоніли,  а  далі  й 
занишкли.  Черк.  у.  Занишкніть,  уха  на- 

ставляйте і  слухайте,  що  я  скажу.  Котл. 
Ен.  VI.  14. 

Занйпшорнти,  рю,  риш,  гл.  Зашарить. 
Коло  дверей  щось  занишпорило.  Мир.  Пов. 
I.  140. 

Занйпшорнтися,  рюся,  ришся.  и. 
Закопаться,  углубиться  во  что. 

Занівечити,  чу,  чиш,  гл.  Испортить, 
погубить.  Я сам  занівечив  свій  вік.  Шевч.415. 

Заніз,  нйву,  .и.  Палка,  продаваемая 
въ  концы  ярма  и  запирающая  шею  вола. 
Рудч.  Чп.  250.  Чуб.  VII.  405.  КоІЬ.  1.67. 
Поробили  ярма  кленові,  поробили  занози 
дубові.  Нп.  Ум.  Занбзик.  Аф.  Ув.  Зано- 
зяка.  Аф. 

Занізка,  ки,  ж.=8анІ8.  Угор.  Шух. 
I.  194.  Ум.  Занізочиа.  Занізочки  все  мідя- 

нії. Гол.  П.  17. 

Заніколитися,  литься,  и.  безл.  Сде- 
латься некогда.  Оце  ж,  бач,  матері  зані- 

колилось, вона  й  не  пішла.  Харьк.  Так  за- 
ніколилось, що  Боже!  а  він  кличе  на  хре- 

стини. Канев.  у. 

Занікчемніти,  нію,  вш,  гл.  Сд-влатьса 
ничтожнымъ,  негоднымъ. 

Занімити ,  ся  =8айи»тм,  оя. 
Заніийтн,  илю,  ийш,  іл.  Сдвлать 

нвмымъ.  А  бодай  тя  занімило!  (Каменец. 

у.)— пожеланіе  равносильное:  тнпунъ  тебі 
на  языкъ! 
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Заніміти,  кію,  вш,  ід.  1)  Заніміть, 
оніміть.  Заніміги  твої  губочки.  Мет.  293. 
2)  Потерять  чувствительность.  У  мертвого 
зуби  ніколи  не  болять,  кости  задубіли,  зуби 
заніміли.  Чуб.  І.  125. 

Завіска,  ви,  а*с.=3анізка. 
Занісно,  нар.  То-же,  что  и  завізно. 

В  млині  дуже  занісно.  Вх.  Зн.   19. 
Загітувати,  тую,  вш,  гл.=3анюту- 

ватн  * 
Зановать,  ті,  ж.  Расі.  Зоїиз  согаіси- 

Іаіиз.  Шух.  І.  21. 
Заново,  нар.  Заново,  наново,  опять. 

Так  з  неї  нечиста  сила  й  вийшла,  мов 
охрестили  її  заново.  Рудч.  Ск.  II.  32. 

Занбгтнця,  ці,  ж.  Заусеница. 

Заножйти,  жу\  жйш,  гл. — нбгн.  Дви- 
гать ногами  съ  цілью  идти?  Встречено 

въ  народной  поговоркі:  Лізе  кусіка  з-за 
сусіка,  зуби  зазубила,  очі  заочила,  руки 
заручила,  ноги  заножила.  Зоря  1883, 
стр.  223. 

Занбаа,  зи,  ж.= Заніз. 
Занбзина,  ни,  ж.—  ЗанІ8.  Що  на  во- 

лики все  занозини,  а  на  коники  пута. 
Чуб.  У.  276. 

Занорйти,  рю,  рйш,  гл.  О  мьппахъ:  за- 
скрестись въ  норі.  Занорили  миші  під  по- 

мостом. 
Занорйчитнея,  чуся,  чишся,  гл.  Упасть 

лицомъ  внизъ.  Він  підскочив  та  пихиць 
Ш  так  і  заноричилась!  Черни  г.  у. 

Заносити,  шу,  онш,  сов.  в.  занести, 
несу\  сеш,  іл  1)  Заносить,  занести  кого 
или  что  куда.  Забери,  занеси  всі  любощі 
мої.  Мет.  ЗО.  Занесеш  голову  на  чужу  сто- 

рону, занесеш  очиці  на  турецькі  гряниці. 
Мет.  434.  Бодай  тая  річка  кошуром  за- 

росла: вона  мою  товариша  за  Дунай  за- 
несла. Макс.  (1849)  169.  Аж  де  ся  взяв 

буйнесенький  вітрець,  заніс  той  вінець 
аж  на  Дунаєць.  Чуб.  III.  301.  Ой  обсади, 
мила,  гоЛубонько  сива,  вишеньками  двір,  ой 
щоб  не  заходив,  вітер  не  занопгв  мою  го- 

лосочку в  двір.  Мет.  67.  Якось  їх  клятих 

•^  ге:"'  'ночі  на  Т'тчір  "  гнйклл.  Шевч. 
434.  Яка  нечиста  мати  тебе  сшои  за- 

несла? Стор.  МПр.  78.  Мислоньки  заносять. 
Осаждаютъ  разныя  мысли.  Говорили  мені 
люде,  що  ти  иншу  маєш. — Ой  я  иншоі  не 
маю, — мислоньки  заносять,  бо  й  сама  ж 
ти,  нила,  бачиш,  що  всі  мене  просять. 
Мет.  64.  2)  Заносить,  занести  за  что,  мимо 
чего.  Ложки  за  ухо  не  занесеш.  Ном. 

Л  3082.  3)  Заносить,  занести  ч-Ьмъ  (пес- 
жомъ,  сиігомь  и  пр.).  /  занесе  піском-сні- 

юм  курінь — мою  хату.  Шевч.  447.  Твої 
білі  ребра  піском  занесу,  у  мул  поховаю. 
Шевч.  57.  4)  Относить,  отнести.  Заніс 
вовну  до  ткача.  НВолын.  у.  Змій...  узяв 
той  баркасик,  заніс  ураз  до  берега-  Мнж.  40. 
5)  Продолжаться,  продолжиться.  Штирі 
дні  занесе  весіля.  Вх.  Лем.  416. 

Заноситися,  шуся,  сишся,  сов.  в.  на- 
нестися, суся,  сешся,  гл.  1)  Заноситься, 

занестись.  2)  Важничать,  зазнаваться.  3) 
На  дощ  заноситься.  Собирается  дождь. 

Заночувати,  ч^ю,  вш,  гл.  1)  Заноче- 
вать, остаться  на  ночь.  Добре,  остануся, 

заночую  в  тебе.  МВ.  II.  87.  2)  О  дівушкі 

или  парні:  лечь  спать  съ  к'Ьмъ  (на  поси- 
дЬлкахъ).  Я  з  тобою  вечерую,  з  другим  за- 

ночую. Чуб.  У.  165.  3)  Принять  на  но- 
члег. Чи  спиш,  серце,  та  чи  чуєш,  чи 

Добоша  заночуєш?  Гол.  І.  153. 
Зануда,  ди,  ж.  Тоска.  Як  осліп  я, 

так  зануда  така,  не  дай  Боже!  Ум.  За- 
нудна. В  тебе  жінка  юлубка,  а  нам  гірша 

занудка:  вона  тебе  юлубить,  а  нас  гірше 
занудить.  Гадяч.  у. 

Занудити,  джу\  диш,  гл.  1)  Навести 
тоску,  скуку.  Вона  в  мене  не  полуднала, 
тілько  мені  та  занудила.  Мет.  290.  Се 
ти  себе,  занудиш,  дитино  моя.  Г.  Барв. 
197.  2)  безл.  Затошнить.  Занудило  коло 
серця.  Щевч.  68. 

Занадитися,  дж^сн,  дишся,  гл.  1)  За- 
тосковать, заскучать.  Од  болести  прохо- 

жуся,  од  любови  занужуся.  Лавр.  141. 
2)  Лихом  занудйтися.  Напасть  тоскі,  хандрі. 
Десь  моєму  панові  лихом  занудилось,  що 
з  Хмельницьким  гуляти  схотілось.  Макс. 
(1849).  66. 

Занувд,  ду,  м.  Взнуздка.  На  занузді 
бути.  Быть  взнузданнымъ.  Ой  наші  узди 
в  конях  на  занузді.  ЗОЮР.  І.  136. 

Эануадати,  даю,  вш,  гл.  В:>нуьдать. 
Шнську  голову  найди  та  й  ту  зануідай. 
Ном.  №  12235. 

Занурити,  ся.  См-  Занурити,  ся. 

Зануряти,  раю,  вш,  сов.  в.  занурити, 

рю,  риы,  їх  Погпужяті,.  погрузи1"-  яг 
воду.  Угор. 

Зануритися,  рчюся,  ешся,  сов.  в.  за- 
нуритися, рюсі,  ршся,  гл.  Погружаться, 

погрузиться  въ  воду.  Угор. 
Занютувати,  т^ю,  вш,  и.  Заклепать 

(о  гвозді  или  вингЬ).  Рк.  Левиц.  Та  не 
крути,  нічою  не  буде;  бачиш,  тут  не 
гайка,  а  занютовано.  Врацл.  у. 

Занюхати,  хаю,  вш,  гл.    Почуять   но- 

20 
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сомъ.  За^юхае  ковбасу  в  борщі.  Ном. 
№  5723. 

Занявкати,  каю.  ега  и  занявчати,  чу, 
чйш,  гл.  Замяукать. 

Заняти,  ся.  См.  Займати,  ся. 
Заоблогувати,  гУю,  еш,  гл.  О  полі: 

остаться  невоздЬланнымъ.  Чуб.  VI.  62. 
Заодітися,  нуся,  нешся.  гл.  Одіться. 

Вх.  Зн.  20. 

Заопирувати,  рУю,  еш,  гл.  Заупор- 
ствовать.  Піди,  кажу,  піди!.,  так  він  зао- 
пирував,  вражий  син,  таки  не  игшов/Канев.  у. 

Заорандарювати,  рюю,  еш,  гл.  Начать 
быть  арендаторомъ.  Ще  Богу  дяка,  що  го- 

лова держить:  усе  таки  й  нам  зволяе  трохи 
з  нашого  плеса  поживитись;  а  вже  як  би 
жид  заорандарював,  то  нашим  бідолахам 
і  у  велике  свято  не  прийшлось  би  покушту- 

вати тієї  риби.  О-   1861.  XI.   114. 

Заорендувати,  дУю,  еш,  гл.  Заарендо- 
вать, взять  въ  аренду.  Іще  ж  то  жиди- 

рандарі  у  тому  не  перестали:  на  славній 
Україні  всі  козацькі  торги  заорандували. 
АД.  II.  21. 

Заорати.  См.  Заорювати. 
Заори,  ор  и  забрини,  рий,  ж.  мн. 

Края  пахатнаго  поля,  съ  трудомъ  запахи- 
ваемые и  дающіе  огріхи  вслідствіе  твер- 

дой уізженной  почвы.  Миргор.  у.  Слов. 
Д.  Эварн. 

ЗаорУдити,  джу,  диш.  гл.=Заоруду- 
вати. — в  свої  рУки.  Прибрать  къ  рукамъ. 
^їуб.  І.  171. 

Заорудувати,  дую,  еш,  гл.  Завладеть, 
закомандовать,  начать  распоряжаться. Шин- 

карка ним  так  уже  заорудувала,  що  він 
у  неї  під  тином  шинковим  днює  й  ночує. 

МВ.  II."  181. 
Забрювання,  ня,  с  1)  Залахиваніе. 

2)  Начало  Пахоты.  Тот  день  найліпший 
до  заорюваня.  МУЕ.  III.  37. 

Заорювати,  рюю,  еш,  сов.  в.  заорати, 
рю,  реш,  гл.  1)  Запахивать,  запахать.  Н6- 
сом  заорати.  Упасть  липрмъ  внизъ.  Упав 
так,  що  аж  носом  заорав.  Ном.  Де  6634. 
2)  Начинать,  начать  пахать.  В  той  день 
ідуть  заорювати.  МУЕ.  НІ.  38.  Заорювати 
(в  понеділок)  не  можна.  МУЕ.  НІ.  33. 

Заохбта,  ти,  ж.  Поощреніе.  Желех. 
Забхати,  хаю,  еш,  гл.  Заохать.  Тілько 

пані  заоха,  або  хто  з  дівчат  на  ухо  за 
чим  озветься.  МВ.  (О.   1862.  III.  35). 

Заохотити.  См.  Заохочувати. 
Заохочування,  ня,  с  Поощреніе,  при- 

влечете къ  какому-либо  ділу.  Желех. 
Заохбчувати,  чую,  еш,  сов.  в.  ваохб- 

тити,  хочу,  тиш,  гл.  Возбуждать,  возбу- 
дить желаніе,  привлекать,  привлечь,  по- 

ощрять, поощрить.  Роздмухували  оюнь  на 
Україні,  заохочуючи  благочестивих  до  Унії. 
Левнц.  (Правда  1868,  485).  Він,  щоб  нас 
удруге  заохотити,  давав  нам  на  обід  ба- 

ранини і  кашу  молошну.  Грин.  Н.  233. 
Ми,  старії,  тільки  поїдемо  поле  зажати, 
момдіж  заохотити.  Г.  Барв  _  16. 

Заочйти,  чу,  чйш,  гл.— нічі.  Уста- 
виться глазами?  Смотріть  не  сводя  глазъ? 

Примъръ  см.  при  слові;  заножйти. 
Забчний,  а,  е.  Заочный.  Заочною  купця 

пугами  б'ють.  Ном.  Лі  10497. 
Запад,  ду,  м.  1)  Въ  вьіраженіи:  запад- 

сбнця — западъ.  Від  запад-сонця  прийшла 
завала.  Вх.  Зн.  18. 2)  См.  Єтір.  Шух.  I.  226. 

Западати,  даю,  еш,  сов.  в.  запасти, 

паду",  деш,  гл.  1)  Проваливаться,  провалить- ся. Та  бодай  тая  степовая  могила  запала. 
Мет.  98.  Бодай  їх  слід  запев!  Пожеланіе 
смерти.  МВ.  (О.  1862.  Ш.  48).  2)  Ввали- 

ваться, ввалиться.  Пий  до  дна,  щоб  очі  не 
запали.  Ном.  Л»  11550.  3)  Западывать,  за- 

пасть за  что,  напр.  о  щеколді,  запираю- 
щей дверь.  Запала  нлямна.  Кончилось. 

Вже  по  всьому,  вже  клямка  запала.  Ном. 
Л»  1841.  4)  О  солнці:  заходить  зайти 
за  что-либо.  Сонечко  вже  запало  за  гору. 
МВ.  (КС.  1902.  X.  143).  5)  Впадать, 
впасть  во  что.  Та  як  коханка  сльозу  про- 

ливає, сльоза  та  в  могилу  мою  западає. 
Мог.  151. — в  голову.  Засість  въ  голові. 
Все  сидить,  рукою  підпершися,  все  думає... 
наче  думка  яка  важка  запала  їй  в  голову. 
О.  1862.  V.  84.^в  душу,  в  бно,  в  серце. 
Произвести  впечатлініе,  понравиться.  Олена 

знає  тою  'парубка,  що  їй  так  у  душу  за- пав. Кв.  І.  17. 

Западатися,  даюся,  ешся,  сов.  в.  за- 
пастися дУся,  дёщся,  гл.  Проваливаться, 

провалиться;  обвал'иваться,  обвалиться.  Но- вая хата  нехай  западеться.  Чуб.  V.  792. 
Через  письменних  світ  западеться.  Ном. 
№  6044. 

Западень,  дня,  м.  Углубленіе.  Черк.  у. 

Западе нька,  ки,  ж.  1)  Ум.  оть  за- 
падня. Мов  юлу  бок  у  западеньці  бився. 

К.Дз.  87.  2)  Та  часть  дверной  щеколды, 
которая,  падая  на  крюкъ,  запираетъ  гвмъ 

дверь'  Волч.  у. 
Западина,  ни,  ж.  Впадина.  Під  одною 

юрою,  коло  зеленої  левади,  в  глибокій  запа- 
дині стояла  хата.  Левиц.  КС.  4.  В  зерні 

саме  посередині  була  западина  через  те,, 
що  в  дно    щось    точило   те  зерно,    провер- 
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тіло  дірку.  Алексадров.  у.  Очі  позападали 
і  блищали  в  западинах  іскрами.  Г.  Барв.  18. 

Западистий,  а,  є.  Впавшій,  впалый. 
Широкі  груди,  хоч  і  западисті.  Г.  Барв.  22. 

Западней,  а,  е.  Виадистый.  Западне 
бзеро.  Озеро,  лежащее  въ  глубині  плавні 
и  не  иміющее  сообщенія  съ  рікой. 
Браун.  4. 

Западниця,  ці,  ж.  Ловушка  для  зве- 
рей: яиа  съ  вращающейся  крышкой,  опу- 

скающейся подъ  ногами  звіря.  Шух.  I. 
235. 

Западня,  ні,  ж.  1)  Глубокая  долина, 
западина.  2)  Западня,  ловушка.  Раз,  ча- 

туючи з  десятком  козаків  у  полі,  попавсь 
був  я  у  таку  западню.  К.ЧР.  112.  Ум. 
Западёнька. 

Западбк,  дка,  м.=3ападня.  Мнж.  180, 
Западь,  ді,  ас.  Глубокій  снігь.  Тою 

року  западь  велика  була.   Черк.  у. 

Запаэушннй,  а,  е.  О  ребенкі:  груд- 
ной. Ще  мале  дитя,  запазушне.  Алексан- 

дров, у.  Слов.  Д.  Эварн. 

Запакбвувати,  вую,  еш,  сов.  в.  запа- 
кувати, куи>,  еш,  гл.  1)  Укладывать,  уло- 

жить, упаковывать,  упаковать.  2)  Заключить, 
запереть,  сослать.  Крав,  поки  таки  запаку- 

вали в  острог.  Харьк.  Я  його  запакую  в  Сібір. 
Кв.  II.  210.  3)  Задівать,  задіть,  зало- 

жить куда-либо  вещь  такъ,  что  и  найти 
ее  трудно. 

Запал,  лу,  .к.  1)  Жаръ,  горячность; 
пылъ,  пылкость;  воодушевленіе.  В  такім 
запалі  він  був  і  справді  трохи  похожий 
на  героя  Иліяди.  Левиц.  Пов.  16.  В  за- 

палі налетів  на  Маса,  як  на  мале  курча 
шулік.  Котл.  Ен.  VI.  32.  Мов  з  запалу  до 
забави,  все  грав,  словом  не  озвавсь.  Мкр. 
Г.  15.  2)  — у  гбрлі.  Воспаленіе  въ  горлі. 
Вх.  Зн.  20.  3)  Затравка  у  ружья.  (Черном.). 
Въ  слід,  стихахъ  пісви  употр.  невиди- 

мому въ  значеній:  вьістріль.  Вдарили  ра- 
зом з  самопалов  в  седмі  -  п'ятдесят  запа- 
лов. АД.  І.  246. 

Запала,  ли,  ж.  Поношеніе,  позоръ. 
Нігде  о  кобітах  з  позору  не  судіте,  па- 

м'ятайте, що  ви  їх  діти.  Бо  очерниш 
маму,  жінку  і  дитину  і  не  здоймиш  за- 

пали з  них  до  згину.  Чуб.  II.  557. 
Эапалати,  лаю,  еш,  и.  Запылать. 

Земля  затрясеться,  небо  запалає.  Шевч.  156. 

Запалахкотіти,  чу\  тйш,  гл.  О  пла- 
мени: запылать  сильно.  Сухих  дрів  на- 

клав, то  як  запалахкотіло  в  грубі.  Борода 
над  свічкою  запалахкотіла.   Рудан.    І.  43. 

І  в  очах  стома  свічками  запалахкотіло. 

Рудан.  І.  77. 
Запаленіти,  нію.  еш,  гл.  Нокрасніть 

(оть  смущенія,  стыда — о  человікі).  Желех. 
Запалення,  за  паління,  ня,  с  1)  Вос- 

паленіе. Це  у  мене  було  запалення  ока. 
Терек,  обл.  2)  Воспламененіе;  пылъ.  Запалін- 
ня  серця  трудно  угасити.  Чуб.  V.  69. 

Запалий,  а,  е.  Впалый,  ввалившійся. 
Запалі  щоки.  Левиц.  Пов.  279.  Запалий 
рот  з  сухими  тоненькими  губами.  Мир. 
ХРВ.   189. 

Запалистий,  а,  е.  Запальчивый.  Він 
чоловік  смирний,  а  як  був  отто  у  нас 
пан,  так  такий  же  запалистий,  що  крий 
мене  Мати  Божа.  Мирг.  у.  Слов.  Д. 
Эварн. 

Запалити,  ся.  См.  Запалювати,  ся. 

Запалнхвіст,  хвоста,  м.  Пт.=Горх- 
хвіст.  Вх.  Ііч.  II.  12. 

Запалка,  кн,  ж.  Спичка.  Чи  нема  у 
вас  запалки?  Нічим  люльки  запалити. 
Черниг.  у. 

Запальний,  а,  є.  Воспламеняющійся, 

горючій. 
Запальбннй,  а,  е.  Запальчивый,  часто 

гнівающійся.  Там  батько  й  мати  такі 

запальоніг,  що  хоч  би  тиждень  той  прий- 
мак вижив.  Черниг.  у. 

Запальчастий,  а,  е.  Запальчивый, 
вспыльчивый.  Як  зійдуться  брати,  а  за- 
пальчасті  обидва,  то  без  сварки  не  обій- 

деться, а  то  ще  й  будуть  ся  бити.  Ка- менец, у. 

За  пальчасто,  нар.  Запальчиво. 

Запальчбвувати,  вую,  еш,  и.  Нарі- 
зывать  шипы  на  концахъ  колесныхъ  спицъ. 
Сумск.  у. 

Запалювати,  люю,  еш,  сов.  в.  запа- 
лити, лю,  лиш,  гл.  Зажигать,  зажечь,  вв. 

Мт.  XXII.  7.  Запалю  я  куль  соломи,  не 
горить — палає.  Чуб.  III.  134.  Запалила 
свічку.  Чуб.  V.  59.  — у  грубі,  у  печі.  Зато- 

пить печку.  Запали  в  печі  і  заткни  комін. 
Чуб.  — люльку.  Закурить  трубку.  Козаць- 
тво  запалило  люльки.  Стор.  МПр.  117. 

Запалюватися,  лююся,  ешся,  сов.  в. 
запалитися,  люся,  лишся,  и.  1)  Заго- 

раться, загоріться,  воспламеняться,  вос- 
пламениться, зажигаться,  зажечься.  Губка 

запалилася  і  почала  горіти.  Ком.  П.  88. 
2)  Разгорячаться,  разгорячиться,  вспы- 

лить. Я  запалився  та  й  ударив.  НВолын. 
у.  3)  Загорать,  загоріть.  Уман.  у.  I  од 
сонця  не  запалилася  (Гагя).   Левиц.  I.  26. 
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4)  Краснеть,  покраснеть.  Я  ще  й  більш 
запалилася  з  сорому.  Г.  Барв.  381. 

Запаморочити,  чу,  чиш,  гл.  Заморо- 
чить. Запаморочив  себе  думками  на  вік: 

злитеся  з  плюхою.  Полт.  г. 

Запаморочитися,  чуся,  чишся,  гл. 
Потерять  сознаніе.  Я  тоді  запаморочився 
і  не  знаю,  як  ударив  її  і  чим  ударив. 
Екатеридосл.  у. 

Запам'ятати,  таю,  еш,  гл.  1)  Запом- 
нить, удержать  въ  памяти.  Шити  вмерла — 

я  ще  малесенькою  була,  добре  й  незапам'я- 
таю.  МВ.  Весною  була  дуже  велика  вода 
в  Росі,  и(о  й  люде  насилу  таку  воду  за- 

пам'ятають. Левиц.  І.  127.  2)  Забыть.  Вх. 
Зн.  20. 

Запан'ятуваиня,  ня,  с  Запоминание. 
Ном.,  стр.  II. 

Запам'ятуватл,  т^ю,  еш,  ?л.=3апа- 
н  ятати.  Школяр  добре  запам  ятував  кожне 
слово.  О.   1802.  I.  75. 

Запанібрата,  нар.  Фамильярно. 
Знатися,    таюся,    ешся,    гл. 

Вступить   въ  фамильярныя  отношенія. 

Запанілий,  а,  е.  1)  Усвоившій  бар- 
скія  привычки.  2)  Загордившійся. 

Запаніти,  нію,  еш,  гл.  Забарствовать. 
Недавно  я  запаніла.  Чуб.  V.  1095.  Маем 
думала  собі:  мабуть  я,  хоч  і  запанію,  а 
не  буду  погорджати  простими  дівчатами. 
Сії.  Л.  !>2.  Що  ти  запанів,  що  і  на  ро- 

боту не  їїдщСІ  Новом  оск,  у. 

Запакувати,  ну^ю,  еш,  гл.  Загоспод- 
ствокать,  попариться,  вшанував  над  ля- 

хами Поцятовсь'кнй  жвавий.  Шевч.  1-31. 
Знов  смерть  запанувала  там,  де  недавно 
був  гармидер  і  колотнеча.  Левиц.  Нов.  86. 

Запара,  ри,  ж.  Опара.  Ііолт.  Ум.  За- 
парна. 

Запарити,  ся.  См.  Запарювати,  ся. 

Запарі,  рів,  м.  .нн.=Зашпори.  Запарі 
в  пси, ці  затили.  Желех. 

Запарка,  ки,  ж:  1)  Ум.  отъ  запара. 
2)  Поило  для  скота  изт.  запаренныхъ 

отрубей.  3)  Запарки  дати.  Выс-ьчь. 

Запартбрити,  рю,  риш,  г.г.=Запро- 
торити. 

Запаршивіти,  вію,  еш,  гл.  1)  По- 
крыться паршами.  2)  Подурніть. 

Запарю  ват  я,  рюю,  еш,  сов.  в.  запа- 
рити, рю,  риш,  «.  І)  Запаривать,  запа- 
рить. Молодиця  запарила  в  п'ятницю  на 

ніч  квоту.  Левиц.  (Правда,  1868,  стр.  12). 

Добрий  бич  запарив.   Мнж.   105.  2)  — чай. 
Заварить  чай. 

Запарюватися,  рююся,  ешся,  сов.  в. 
запаритися,  рнюя,  ришся,  ы.  Пускать, 
пустить  пары.  Як  розігрілось,  зашипіло,  за- 

парилось, заклекотіло.  Котл.  Ен. 
Запас,  су,  м.  1)  Запасъ.  Запас  біди 

не  чинить.  Ном.  №  9927.  2)  Запасъ  про- 

визіи.  Ой  над  Лиманом,  над  Сап'яном  за- 
паси держали.  Грин.  ПІ.  604.  Стали 

пекти  сухарі,  різать  кабанів  на  сало  і  усі 
ті  запаси  розвозилгі  по  лісах.  Стор.  МПр. 
60.  3)  Принадлежности  для  стръльбы  изъ 
огнестр-вльнаго  оружія.  Зеленої  неділоньки 
орда  наступає,  гей,  панове,  уступімо!  за- 

пасу не  мае.  Макс. 
Запасати,  саю,  еш,  сов.  в.  запасти, 

су,  сеш,  гл.  Запасать,  запасти.  Чуб.  І.  201. 

Запасатися,  сіюся,  ешся,  сов.  в.  за- 
пастися, суся,  сешся.  гл.  Запасаться,  за- 

пастись. З  Катеринославу  поїхав  я  на  село 
Мгіхайлівку,  щоб  запастись  там  бувалим 
чоловіком.  Стор.  II.  95. 

Запаска,  ки,  ж.  1)  Женская  одежда, 

заменяющая  юбку:  кусокъ  черной  домо- 
тканной шерстяной  матерій,  надеваемый 

такъ,  чтобы  концы  его  сходились  спереди; 
поверхъ  этого  куска,  спереди,  въ  виді 

передника,  надевается  другой  кусокъ  та- 
кой же  матерій,  синяго  цвета;  оба  куска 

вмЄстЄ  подвязываются  краснымъ  шерстя- 
нымъ  поясомъ.  Задній  кусокъ  называется 

просто  запасна  или  задниця,  передній — 
попередниця.  Чуб.  VII,  427,  428.  Вас.  170. 
КС.  1893.  У.  282.  Мил.  156.  2)  Родъ 

женскаго  передника:  а)  полотнянаго  6Є- 
лаго,  надЄваемаго  къ  юбкЄ.  Гол.  Од.  21, 
50.  б)  шерстяного  зеленаго  или  краснаго.. 
надЄваемаго  поверхъ  плахти  или  опйнни. 
Чуб.  УН.  428.  Ко1Ь.  I.  37.  А  яж  тую 

дрібну  ряску  заберу  в  запаску.  Мет.  8.  Ум. Запасонька,  запасочка. 

Запаскуджувати,  джую,  еш,  сов.  в. 
запаскудити,  джу,  диш,  и.  Загадить. 
Як  чор-.тп-що — не  чепать,  щоб  г  посуди 
не  заншкудшпь.  Ном.  №  3288. 

Запаскудніти,  нію,  еш,  гл.  Подур- 
неть, исхудать. 

Запасльбнити,  ню,  ниш,  и.  Запач- 
кать въ  паслін. 

Запасний,    а,   6.    Запасливый.    Ось  у 

Цвіляки  можна  купити:    ее    люде  запасні; 
а  білиш  нема  ні  в  кою.  Каменец,  у. Запісонька,  кя,  ж.  |        ̂  

Запасочка,  ки,  ж.     ) 

Запасти,    су\    сеш,    гл.    1)  Пася  зате- 
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рять.  Ледачий  пастух  запас  вівцю.  2)  За- 
работать въ  Пастухахъ.  Що  запасе  (вів- 

чарь),  то  несе  жінці.  Гол.  IV.  459. 

Запастися,  су^ся,  сешся,  гд.  Начать 
пастись.  Як  розійдеться  (отара)  так,  що 
одна  одній  не  мішає  пастись,  то  вівці  і 
запасуться  на  місці.  О.  1862.  У.  Кух.  34. 

Запасти,  ся.  См.  Западати,  ся. 
Запасчаний,  а,  є.  Относящійся  къ 

запаек' І;,  при  над  лежа  щій  ей. 
Запасчйна,  ни,  ж.  =  Запаска,  плохо- 

ватая запаска.  У  мами  ходила  в  старій 
запасчині.  Чуб.  Так  собі,  в  запасчині,  в  со- 

рочечці і  в  очіпку:  звісно, — дома.  Г.  Барв.  15. 
Запах,  ху,  м.  1)  Запахъ.  Хрещатий 

барвінок  сади  устилсщ  запашний  васильок 
три  запахи  має.  Чуб.  V.  487.  2)  Родъ 

желтых'^  грибовъ.  Вх.  Уг.  239. 
Запахнути  и  запахти,  хну,  неш,  гл. 

Запахнуть.  Запахли  груші.  Рудч.  Ск.  II.  64. 
Запахущий,  а,  е.=3апапший.  Желех. 

Запашіти,  пгію,  вш,  гл.  1)  Пахнуть.  З 
печі  запашіло  полум'я.  2)  Издать  теплоту. 
Земля  так  нагрілась,  що  аж  запашіло 
від  неї. 

Запашний,  а,  в.  Душистый,  пахучій, 
ароматный.  Запашний  васильок  три  запахи 
має.  Чуб.  V.  487. 

Запашно,  нар.  Пахуче,  съ  запахомъ. 

Хто  ж  тобі  головочку  змиє,  м'ятною  та 
любистечком,  щоб  і  те&ло,  щоб  і  запашно... 
тобі  було?  Г.  Барв.  125.  В  хаті  стало, 
як  у  садочку:  і  зелено,  і  запашно.  Св.  Л. 
273. 

Запащекувати,  к^ю,  вш,  гл.  1)  Заго- 
ворить быстро.  2)  Начать  говорить  дер- 

зости. 

Запевне,  нар.  Наверное;  безъ  срмні- 
нія.  Запевне  не  забув.  Котл.  НП.  383. 
Присвідчиш  ти  мені,  що  мене  любиш,  за- 

певне тим  серцем  нігди  не  зблудиш.  Чуб. 
V.   137. 

Запевнити.  См.  Запевняти. 

Запевнити,  няю,  вш,  сов.  в.  запев- 
нити, ню,  ниш,  гл.  Увірять,  увірить. 

Не  можна  теж  запевняти,  що  і  в  таких 
людей,  як  М.  Вовчок,  не  різнить  дещо  з 
народньою  мовою.  0.  1861.  IV.  33. 

Залежати,  каю,  вш,  > .!.— 8апроторити. 
Десь  її  далеко  запекав.  Зміев.  у. 

Запеклий,  а,  е.  Зачерствілий,  зако- 
ренілий, упрямый;  отчаянный.  Огонь  за- 

пеклих не  пече.  Шевч.  60.  Запеклий  ворог. 
Є  такі  запеклі,  що  й  на  кладовище  уночі 
не  бояться  тобі  йти*  Кднев.  у.  Стельмах 

сей  був  чолов'яш  запеклий  собі,  такий,  що 

купить  на  торгу  оселедця,  сам  їсть,  а 
жінці...  й  діткам  не  дасть,  і  зожре  сам 
перед  їх  очима.  Г.  Барв.  458. 

Запеклуватин,  а,  е.=3апеклий. 
Запекти,  ся.  См.  Запікати,  ся. 

Запёкуватий,  а,  е.  Очень  строгій.  За- 
пекуватий  пан  був!  Що  було  загадає  кому, 
то  вже  слухай!  О.  1862.  V.  106. 

Запереджуватися,  дясуюся,  вшея,  гл. 
Надівать  передни :съ?  „Жінки  завиваються 
в  намітки,  а  въ  платні  срамъ  вийти 
миже  люди;  запереджуються  большими 
платками,  складывая  ихъ  по  діагонали  въ 

треугольникъ".  О.  1861.  XI.  Свядн.  27. 
Заперезати,  ся.  См.  Заперізувати,  ся. 

Заперізувати,  вую,  вш,  сов.  в  запе- 
резати, жу\  жеш,  гл.  Опоясывать,  опоя- сать. 

Занервуватися,  зуюся,  ешся,  сов.  в. 
запереаатися,  ясуся,  жешся,  ы.  Опоясы- 

ваться, опоясаться.  Напередовець,  красний 
молодець,  заперезався  чорною  ожиною.  Чуб. 

III.  291. 
Заперти,  ся.  См.  Затрати,  ся. 

Заперцювати,  цюю,  вш,  и  запер- 
чйти,  чу\  чйш,  гл.  Приправить  перцемъ. 

Запетлювати,  люю,  вш,  гл.  1)  Завя- 
зать петлей,  затянуть  петлей;  связать.  2) 

переносно:  лишить  свободы,  забрать  въ 
руки.  А  шо,  запетльовано  тебе?  Александр, 
у.  Слов.  Д.  Эварн. 

Запетлюватися,  лююся,  ешся,  гл.  1) 

Завязаться  петлей.  2)  Переносно:  закаба- 
литься, наняться  на  тяжелую  службу.  Та 

це  запетлювавсь  на  цілий  рік.  Екатери- 
носл.  у.  Слов.  Д.  Эварн. 

Запёцькати,  каю,  вш,  гл.  Запачкать. 
Запечалити,  лю,  лиш,  и.  Опечалить. 

Вона  в  мене  не  вечеряла,    тілько    мене  за- 
печалила. Мет.  290. 

Запечалитися,  люся,  лишея,  гл.  Опе- 
чалиться. Вийду  я  за  шй,  гляну  на  свій 

край,  та  й  зажурюся,  запечалюся.  Лавр.  8. 
Запечадля,  ля,  с.  Печаль.  Батько 

бив,  батько  бив,  нагай  увірвався,  а  я  ни- 
зом, попід  хмизом  в  зілля  заховався;  батько 

йде,  батько  йде,  на  грудку  споткнувся,  а 
я  з  жалля,  з  запечалля  з  батька  усміх- 

нувся. Чуб.  V.  653. 
Запечатати.  См.  Запечатувати. 

Запечатувати,  тую,  вш,  сов.  в.  запе- 
чатати, таю,  вш,  гл.  1)  Запечатывать,  за- 

печатать. Візьми  шматочок  сургучу,  що 
листи  запечатують.  Ком.  І.  14.  Писав, 
писав,  та  чим  иншим  запечатав.  Ном. 
№  6082.  2)  Закрывать,  закрыть  для  погребе- 
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нія  (гробъ).  Запечатати  (труну)  батюшка 
обіцяв  зайти  на  цвинтарь.  Мир.  ІІов.  II. 
120.  Въ  нЬкоторыхъ  містностяхь  Галиціи 
запечатати — похоронить.  Піп  запечатав 
дитину.  Вх.  Зн.  20. 

Запечений,  а,  е.  Опаленный.  Несхожа 
була  на  селянок,  часто  запечених  сонцем. 
Мир.  ХРВ.   6. 

Запечи,  чу\  чеш,  гл.  =  Запекти. 
Желех. 

Запивайло,  да,  м.  Пьяница.  Миргор. 
у.  Слов.  Д.  Эварн. 

Запивати,  вію,  еш,  сов.  в.  запити, 

в'ю,  п'єш,  гл.  1)  Запивать,  запить  что 
нибудь.  Запий  водою,  бо  гірке.  Харьк.  Лю- 

бощів ні  заїсти,  ні  запити,  ні  заспати. 
Г.  Барв.  449.  2)  Запивать,  запить,  начать 
пить,  предаваться  пьянству.  Запив  Іван, 
загуляв,  не  до  мислі  жінку  взяв.  Чуб.  V. 
790.  3)  Выпивать,  выпить.  Могорич  за- 

пили. Чуб.  V.  963.  Запили  сватання.  Г. 
Барв.  183. 

Запихатися.  См.  Запакуватися. 

8апикнутнся,  нуся  нешся,  ы.=  За- 
пиватися Він  не  запикнеться.  НВо- 

лын.  у. 
Заннкуватнся,  куюся,  вшся,  сов-  в, 

випинатися,  каюся,  ешся,  гл.  Заминаться 
замяться  въ  річи,  заикаться,  заикнуться 
Він  став  казати  та  й  запикавсь.  Черк,  у 
Вибачайте,  будьте  ласкаві,  що  я  знехотя., 
не  навмисне...  розсипав  ваші  вишні...  про- 

мовив Радюк,  запикуючись.  Левиц.  Пов. 
200. 

Запиляти.  См.  Запилювати. 

Запилитися,  лиюя,  лйшся,  гл.  Запы- 
литься. А  вже  хустиночка  та  й  запили- 

лась. Чуб.  У.  289. 
Запильиув&ти,  ную,  еш,  гл.  Подсте- 

речь, подмітить. 
I.  Запилювати,  лиш,  еш,  сов.  в.  за- 

пилити, лю,  лиш,  гл.  Заішливать,  за- 
пылить. 

II.  Засилювати,  люю,  еш,  сов.  в. 
запилити,  ляю,  еш,  гл.  1)  Приниматься, 
приняться  пилить.  2)  Пиливши,  сходить, 
сойти  съ  намеченной  черты. 

Запйиа,  ни,  ж.  Преграда,  помеха.  А 
Дніпро,  як  кажуть,  татаринові  не  запина. 
Стор.  П.   161. 

Запинало,  ла,  с.  1)  Все  то,  чімь 
можно  завіситься,  закрыться,  напримірь, 
платокъ.  З  землі  вставала  важка  пара, 
закутувала  все  в  свое  вохке  запинало.  Мир. 
ХРВ.  297.  2)  Черный  капюшонъ  у  мона- 

хинь. Рудч.  Чп.  248. 

Запинания,  ня,  с.  Завішиваніе,  аа- 

врываше. 
Запинати,  наю,  еш,  сов.  в.  шпнути 

и  зап'ясти,  пну\  неш,  гл.  Завешивать,  за- 
вісить, закрывать,  закрыть.  Запинає  вікно 

хусткою.  Пішла  пані  така  зап'ята,  що  й 
очей  не  видно.  Лебед.  у.  Очі  мої  козацькі 
молодецькі  червоною  китайкою  запніте. 

АД.  І.   178. 
Запинатися,  ніюся,  ешся,  сов.  в. 

запнутися  и  зап'ястися,  нуся,  нешся, 
гл.  І)  Завішиваться,  завіситься,  закры- 

ваться, закрыться,  2)  Повязываться,  повя- 

заться (платкомъ).  Я.,  зап'ялась  білою 
хустиною.  Г.  Барв.  239.  3)  Застегиваться, 
застегнуться.  Салдат  на  всі  іудзики  запи- 
нається. 

Запйаачка,  ки,  ж.  Покрывало,  кусокъ 
ткани,  которой  что  -  либо  завішивають, 
покрываютъ.  Константиногр.  у. 

Запиндючитися,  чуся,  чншся,  гл. 
Заважничать,  задрать  ноет.. 

Запинйти,  ся.  См.  Занинятн,  ся. 
Запинка,  ви,  ж.    Запинка,  остановка. 

Запинйти,  нйю,  вш,  сов.  в.  запинй- 
ти, ніс,  ниш,  гл.  Останавливать,  остано- 

вить. Ой  виїхало  вражих  здобишників  со- 
рок коней,  ще  й  чотирі,  ой  як  стали  вони 

наперед  возів,  а  всі  вози  запинили.  Мет. 
454.  /  нігде  ні  саіочка,  ні  квіток,  нема 
на  чому  запинйти  ока.  Левиц.  ПЙО. 
І.    475. 

Запинатися,  ияюся,  ешся,  сов.  в.  аа- 
пинйтися,  шося,  нишся,  гл.  Останавли- 

ваться, остановиться.  Через  дощ  затінилася 

робота. 8апйрс(ь)кати,  ваю,  еш,  гл.  Запры- 
скать. 

вапйрхатися,  хаюся,  ешся,  гл.  Запы- 
хаться. 

Запис,  су,  м.  Запись.  Ном.,  стр.  283, 
№  890.  На  останці  не  стало  шкури  на 
запис  (грішників  записувати)  і  почали  ті 
два  чорти  зубами  ростягати  тую  шкуру. 

Грин.  Ц.  154. 
Записати,  ся.  См.  виписувати,  ся. 
Записка,  кн,  ж.  1)  Запись.  2)  Записка. 

Присилає  Максим  козака  з  запискою  до 
замку.  ЗОЮР.  І.  244.  У  гребенщиковъ  за- 

писку писати  значить  проводить  по  длині 

гребенки,  въ  виді  украшенія,  тонкія  па- 
раллельныя  линіи.  Вас.  163.  Ум.  Записоч- 

ка. На,  брате  коте,  тобі  отею  записочку: 
ти  в  хаті,  в  сухому  сидиш,  то  й  запи 
сочка  ніколи  не  помокне.    Грин.  І.  8. 
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Запискотати,  чу\  неш  и  запискотіти, 
ч$,  тжш,  гл.  Запищать.  В  один  голос  так 
і  запискотіли:  спасибі  вам,  дядечку  Кири- 

ло, за  вашу  ласку.  Стор.  І.  112. 
Записочка,  ки,  ж.    Ум.    оть  записна. 

Записувати,  сую,  еш,  сов.  в.  за- 
писати, шу\  шеш,  гл.  1)  Записывать, 

записать.  В  кбмені  записати.  Оставить 

безъ  внимания.  Нон.  2)  Записывать,  за- 
писать куда-либо.  Записали  в  солдати. 

Чуб.  V.  968.  3)  Завищать.  4)  Уступатв, 
уступить  по  записи,  по  писанному  доку- 

менту. Здумав  чортові  душу  записати. 
Драг.  55. 

Записуватися,  суюся,  ешся,  сов.  в. 
ва писатися,  ш^ся,  шешся,  гл.  Записы- 

ваться, записаться. 
Запит,  ту,  м.  Вопросъ.  Чуб.  III.  108. 

Запитання,  ня,  с.  Вопросъ.  Я  й  від- 
повім йому  на  йою  запитання.  Федьк. 

Запитати,  ся.  См.  Запитувати,  ся. 

Запитувати,  тую,  еш,  сов.  в.  запи- 
тати, таю,  еш,  іл.  Спрашивать,  спросить. 

Прийшли,  запитуємо  попа — що  візьме  за 
вінчання.  Г.  Барв.  183.  Запитай,  матін- 

ко, усіх  нас,  де  твоє  дитятко  бувало. 
Мет.   171. 

Запитуватися,  туюся,  ешся,  сов.  в. 
заннтатнся,  таюся,  ешся,  м.=3апиту- 
ватн.  Запитайся,  брате,  яка  моя  доля. 
Чуб.  V.  764. 

8апйти.  См.  Запивати. 

Запитаний,  а,  е.  О  болхзни:  прюбръ- 
тенный  огь  питья  чего-нибудь.  Чуб.  1. 134. 

Запихати,  хаю,  еш,  сов.  в.  запхати, 
хаю,  еш,  гл.  Запихивать,  запихнуть.  Пет- 

рушкою рот  запхала.  Чуб.  НІ.  113. 
Запихатися,  хаюся,  ешся,  сов.  в. 

ввихатися,  хаюся,  ешся,  гл.  1)  Забирать- 
ся, забраться,  влъзть  Тілько  прийшов  до 

світлиці,  в  кімнату  запхався.  Чуб.  V. 
1081.  2)  Только  не  сов.  ч.  Ъсть  съ  жад- 

ностью. Гризне  і  закриється  кулаком,  щоб 
не  всі  бачили,  як  він  запихається.  Св.  Л. 
219.  Галушкою  запихалася.  Канев.  у. 

Запишатися,  шаюся,  ешся,  и.  Заваж- 
ничать. Запишався,  як  кошеня  в  попелі. 

Ном.  Я  2473. 
Запншннтися,  нюоя,  нишся,  м.= 

Запишатися.  /  геть  то  честію  такою 
зап ишнився.  ,  Греб.,  362. 

Запишніти,  нію,  еш,  іл.=3апншатися. 
Аф    432. 

Запищати,  щу,  щит,  гл.  Запищать. 
Як  запищить,  як  завищить!  та  й  побігла 
в  ліс.  Рудч.  Ск.  П.  20. 

Запідпідьбмкатн,  маю,  еш,  и.  О  пе- 
репелі: закричать.  Закигикала  над  ним 

чайка  запідпідьомкала  перепілочка.  Стор. 
І.  206. 

Запізватн,  зву\  веш,  гл.  Привлечь  къ 
суду.  Запізвав  мене  Степан.    Каменец,  у. 

Запізнавати,  нею,  еш,  сов.  в.  вашв- 
натн,  наю,  еш,  м.=8а8навати,  загнати. 
Запознайте  світа,  поки  слу окать  літа. 

Чуб.  І.  269. 
Запізнаватися,  наюся,  ёшся,  сов.  в. 

запізнатися,  наюся,  ешся,  іл.=8а8нава- 
тися,  зазнатися.  1)  3  козацьтвом  нашим 
добре  запізнавсь.  К.  ПС.  120.  2)  Хоть  з 
котрою  ся  запізнаю,  взаемности  не  дознаю. 
Гол.  І.  215. 

Запізнитися,  нюоя,  нишся,  гл.  Опоз- 
дать. Запізнений  відгомін  гайдамацькою  го- 
мону   Г.  Барв.  27. 

Запікана,  ноі  и  запіканка,  ки,  ж. 
Водка,  сваренная  съ  пряностями.  Маркев. 
171.  Чуб.  VII.  447.  Па  запікану  корінь- 

кову купив  кубеби  й  калгану.  Мкр.  Г.  69. 
Участувала  запіканкою  і  тернівкою.  Стор. 
І.  117. 

Запікати,  каю,  еш,  сов.  в.  запекти, 
чу\  чёш,  гл.  Запекать,  запечь.  Неначе 
згага  запекла.  Шевч.  402.  Запікають  тов- 

сті стегна  (теличі),  обід  спородили.  Рудан. 
І.   75. 

Запікатися,  каюся,  ешся,  сов.  в.  за- 
пектися, чуся,  чешся,  гл-  Запекаться, 

запечься.  Запеклися  уста  кров'ю — не  про- 
мовлю. Мет.  129.  Запеклося  моє  серце.  Чуб. 

V.  958. 

Запіклуватися,  луюоя,  ешся,  іл.  Оза- 
ботиться, позаботиться  о  конь.  Нема  кому 

тебе  пожалувати,  а  ні  тобою  запіклува- 
тися. МВ.  III.  65. 

Запіл,  полу,  м.  Иола  одежды,  завер- 
нутая такъ,  чтобы  въ  нее  можно  было 

что-либо  положить  У  запіл  набрати.  У 
заполі  принести.  О.  1862.  I.  55.  Цілісінь- 

кий тиждень  переносив  (золото)  у  заполі. 
Кв.  И.  165. 

Зашлка,  ви,  ж.  Цередникъ.  Желех. 
Зашлдя,  ля,  с.  Полы.  Тернові  вітки 

в  запілля  рубайте,  мені  признаку  поки- 
дайте.   Макс.  (1849).  21. 

Зашлок,  полку,  м.  ?  МУЕ.  Ш. 
119,  123,  124.  Молода  стоїть  у  за- 

палку, ждучи,  поки  увійде  молодий.  МУЕ. 
ПІ.  96. 

Запільчина,  ни,  ж.=8анідка.  Желех. 
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Запінити,    ню,     ниш,    и.     Покрыть 
ПІНОЙ. 

Запінитися,  нюся,  нишся,  гл.  По- 
крыться піной,  запіниться.  „Грай  же, 

море!" — заспівали.  Запінились  хвилі.  ПІевч. 
47.  А  кабан  таки  справді  запінивсь.  О. 
1862.  ІУ.  83. 

Запіперечитися,  чуся,  чяшся,  гл.  За- 
упрямиться, заартачиться.  Запіперечилася 

кобила.  Вх.  Лем.  416. 

Запір,  пбру,  м.  1)  Запоръ  (у  двери  и 
пр.).  2)  Задержка,  преграда.  Вчинився  за- 

тір на  ріці.  Вх.  Зн.  20.  3)  Рулевая  часть 
байдака.  Черк.  у.  4)  Проклятіе,  бранное 
слово.  Вх.  Лем.  416. 

Затрати,  раю,  еш,  сов.  в.  ваперти, 
пру,  реш,  гл.  1)  Запирать,  заперерь. 
Скриплять  ворітонька — це  можу  заперти. 
Чуб.  У.  123.  Людям  губа  не  заперта  — 
равнозн.  русскому:  На  чужой-  ротокъ  не 
накинешь  платокъ.  Ном.  Л:  6982.  2)  Вса- 

живать, всадить  (такт.,  что  трудно  вынуть); 
затаскивать,  затащить  куда.  Запер  таки 
затичку  в  пляшку.  Як  поперли  сани,  то 
й  не  знаю,  куди  б  заперли,  як  би  люде  не 
зупинили. 

вапіратися,  раюся,  ешся,  сов.  в.  аа- 
пбртися,  пр^ся,  решся,  гл.  Запираться, 
запереться.  Зійшло  сонце;  Україна  де  па- 

лала, тліла,  а  де  шляхта,  запершися,  у 
будинках  мліла.  Шевч.  174. 

Запісоч,   чі.    ж.    Небольшая    отлогая 
насыпь  песку  возлі  ріки.  Кременчугск.  у. 

8апісяти,    сяю,    еш,    гл.    Дітск.    об- 
мочить. 

Запіти,  пію,  ёш,  гл.  Запить  (преиму- 
щественно о  пітухі).  Мала  вродитися  са- 

тана, та  півні  запіли — вродилася  дитина. 
Ном.  №  2917.  Ой  рано,  рано  кури  запіли. 
Маркев.  25. 

Запітнілий,  а,  є.  Вспотівпіій. 

Запітніти,  нію,  еш,  гл.  Випотіть. 

Запічк^ритнся,  рюся,  ришся,  гл.  При- 
выкнуть лежать  за  печкой.  Харьк. 

Запічний,  а,  є.  Находящійєя  за  печью, 
лежаїдій  на  печи.  Бийтеся,  котки,  в  лап- 

ки до  запічної  бабки,  щоб  ся  догадала  да 
нам  вечеряти  дала.  Рк.  Макс. 

Запічок,  чка,  м.  Місто  на  печи  (гді 
лежать).  Чуб.  VII.  384.  Вас.  194.  МУЕ. 
І.  89.  Сидить  собі  баба  на  запічку.  Чуб. 
V.  150.  Такий  убогий,  що  й  кошеняти 
нічим  з  запічка  виманити.  Ном.  №  13496. 

Запішва,  ви,  ж.  Рубець  нт.  шитьі. 
вапіячити,  чу,  чиш,  гл.    Запить,  за- 

пьянствовать. Я  не  загуляю,  не  запіячу,  не 
засплюсь.  Г.  Барв.  193. 

Запко,  нар.  Страшно,  жутко.  У  лісі 
так  запко.  НВолын.  у. 

Заплав,  ву,  м.=  Заплава  2.  Ми 
таки  їздили  човником,  де  більший  за- 

плав хворосту,  гілочок,  що  вода  зносила  по 
весні, — там  ми  й  збірали  його.    Новомоск. 

Заплава,  ви,  ж.  1)  Поемный  лугь. 
Харьк.  у.  2)  Плавающіе  на  рік*  вь 
половодье  дрова,  камышъ,  щепки  и  пр., 
Мнж.  180. 

Заплавець,  вця,  и(.=Заводока.  Вх. Зн.  20. 

Заплазувати,  з^ю,  еш,  гл.  1)  Начать 
ползать,  заползать.  2)    Запачкать    ползая. 

Заплаауватиея,  ау^ося,  ешся,  гл.  За- 
пачкаться, загрязниться  ползая. 

Заплакати,  чу,  чеш,  гл.  1)  Заплакать. 
Заплач,  дурню,  по  своїй  голові.  Ном.  №  2374. 
Козак  з  біди  не  заплаче.  Ном.  №  776.  2) 
Заплакать  что.  Заплакала  чорні  очі,  запла- 

кала брови.  Федьк.  І.  50.  3)  — кого.  При- 
читаньями и  плачемъ  какъ  по  мертвому 

уморить.  Встречено  у  Г.  Барвинокъ:  Раз, 
так  жартувавши,  на  вечерницях  дівку  за- 

плакали. Жартували,  жартували,  а  послі 

й  кажуть:  „Умри,  Галю,  ми  по  тобі  го- 
лоситимем'1. Та  з  сміхом  і  лягла.  Вони 

зложили  їй  руки...  (і  стали  голосити).  Далі 
дівчата  вже  й  годі,  стали  її  будити — не 
встає.~  а  у  їй  і  духу  нема.    Г.  Барв.  57. 

вапдаватися,  чуся,  чешся,  и.=8а- 
п  л  акати .  Стелеть  білу  постіль  та  запла- 
четься.  Чуб.  V.  26. 

Запдавнути,  ну\  неш,  гл.  Всплакнуть. 
Иноді  було  м  заплакне.  Сим.  210. 

Заплата,  ти,  ж.  Плата;  вознагражде- 
ніе.  Яка  заплата,  така  й  робота.  Чуб.  І. 
283.  Хоч  у  ката,  аби  заплата.  НВолын. 
у.  Роздай  робітникам  заплату.  6в.  Мт. 
XX.  8.  Бо  Бог  правдивий  всіх  нас  діла 
знає:  як  хто  заслужить — так  заплату 
дає.  Чуб.  У.  450. 

Заплатити,  чу\  тиш,  гл.  Заплатить, 
уплатить.  Він  тобі  заплатить  багато 
грошей.  Рудч.  Ск.  І.  58. 

Заплатив,  нар.  За  деньги,  платно. Зміев.  у. 

Запдекатися,  каюся,  ешся,  гл.  За- 

брести, забраться.  По  глубоких  лісах,  да- 
леко від  людських  осель,  заплекавсь  і  зало- 
жив собі  шино  медвідь.  Шух.  І.  22.  См. 

Заллеитатися. 
ваплентатя,  таю,    еш,    гл.   Заплести, 
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заболтать.  Щось  таке  заплентав,  що  й  не 
розбереш. 

Заплентатися,  таюся,  ешся,  гл.  За- 
бресть. 

Заплескати,  щу\  щеш,  гл.  1)  Запле- 
скать. Заплескала  в  долоні.  Левиц.  І.  352. 

2)  Си.  Запліскувати. 
Заплести,  ся.   Сн.  Заплітати,  ся. 
Заплеухи,  ух,  ж.  мн.  Родъ  дітской 

■гры  въ  прятки.  Ив.  51. 
Заплйванець,  нця,  л.=Постіл.  Вх. 

Зн.  20. 
Запливати,  ваю,  вш,  сов.  в.  заплив- 

ти, ву,  веш,  гл.  Заплывать,  заплыть. 
Де  ж  ти  водою,  доле,  запливла?  Чуб. 
V.  504. 

Заплигати,  гаи»,  вш,  а.  Запрыгать. 

Заплід,  лоду,  м.  1)  Оплодотвореніе. 
2)  Расплодъ.  купила  курочку  на  заплід. 

Запліскувати,  кую,  вш,  сов.  в.  за- 
плескати, щу,  щеш,  гл.  1)  Прибивать, 

прибить  поверхность  почвы  дождемъ.  2) 
Расплющивать,  расплюснуть  конецъ  чего- 
іибо. 

Запліснявнй,  а,  е.  Покрытый  плесенью. 
Кв.     II.  г  188. 

Запліснявіти,  вію,  вш,  ы.  Заплесне- 
веть, покрыться  плісенью.  Котл.  Ен. 

Заплітання,  ня,  с.  Заплетаніе.  Л 
жаль  мені  дівування,  субітньою  заплітання. 
Чуб.  V.  545. 

Заплітати,  таю,  вш,  сов.  в.  заплести 
ту\  теш.  гл.  Заплетать,  заплесть.  Чи  се 
той  двір,  що  мій  милий  заплітав  сіни? 
Чуб.  III.  161.  Дрібушка  за  дрібушку  та 
все  сама  собі  заплітає.  Кв.  На  твій  інів 
не    заплели    хлів.   Ном.  №  3480. 

Заплітатися,  таюся,  ешся,  сов.  в. 
мшлестйся,  туся,  тешся,  гл.  Заплетаться, 
заплесться.  Заплітайся,  плетінь,  заплітай- 

ся. Мет.  295.  Не  буду  більше  так  заплі- 
таться. Св.  Л.  15.  ^ 

Заплітка,  ки,  ж.  Косоплетка.  Гол. 
Од.  60.  О.  1862.  IV.  8.  См.  Кісний.  Ум. 
Запліточка. 

Запліття,  тя,  с  Місто  за  плетнемъ, 
куда  обыкновенно  выбрасываютъ  соръ.  Вх. 
Леи.  416., 

Заплітувати,  тую,  вш,  гл.=-3аплі- 
тати. 

ваплішечка,  ки,  ж.  Ум.  отъ  за- 
плішка. 

Заплішити.  См.  Заплішувати. 
Заплішка,  ки,  ж.  Заклвнокъ,  клины- 

шекъ  для  заклинки,  закрепы  топорища, 
ручки  молотка  и  пр.  Ум.  Заплішечна. 

Заплішування,  ня,    с.    Заклини наніе. 

Заплішувати,  шую,  вш,  сов.  в.  за- 
плішити, шу,  шиш,  гл.  1")  Заклинивать, заклинить,  закріплять,  закріпить  ручку 

топора,  молотка,  ножку  въ  скамьі  и  пр., 
вбивая  въ  конецъ,  входящій  въ  отверстіе, 

клинышекъ.  Чуб.  УП.  403.  Заплішив  ніж- 
ку в  ослоні.  Константи ногр.  у.  Запліши 

щабель  у  драбині,  а  то  хитається.  Харьк. 
у.  2)  Переносно,  преимуществ,  въ  сов.  в.: 
сказать  въ  заключеніе,  закончить  річь. 

„Та  вже  не  що,  становіться!"  заплішив 
соцький.  О.  1862.  IX.  64.  3)  Заслать  (въ 
ссылку),  засадить  (въ  тюрьму).  Заплішили 
його  аж  у  Сібіряку.  Харьк.  у.  Слов.  Д. 
Эварн. 

Заплішувати,  ш^ю,  вш,  м.=3аплі- 
шити.  Росплішувалоея  моє  ліжко, — треба 
заплішувати.  Черниг.  у. 

Заплоджувати,  джую,  вш,  сов.  в.  за- 
плодйти,  джу\  диш,  и.  Расплаживать, 
расплодить,  разводить,  развесть.. 

Заплутати,  ся.  См.  Заплутувати,  оя. 

Заплутувати,  тую,  вш,  сов.  в.  заплу- 
тати, таю,  вш,   и.  Запутывать,    запутать. 

Заплутуватися,  туюся,  ешся,  сов.  в. 
заплутатися,  таюся,  ешся,  гл.  Запуты- 

ваться, запутаться.  Як  стояла,  так  і  впа- 
ла, заплуталася  в  плахтину.  Чуб.  У.  378. 

Запльбвувати,  вую,  вш,  сов.  в.  за- 
плювати, люю,  вш,  гл.  Заплевывать,  за- 

плевать. 
Заплювиця,  ці,  ж.  Насік.:  мясная 

муха,  ЗагсорЬа^а   сагпагіа.    Вх.  Пч.   I.  7. 
Заплюскати,  каю,  вш,  гл.  Заплескать 

(о  воді). 
Заплюснути,  ну,  неш,  гл.  Заплеснуть. 

У  човен  хвиля  заплюснула. 

Заплющити,  ся.  См.  Заплющува- 
ти, ся. 

Заплющувати,  щую,  вш,  сов.  в.  за- 
плющити, щу,  щиш,  гл.  Закрывать,  за- 

крыть (глаза),  зажмуривать,  зажмурить. 

Заплющує  очі  від  сонця.  Переносно:  заплю- 
щити бчі — умереть.  Тоді  я  тебе  забуду, 

як  очі  заплющу.  Чуб.  У.  177. 

Заплющуватися,  щуюся,  ешся,  сов. 
в.  заплющитися,  щуся,  щишся,  гл.  За- 

крывать, закрыть  глаза,  зажмуривать,  за- 
жмурить. 

Заплямити,  илю,  ийш,  гл.  Запятнпть, 
запятнать. 

Заплямитися,  ндюся,  ийшся,  и.  За- 
пятнаться,  запятниться.  Прокинулась,  не 
стямилась,  як  спідничка  заплямилась.  Нп. 
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Заплямкати,  ьаю,  еш,  гл.  Зачавкать 

губами. 
Запно,  нар.  Досадно,  непріятно,  обидно. 

Он  за  що  йому  запно!  ЗОЮР.  І.  22.  Йому, 
бач,  запно,  гцо  моя  жінка  краща,  ніж 
його.  Запно  бува,  як  дитина  в  хаті  на- 

робить. Лебед.  у.  Як  було  за  панщини 
заставляють  у  неділю  робити,  то  й  запно, 
а  тепер  сами  собі  роблять  і  байдуже.  Волч.  у. 

Запнути,  ся.  См.  Запинати,  ся. 
Запобігати,  гаю,  еш,  сов.  в.  запобіг- 
ти, біжу\  жиш,  гл.  1)  Предупреждать, 

предупредить,  предварять,  предварить.  2) 
Добывать,  добыть,  получить,  достать;  поль- 

зоваться ч^мъ.  Неприступна  панна  сама 
запобігла  Четвертине  ького.  Стор.  МІІр. 
70.  Запобігай  світа,  поки  служать  літа. 
Ном.  №  5931.  Запобіг  лиха.  Ном.  №  1834. 
Запобіжиш  гою  як  золота,  а  не  збудеш 
як  ворога.  Г.  Барв.  271.  Чого  ти  хотіла, 
тою  й  запобігла.  Чуб.  У.  826.  3)  Заиски- 

вать, заискать.  Менший  перед  більшим  за- 
побігає. Сами  люде  мене  запобігали.  Г. 

Барв.  175.  — ласки.  Пріобрітать,  сниски- 
вать, снискать  расположение.  То  юлота 

п'яна,  мужичії  діти,  що  не  хочуть  у  вель- 
можних ласки  запобігти.  К.  Досв.  28.  Та- 

кої ласки  можна-  і  в  цигана  запобігти. 
Ном.  Л»  4769. 

Заповзати,  заю,  еш,  гл.  Заползать,  на- 
чать ползать. 

Заповзати,  заю,  еш,  сов.  заповзти, 
8у\  8еш,  ы.  Заползать,  заползти. 

Запбвзатися,  заюся,  ешся,  гл.  Запач- 
каться, ползая.  Глянь,  як  дитина  заков- 
залася. Харьк.  у. 

Заповідання,  на,  с.  Завіть.  Та  не 
хотіли  й  тут  коритись  його  волі  і  запо- 

відання Господнє  занедбали.  К.  Псал.  182. 
Заповідати,  даю,  еш,  сов.  в.  запо- 

вісти, вім,  вісй,  гл.  Завітать.  Вміраючи, 
заповідала  причепити  її  (хустку)  тобі,  як 
будуть  її  ховати.  Кв.  І.   1 12. 

Заповідь,  ді,  ж.  Заповідь.  Боже  ми- 
лий, вони  ж  твою  заповідь  чинили.  Хата, 

107.  А  Настуся  з  богословом  заповіді 
вчиться.  Щевч.  499. 

Заповісти.  См.  Заповідати. 

Заповіт,  ту,  м.  Завіть,  завіщаніе. 
Шевч.  666. 

Заповітрити,  рю,  риш,  гл.  1)  Заразить 
(воздухъ).#2)  Завонять. 

Заповітритися,  рюся,  ришся,  гл.  За- 
пропаститься. 

Заповнити.  См.  Заповняти. 

Заповнити,  няю,  еш,    сов.  в.    аапбв- 

иити,  ню,  ниш,  гл.  Наполнять,  наполнить, 
заполнять,  заполнить.  Вода...  заповняла 
завбільшки  з  його  місце.  Дещо.  71. 

Запоганити.  См.  Запоганювати. 

Запоганювати,  нюю,  еш,  сов.  в.  за- 
поганити, ню,  ниш,  гл.  Загаживать,  за- 

гадить, осквернять,  осквернить.  Паршива 
вівця  все  стадо  запоганить.  Ном.  №  5987. 

Заподіти,  діну,  неш,  гл.  Задавать. 
Ой  де  ж  мужа  заподіла?  Чуб.  У.  839. 

Заподіяти,  дію,  еш,  гл.  1)  Сділать, 
причинить.  Ні,  ні,  Господь  не  заподіє  злого! 
К.  Іов.  75.  Вівця!  Що  вона  кому  заподіє? 
Мир.  ХРВ.  41. — сиерть  собі.  Наложить  на 
себя  руки.  Сам  собі  смерть  заподію.  Кв. 
Драм.  190.  Смерть  би  собі  заподіяв,  як 
би  гріха  за  те  не  бум.  Г.  Барв.  209.  2) 
Поділать  (колдовствомъ).  Це  їй  так  було 
заподіяно. 

Запозавчора,  нар.  Третьяго  дня.  Волч.  у. 
Запозивати,  ваю,  еш,  гл.  Разорить 

тяжбами. 
Запозиватися,  ваюся,  ешся,  гл.  На- 

чать судиться,  завести  тяжбу.  Не  запози- 
ваться  ж  йому  з  магнатом.  Стор.  І.  189. 

Запозичити,  чу,  чиш,  гл.  Призанять, 
занять. 

Запоїни,  їн,  ж.  мн.  Обрядовое  угоще- 
ніе  отъ  жениха  родителей  невістьі  и  дру- 
гихъ  родственников*  послі  заручин  и  со- 

провождаемое положеними  для  ИТОГО  піс- 
нями. Глуховск.  у.  МУЕ.  ГП.  76.  — ді- 

вбцьні  =  Д івичвечір.  Чуб.  ІУ.  214. 
Запоїти,  пою,  Іш,  и.  Упоить. 

Запбла,  ли,  ж.  Подолъ  женской  ру- 
бахи. Дід  г  вкинув  їй  у  заполу  жменю 

жару...  Баба  одійшла  трошки...  а  дай  по 
дивлюсь,  Ш/О  воно  тут  за  жар  в  пелені. 
Поли  подивилась,  аж  воно  повна  жменя 

>.й.  ХС.  ІУ.  23. 

Заполіскувати,  кую,  еш,  сов.  в.  за- 
полоскати, лощу,  щеш,  гл.  1)  Заполаски- 

вать, заполоскать,  замывать,  замыть.  Жінка 
пішла  заполіскувати  рядно,  бо  в  болото 
трохи  закалялось.  НВолын.  у.  Заполіскував 

у  ставку  конотопських  молодиць  та  ста- 
рих баб,  мов  плаття,  та  з  півдесятка  їх 

на  смерть  утопив.  Кв.  Н.  152. 
Заполітати,  таю,  еш,  гл.  Залетать  впе- 

редъ;  забігать  мысленно  впередъ.  Чи  їсти- 
мете...—Ні,  ні! — А  що  ж  я  вам  даю  хи- 

ба?— Та  я  знаю  що. — А  що? — Молоко. — 
Еге,  мовляли!  Яблуко  даю! — То  давайте, 
гатгіму!  —То-то!  не  заполітайте  ж  ніколи! 

Канев.  у.     - Заполовіти,  вію,  еш,    гл.    Зажелтіть, 
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зарьгжіть.    Жито   заполовіло — жнива  над- 
ходять. 

Заполонити,  ню,  ниш,  гл.  Пленить, 
взять  въ  плінть.  Душу  мою  заполониш. 
Млак,  8.  Думка,  як  би  заполонити  Чет- 
вертинською.   Стор.  МПр.  71. 

Заполоскати,  щу\  щеш,  гл.  1)  О  па- 
русахъ:  обвиснуть,  опасть.  Вітер  стих, 
то  й  паруси  заполоскали.  Херс.  г.  2)  См. 
Заполіскувати. 

Заполбтн,  лю,  леш,  гл.  1)  Заполоть. 
2)  Заработать  половши. 

Заполбха,  хи,  ж.  Пугало.  Ей  городе, 
городе  Сороко!  ще  ти  моїм  козакам  не  за- 
полоха.  Мет.  393. 

Заполоч,  ні,  ж.  І)  Цвітньїя,  бумаж- 
ный нитки,  употребляемый  для  вышиванья. 

Чуб.  VII.  427,  415.  Ходила  Китря  у  Люб- 
чики, ніби  то  заполочі  позичати  червоної. 

МВ.  II.  102.  Шила-поиіила  три  шири- 
ночки...  третю  пошилд,  та  заполоччу.  Чуб. 
Ш.  397.  2)  Раст.=Чаполоч.  ЗЮЗО.Ї.  125. 

Заполочийй,  а,  е.  Изъ  цвітньїхь  бу- 
мажныхъ  нитокъ;  вышитый  цвітними  бу- 

мажными нитками.  Тепер  шийте  заполоч- 
ний  стовпчик.  Це  більова  лиштва,  а  це 
заполочна.  Черниг.  у. 

Запомагання,  ня,  с.  Помощь,  вспомо- 
ществованіе.  К.  МБ.  XI.  153. 

Запомагати,  гаю,  еш,  сов.  в.  запо- 
могти, можу,  жеш,  гл.  Помогать,  помочь, 

поддерживать,  поддержать,  давать,  дать 
помощь.  Я  запоміг  їх  худобою,  землею. 
НВолый.  у.  Запомагав  зубожене  козацтво. 
К.  ЦН.  173.  Вони  мене  не  запоможуть. 
Ном.  № 

Запонагач,  ча,  м.  Дающій  вспомоще- 
ствованіе,  помогающий. 

Запомййняти,  ню,  ниш,  гл.  Напол- 
нить помоями,  занять  для  помой,  испач- 
кать помоями.  Запомиї.  им  чавун:  узяв  та 

помий  налив.  Константиногр.  у. 
Запомни,  ну,  м.  Забвеніе.  Усе  запоми- 

ном  і  нетямом  окрилось.  К.  МБ.  II.  130. 
В  запбиин  пустити.  Забыть.  К.  Дз.  154. 

Запоминати,  наю,  еш,  сов.  и.  запом- 
ните, ню,  ниш,  гл.  Забывать,  забыть. 

Тепер  иниюю  буду  кохати,  о  тобі  завше 
запоминати.  Чуб.  V.  386.  Хоч  лучиться 
печаль  на  едну  годину,  запомнить  і  милу 
родину.  Ном.  №  2232. 

Запомога,  ги,  ж.  Вг.помоществованіе, 
помощ-.,.  Запомога  моя  в  Бозі:  правих  сер- 

цем Він  спасає.  К.  Псал.   13. 
Запомогти.  См.  Запомагати. 

Запомогтйоя,  ж^ся,  жешся,  гл.  1)  По- 

мочь себі.  Він  тим  не  запоможеться, 
НВолын.  у.  2)  Разбогатіть,  разжиться. 
Запомігся  дуже  Ж:  має  теперка  з  тисячу 
карбованців.  Каменец,  у. 

Запона,  ни,  ж.  1)  Полсгь,  занавіска. 
На  вікнах...  запони.  Мир.  Пов.  Н.  56. 
Чорною  запоною  застилає  очі.  Мир.  Пов. 
І.  120.  2)  Застежка.  Срібнії  запони.  Лукаш. 
46.  3)  Препятствіе,  поміха.  Каменец,  у. 
Ум.  Запбнна.  Одчини! — Не  одчиняє.  Він 
як  суне  двері  ногою...  У  хату, — аж  він 
там  за  запонкою.  ЗОЮР.  І.  160. 

Запопадати,  даю,  еш,  сов.  в.  запо- 
пасти, ааду\  дет,  гл.  1)  Ловить,  поймать, 

захватывать,  захватить,  схватить.  Де  ж  це 
він  коняку  запопав?  Мнж.  131.  Хоче,  бач, 
Марко  запопасти  його  і  дати  йому  добро- 

го прочухана.  Стор.  МПр.  169.  Як  би  за- 
попасти її  так,  щоб  вона  вже  не  вирвалась 

з  його  лапок.  Мир.  Пов.  І.  165.  2)  Попа- 
дать, попасть.  Пішли,  куди  хто  запопав. 

Котл.  Ен.  І.  15. 
Запопадливий  и  запопадний,  а,  є. 

Ревностный,  трудолюбивый,  старательный. 
Гаврило  чоловік  запопадний:  знайшов  собі 
притулок  у  пані  на  економії  та  й  розба- гатів. Черк.  у. 

Запопасти.  См.  Запопадати. 
Запора,  ри,  ж.  Запоръ. 
Запбрати,  раю,  еш,  гл.  1)  Закончить 

работу;  убрать.  Гм!  що  робив!  біля  скотини 
порався,  грубу  запорав.  Лебед.  у.  Піч  дЗайно 
зал /райте-  Вх.  Зн.  20.  2)  Забороновать 
послі  посіва;  вообще:  обработать  и  за- 

сіять поле.  Уже  засіяв,  тра  запорати. 
НВолын.  у.  Харченкови  десятини  були 
вже  запорані.  Г.  Барв.  347.  Скільки  си 
запорали  поля  торік? — Вісім  десятин  то- 

локи та  вісім  на  зяб  на  овес.  V.  Барв.  306. 
3)  Загрязнить.  Запорав  двері,  що  гидко  й 
глянути.  Зміев.  у. 

Запоратися,  раюся,  ешся,  гл.  Засуе- 
титься, захлопотаться.  Запоралася  коло 

печі,  іі(о  й  не  вгледіла,  як  собака  м'ясо вхопила. 

Запорватн,  ву,  вёш,  гл.  Захватить. 
Ховай,  невісточко,  в  свою  скриню,  що  за- 

пораєш. Левпц.  КС.  72. 
Запорожець,  жця,  м.  1)  Запорожець, 

козакъ  запорожской  Січи.  2)  На  свадеб- 
номъ  пиршестві,  во  время  раздачи  коро- 

вая, запорожцями  называются  посітители, 
стоящіе  за  порогомъ  хаты.  На  самім 
останку  дають  коровай  на  запорожця... 
А  як  нема  запорожців,  то  староста  ви- 

ходить за  порч  і  бере  той  коровай,  кото- 
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рий  полагаешься  запорожцям.  Грин.  ПІ. 

521 .  Чи  усім,  сватовою  хліба  достало? — 
Ні,  ще  запорожцям  не  давали.  Маркев. 
133.  Ой  ви,  славні  запорожці,  не  лякай- 

теся, за  пороги,  за  високі  не  ховайтеся/ 
Просимо  вас  до  хати  короваєм  дарувати. 
Св.  п.  КС.    1883.  Ц.  399. 

Запорбжецький,  а,  е.— Запорожський. 
Се  все  були  запорожецькі  землі.  О.  1862. 
V.  101.  Земля,  мати,  земля,  мати,  запо- 
рожецькая.  Чуб.  V.  951. 

Запорожжя,  жя,  с  1)  Запорожье. 
Славний  козак  Максим  Залізняк,  славні- 
шее  Запорожжя!  Ном.  №  674.  2)  На  сва- 
дебномъ  пиршеств*  посетители,  стоящіе 

за  порогомъ  хаты, — они  получаютъ  свою 
часть  при  разділі  коровая.  Да  Запорож- 

жю (коровай)  подають  тречі.  Грин.  Ш. 
437. 

Запорожнйти.  См.  Запорожнювати. 

Заиорожнювати,  нюю,  еш,  сов.  в.  за- 
порожнйти, нк>,  нйш,  гл.  О  посуді, 

мішкі,  вообще  о  какомъ-либо  вмістилищі: 
занимать,  залять  ч4мъ.  Не  запорожнюй 
миски,  бо  вона  не  наша. 

Запорожський,  а,  є.  Запорожскій.  Що 
дід,  а  що  жид,  а  що  й  запорожський  ко- 

зак. Ном.  №  7919. 

Занорбжчик,  ка,  м.  Запорожскій  ко- 
закъ.  Чи  заступляться  ж  то  за  хреще- 

ний люд  наші  запорожчики?  Стор.  МНр.  50. 
Запор  осіти,  сію,  еш,  гл.  О  свиньі: 

забеременіть.  Тричи  инча  свиня  на  рік 
запоросіе.  Черниг.  у. 

Запорбти,  рю,  реш,  гл.  1)  Распороть. 
2)  Нбсои  запорбти  землю.  Упасть  ничкомъ, 
уткнувшись  носомъ  въ  землю.  Добре  його 
приняв,  що  аж  носом  запоров  землю.  Ном. 
№4173. 

Запороток,  тка,  м.  ЛЁцо-болтунъ,  изъ 
котораго  не  ножегь  вывестись  цьшленокъ. 
Мнж.  117. 

Запороха,  хи,  ж.  Пылинка,  попавшая 
въ  глазъ.  Запорохою  в  оці  муляє.  Констан- 
твногр.  у.  Й  Солоха  не  запороха.  Ном. 
№  13222.     • 

8апорошйти,  ся.  См.  Запорошувати, ся. 
Запорошувати,  шую,  еш,  сов.  в.  за- 

порошити, шу\  шиш,  гл.  1)  Начинать,  на- 
чать пылить,  сыпать  (о  сяігі  и  пр.).  Сніг 

то  запорошить,  то  перейде,  то  зное  запо- 
рошить. МВ.  (О.  1862.  I.  92).  2)  Запы- 

ливать,  запылить,  запорошить.  Перед  нею 
став  і  сам  Опанас,  але  не  запорошеним 
ратаем.   Г.  Барв.  347.    3)  О  глазі:  засо- 

рять, засорить.    Не  дивись  високо,  бо  запс 
рошиш  око.  Ном.  №  2551. 

Запорбшуватися,  шуюся,  ешся,  сов.  в. 
запорошитися,  пгуся,  шишся,  гл.  1)  Пы- 

литься, запылиться.  2)  О  глазі:  засориться. 
Запорощати,  щу\  щйш,  гл.  1)  О  дожді: 

застучать  каплями.  Дощ  у  вікно  запоро- 
щав. 2)  Заговорить  быстро.  На  його  грізно 

закричала,  залаяла,  запорощала.  Котл.  Ен. 
III.  59. 

Запорток,  тка,  л*.— Запороток.  Упо- 
требляется какъ  бранное  слово  въ  прило- 

женіи  къ  дбтямъ  и  въ  синелі  заморышъ. 
Мир.  ХРВ.  26. 

Запоручйти,  ч$,  чиш,   и.    Поручить. 
Запоряд,  нар.  Одинъ  за  другимъ.  Вх. 

Лем.  416. 

Запорядити,  джу\  дйш,  гл. — запоря- 
док.  Распорядиться.  Вх.  Зн.  20. 

Запорядкувати,  кую,  вш,  гл.  Начать 

распоряжаться. 
Запосідати,  даю,  еш,  сов.  в.  запосгстн, 

ейду,  деш,  и.  Завладівать,  завладіть, 
занять.  Молодий  богослов  запосів  парахвію, 
що  митрополіт  зоставив  за  моєю  дочкою. 
Рк.  Левиц. 

Запосудити,  джу,  диш,  гл.  Занять 
чімь.  Запосужена  та  бочка  буряками. 
Черк.  у. 

Запосягати,  гаю,  еш,  сов.  в.  а&по- 
сягтй,  гну,  иеш,  гл.— Засягати,  засягти. 
Показує  хлопчика  шрненького  та  сліпень- 

кою на  обидва  ока — і  воно  само  одно  очко 
кіхтиком  продирає,  щоб  світу  божою  за- 
посягти.  Г.  Барв.  513. 

Запотйлишник,  ка,  м.  Подзатыльникъ. 
Запохм^рений,  а,  е.  Нахмуренный, 

мрачный.  Вх.  Зн.  20. 
Започати.  См.  Заночинати. 

Започинати,  наю,  еш,  сов.  в.  запо- 
чати, чну\  иеш,  и.  Начинать,  начать. 

Мусимо,  любі  земляки,  заходитись  укупі 
всі  живі  коло  тієї  праці,  що  започали  на- 

ші предки.  К.  ХП.  134. 
Започйти,  чйиу,  иеш,  гл.  Отдохнуть. 
Запошивати,  ваю,  еш,  сов.  в.  запо- 

шйти,  шйю,  еш,  гл.  Запошивать,  запо- 
шить. Одна  шила,  друга  запошивала* 

Мнж.  150. 
Запоясник,  ка,  м.  Запоясный  ножъ, 

кинжалъ.  Блиснув  перед  очима  турецьким 
запоясником.  К.  ЧР.  158. 

Заправа,  ви,  ж.  1)  Запросъ  (при  про- 
продажі).  2)  Начинаніе,  приготовленіе  въ 

чему,  матеріаль  для  чего-либо  приготов- 
ленный.   Пропала  вся  заправа!   Черном.  1 
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вже!  шкода  гї  заправи!  Лебед.  у.    3)  При- 
права. 

Заправди,  заправжки,  нар.  Въ  самомъ 
діді,  действительно. 

Заправжній,  я,  е.— Справжній.  Встав 
заправжній  мертвець.  Драг.  62. 

Заправити,  ся.  См.  Заправляти,  ся. 
Заправки,  (вон.?  ж.)  мн.  У  гончаровь: 

посуда,  оказавшаяся  послі  обжиганія  съ 
небольшими  трещинами,  который  подле- 

жать задільгванію  глиной,  послі  чего  по- 
суда вновь  обжигается.  Вас.  181. 

Заправ  л  йватн,  люю,  еш,  и.=3а- 
правляти. 

Заправляти,  лйю,  еш,  сов.  в.  ?апра- 
вити,  влю,  виш,  гл.  1)  Приправлять,  при- 

править. Заправляла  борщ  олією.  Медову 
кипучу  силу  словом,  заправляє.  К.  Доев. 
113.  Заправлена  горілка.  Водка,  приготов- 

ленная съ  кореньями,  травами  и  пр.  При- 
будь же,  мій  милий,  в  неділю  уранці, — 

заправлю  горілки  в  кришталевій  пляшці. 
Мет.  250.  2)  Запрашивать,  запросить,  про- 

давая. Заправив  як  за  батька.  Ном.  №  10504. 
3)  Дрессировать,  выдрессировать,  пріучать, 
пріучить,  упражнять.  Біда  тій  курці,  що 
на  ній  сокола  заправляють  на  лоеи.  Ном. 
№  1301.  4)  Заряжать,  зарядить,  приготов- 

лять, приготовить  кь  стрільбі.  Стрілочки 
струже  да  в  лучок  кладе,  а  з  лучка  бере 
да  й  заправляє.  Чуб.  III,  275.  Старший 
брат  кониченька  сідлає,  а  підстарший 
ружжо  заправляє,  хотять  тую  зозуленьку 
вбити.  Мет.  257.  5)  Задільївать,  заділать. 
/  ворота  тою  саду  кіллями  заправив.  Мкр. 
Н.  12.  6)  Вставлять,  вставить.  Викрутив 
діяменти  і  заправив  зо  скла  другі.  Вх.  Уг. 
239.  7)  —  нбсу.  Точить,  отточить  косу. Желех. 

Заправлятися,  ляюся,  ешся,  сов.  в. 
виправитися,  влюся,  вишся,  гл.  Приправ- 

ляться, приправиться  (о  кушаньі).  Заправ- 
лятися хріном.  Шутливо:  ість  хрінь  сь 

квасомъ  и  постнымъ  масломъ  въ  первый 
день  великаго  поста.  Маркев.  164. 

Запрагатися.  гаюся,  ешся,  сов.  в.  аа- 
прагтйся.  гнуся,  нешея,  гл.  Желаться, 
пожелаться,  захотеться.  Що  тобі  ся  за- 

трате? Вх.  Зн.  20. 
Запранцюватіти,  тій»,  еш.  гл.  По- 

крыться сифилитическими  язвами,  еді- 
латься  сифилитикомъ. 

Запрацьбвувати,  вую,  еш,  сов.  в.  на- 
працювати, цюю,  еш,  гл.  Зарабатывать, 

заработать,  пріобрітать,  пріобрість  тру- 
домъ.    Все,    думаю,    гцо  небудъ    запрацюю 

собі.  Роботи    не   боюсь.  МВ.  I.  24.   Я  за- 
працювала корову.  НВодын.  у. 

Запрелютий,  а,  е.  Очень  злой.  Вх. 
Зн.  34. 

Запрёт,  ту,  м.  1)  Удержъ.  Віють 
вітри  в  степу,  запрету  не  мають.  Нп. 
2)  Запоръ.  Зробився  у  неї  запрет  у  трун- 

ку, то  й  на  двір  не  ходила.  Новомоск. 
(Залюбовск.). 

Запретйти,  ся.  См.  Запрещати,  ся. 

Запрещати,  щаю,  еш,  сов.  в.  запре- 
тйти, щу\  тйш,  гл.  Удерживать,  удержать. 

Людям  язика  не  запретим.  Ном.  №  6984. 
Зяпрещатися,  щаюся,  ешся,  сов.  в. 

авнретйтися,  ч^ся,  тйшея,  гл.  Отрекать- 
ся, отречься.  Оддай  три  карбованці!  Так 

він  запретивсь:  ні,  каже,  я  не  брав  та  й 
годі!  Харьк. 

Запрйдух,  ху,  м.  Очень  кріпкая  вод- ка. Желех. 

Запрйдуха,  хи,  ж.  Очень  крійкій табакъ. 

Запримітити,  чу,  тиш,  гл.  Примі- 
тить, замітить.  Я  вже  давно  заприміти- 

ла,  гцо  полюбила  його.  Кв.  Драм.  265. 
Запримітила,  ще  у  Пилипа  г  очі  карі,  і 
вуси  шовкові.  Мир.  Пов.  І.  124. 

Заирйндятися.  джуся,  дишся,  гл. 
Заприхотничать. 

Запрйскати,  каю,  еш,  гл.  Забрызгать. 
Огневими  стрілами  на  німців  заприскали. 
Мог.  133. 

Заприсягати  (ся),  гаю  (ся),  еш  (ся), 

сов.  в.  заприсягти  (ся),  гну"  (ся),  неш 
(ся),  и.  Клясться,  поклясться.  Свята  при- 

сяга передо  мною,  запрг/хягавееь  бути  слу- 
гою. Чуб.  У.  386. 

Запричастити,  ся.  См.  Запричаща- 
ти, ся. 
Запричащати,  щаю,  еш,  сов.  в.  за- 

причастити, щу\  стиш,  гл.  Пріобщать, 
пріобщить  св.  даровъ.  Проте  хворою  запри- 

частити Г.  Барв.  151.  В  четвер  уже  не 

вставав,  а  в  п'ятницю  його  запричастили. 
Стор.  І.  259. 

Запричащатися,  щаюся,  ешся,  сов.  в. 
аапричастнтися.  щуся,  стишся,  гл.  Прі- 
общаться,  пріобщиться,  принимать,  при- 

нять причастіе. 
Запрйщити,  щу,  щиш,  гл.  Покрыть 

прыщами. 
Запрйщитиоя,  щуся,  щишся,  гл.  По- 

крыться прыщами. 
Заприятелювати,  люю,  еш,  гл.  По- 

дружиться, еділаться  друзьями.  Г.  Барв. 372. 
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іти,  джаю,  еш,  сов.  в.  за- 
провадити, джу,  диш,  гл.  1)  Заводить, 

завести;  отводить,  отвести;  относить,  от- 
нести. У  новую  комірочку  запровадять. 

Чуб.  V.  304.  Попові  питу  сіру  корову, 
щоби  мене  запровадив  гарно  до  гробу.  Грин. 
Ш.  285.  2)  Заводить,  завести,  учреждать, 
учредить.  Запровадив  школи  і  дрюкарню  в 

Ракові  і  Білгороді.  Стор.  МПр.  '44.  Но- вою не  запроваджай,  старовини  держись. 
Ном.  №  685. 

Запровадження,  ня,  с  Заведеніе, 
учрежденіе. 

Запровтбрити,  рю,  риш,  м.— Запро- 
торити. Нехай  куди  запровторить  так, 

щоб  тільки  миші  та  пацюки  про  те  зна- 
ли. Гул.  Арт.  О.   1861.  III.   102. 

Запроданець,  нця,  м.  ЧеловЪкъ,  про- 
цающійся  кому,  предающійся  изъ-за  ко- 

рыстныхъ выгодъ.  Желех. 

Запрбданка,  ки,  ж.  Женщина,  преда- 
ющаяся ком}'  изъ-за  корыстныхъ  разсчетовъ. 

Запродати,  ся.  См.  Запродувати,  ся. 

Запрбдувати,  дую,  еш,  сов.  в.  запро- 
дати, дам,  дасй,  гл.  Запродавать,  запро- 
дать, продавать,  продать  окончательно. 

Ой  коню  мій,  коню,  коню  вороненький,  я 
ж  тебе  запродав  за  Дунай  бистренький. 
АД.  I.  271.  Ой  мене  не  взято  і  не  запро- 
дато,  тільки  ж  мені  світ  не  вілен  ні  в 
будень,  ні  в  свято.  Чуб.  V.  334.  Чп  тебе 
завдано,  а  чи  запродано?  Чуб.  V.  744. 

Запродуватися,  дуюся,  ешся,  сов.  в. 
запрбдатися,  дамся,  сйся,  їм  Продавать- 

ся, продаться  кому;  предаться  на  чью 
либо  сторону  изъ  корыстныхъ  побужденій. 
Чорт  каже  до  нього:  запродайся  мені. 

Драг.  56. 
Запропадати,  даю,  еш,  сов.  в.  запро- 

пасти, падУ,  дбш,  гл.  Совершенно  про- 
падать, пропасть.  Бодай  тії  гуси  марно 

запропали.  Чуб.  V.  258. 
Запропадатися,  даюся,  ешся,  сов.  в. 

запропастися,  надуся,  дешся,  гл.  Пропа- 
дать, пропасть.  Вх.  Лем.  416. 

Запропало,  нар.  Напрасно.  Ти  служиш 
нам  не  запропале,  тобі  я  добре  заплачу. 
Котл.  Ен.  У.   47. 

Запропалий,  а,  е.  Напрасный,  тщет- 
ный. Дурному  про  розумне  балакати — за- 

пропала праця. 
Запропасти,  ся.  См.  Запропадати,  ся. 
Запропастити.  См.  Запропащати. 
Запропащати,  щаю,  вш,  сов.  в.  запро- 

пастити, щУ  стиш,  гл.    За  твоєю  головою 

запропастила     свій    вік     молодою.      Ном. 
№  9147. 

Запросини,  син,  ж.  мн.  Приглашеше. 
Запросити.  См.  Запрошувати. 
Запротестувати,  тую,  еш,  гл.  Запро- 

тестовать. Його  муза  запротестувала  з 
усією  енергією  своєю  против  ледарства 
сильних  мира  сього.  К.  ХП.  12. 

Запротйвити,  влю,  виш,  гл.  Повре- 
дить, подействовать  вредно.  Лік  запроти- 

вив.  Вх.  Лем.  416. 
Запрохання,  ня,  с.=Запросини. 
Запрохати  См.  Запрохувати. 

Запрохувати,  хую,  еш,  сов.  в.  запро- 
хати, хаю,  еш,  г.і.=Запрошуватн,  за- 

просити. Просимо  до  хати! — запрохує 
Чіпка.  Мир.  ХРВ.  365.  Хоч  не  нагодували, 

аби  запрохали.  Ном.  Л«  11919. 
Запрбшуватн,  шую,  еш,  сов.  в.  за- 

просити, шУ,  сиш,  гл.  Приглашать,  при- 
гласить. Запросила  дівчинонька  трьох  ко- 

заків пізно.  Мет.  89.  ,Л  хто  тебе  тут 

запросив? — Просила  Ганнуся.  Чуб.  У.  678. 
Запру  та,  ти,  ж.  1)  Палка  въ  плетні. 

2)  Палка,  употребляемая  при  стягиваніи 
связаннаго.  См.  Запручувати  2. 

Запру тйти.  См.  Запручувати. 

Запручатися,  чаюся,  ешся,  гл.  На- 
чать сопротивляться,  освобождаться.  Хотів 

узяти  дитину.  а>  воно  так  запручалося, 
що  я  й  пустив. 

Запручувати,  чую,  еш,  сов.  в.  вапру- 
тйти,  пручу,  тиш,  гл.  1)  Заплетать,  за- 
плесть,  заделывать,  заделать  дыру  въ 
плетив.  2)=3ацурувати. 

Запряганий,  а,  є.  Бьівшій  въ  упряжи. 
Не  вміє,  кажеш,  возить:  та  він  уже  три- 

чі запряганий.  Канев.  у. 
Запрягати,  гаю,  еш,  сов.  в.  запрягти, 

жу,  жёш,  гл.  Запрягать,  запрячь.  Учений, 
а  кобили  не  запряже.  Ном.  Л;  6058.  За- 

пріг коня  вороною  та  й  одвідав.  Чуб. 
У.  661. 

Запрягатися,  гаюся,  ешся,  сов.  в. 

запрягтися,  жуся,  жешся,  гл.  Запрягать- 
ся, запречься.  Троє  разом  запряглись. 

Гліб.  88. 

Запрядати,  даю,  еш,  сов.  в.  запрясти, 
дУ,  дёш,  гл.  1)  Зарабатывать  прядетемъ. 

Як  запряде  стара  шматок  хліба,  то  *'<  їм. О.  1862.  II.  39.  Хоч  буду  запрядать,  та 

буду  тютюн  купувать.  Ном.  №  12606.  2) 
Покрывать,  покрыть  нитками  (при  пряде- 

ній). Запрясти  скалку.  Напрясть  столько, 
чтобы  вся  шпулька  покрылась  нитками. 
Константи ногр.  у. 



Запрядач — Зараз. 

623 

вапрядач,  ча,  м.  Мені  знов  дала  пре- 
мудру дзьоблинку  мгцкову  та  й  запрядач 

деликатний.  Федьк.  Пов.  14. 

Запри  д  у  вати,  дую,  вш,  і.і.— Запряда- 
тж.  По  народи,  вірозаніямг  можно  запря- 
думти  дорогу  кому  нибудь,  т.  е.  отъ  того, 
что  женщина  прядетъ,  кому-либо  не  бу- 
детъ  удачи  въ  промислі,  на  который  онъ 
отпр*вляется.  Коли  стрілець  або  рибар  ви- 
біраеся  на  ловлю,  тоді  у  хаті  не  сміє  че- 

лядина прясти,  бо  она  запрідуб  ему  до- 
рогу. Шух.  І.  239. 

I.  Запряжка,  ки,  ж.=3асмажка.  Вх. 
Лем.  416. 

II.  Запряжка,  ки,  ж.  Въ  выраж.  У 
запряжці  бути.  Быть  запряженнымъ.  Зміев.у. 

Запрясти.  См.  Запрядати. 
Запрятка,  ки,  ж.  Місто,  гдб  пря- 

чут^ или  прячутся.  Угор. 

Запрячй,  ряжу,  жеш,  г.1.=3апрягтн. 
Желех. 

Эапсуватн,  сую,  6ш,  и.=  Зопсуватн. 
Мет.  373.  Сщарий  віл  ніколи  бороти  не 
хтсуе.  Ном.  №  8919. 

Запуаатітн,  тік»,  вш,  гл.  1)  Отростить 
брюшко.  Спільно  не  їж,  то  не  забагатієш, 
а  запузатієш.  Мнж.  165.  2)  Забеременеть. 

Запукатк,  каю,  вш,  и.  Застучать. 

Эапуку ватися,  куюся,  вшся,  гл.  Свер- 
тываться (о  цвітахь).  Над  вечір  перед  за- 

ходом сонця  майже  усі  квітки  запукують- 
ся,  схиляють  свої  головки  додолу.  Подольск,  г. 

Запускання,  ки,  ж.  Яйцо,  изъ  кото- 
раго  сквозь  небольшую  дырочку  выпущено 
содержимое,  а  загЬмъ  скорлупа  наполнена 
смолой  или  воскомъ;  употребляется  при 

нгръ-  навбитии.  Черк.  у. 
Запускати,  каю,  вш,  сов.  в.  аапус- 

тяти,  щу\  стиш,  гл.  1)  Впускать,  впу- 
стить куда;  вгонять,  вогнать  (о  скоті).  А 

ми  просо  засієм,  засієм! — Л  ми  стадом  за- 
пустим, запустим.  Мет.  297.  2)  Пускать, 

пустить  въ  ходъ.  Моє  діло,  як  кажуть, 
мірошницьке:  запусти  та  й  мовчи.  Ном. 
№3114. 3)  Запускать,  запустить,  погружать, 
погрузить;  вонжать,  вонзить.  Як  на  ляха  ко- 

зак налітав,  в  нього  спис  запускав.  Мог.  87. 
4)  —чий  що.  Подбавлять,  подбавить  во 
что  какой-либо  жидкости.  Горілка  була  у 
пляшці  наче  запущена  перчівкою.  Ново- 
моск.  у.  5)  Запускать,  запустить,  оставить 
бевъ  присмотра,  въ  небреженіи.  Одна  жін- 

ка запустила  діжу,  шо  вона  й  на  діжу 
не  похожа:  около  і  в  середині...  позасихало 
тісто.  Грин.  1.  77.  Байрачок  той  колись, 

видно,  г  хорошенький  був,  тілько  потім 
запустили.  Сим.  217.  6)  Теревені  запустити. 
Начать  болтать.  Ном.  №  12968. 

Запуски,  кін,  м.  мн.—11.  Эапуст. 

Па  запуски  як  зав'язано.  Ном.,  стр.  282. 
№  524. 

Запускна  ополбнка.  При  ловлі  рыбы 
неводомъ  зимою  та  прорубь,  въ  котирую 
первоначально  опускается  неводъ.  Вас. 
187.  Браун.  11. 

І.  Запуст,  ту,  м.  1)  Густо  выросппй 
ліга,  густая  молодая  заросль.  Желех.  Ка- 
нев.  у.  2)  Живая    изгородь.    Вх.  Зн.    20. 

П.  Запуст,  ту,  м.  и  запусти,  тій,  м.  мн. 
Заговінн.  Латин  прибрався  мов  на  запуст. 
Котл.  Ен.  IV.  24. 

Запустити.  См.  Запускати. 

Запитати)  ся ),  таю(ся),  вш(ся),  и.= 
Заплутати,  ся. 

Запухати,  хаю,  вш,  сов.  в.  запухти, 
хну,  неш,  гл.  Запухать,  запухнуть. 

Запухлий,  а,  є.  Опухшій. 
Запхати,  ся.  См.  Запихати,  ся. 
Запхикати,  каю,  вш,  гл.  Захныкать. 
Зап'ясти,  ся.  См.  Запинати,  ся. 
Зап  ястння,  ка,  м.  Манжета  (шерстя- 

ная).   Вх.  Лем.  416. 

Зап'ясця,  ців,  мн".  Желізнне  бруски  на 
внутреннихъ  сторонахъ  оси. 

Зап'яток,  тку,  м.  Тылъ  пятки  (въ 
ногі),  задникъ,  закаблучье  (обуви)^.НВо- 
лын.  у.  Гол.  Од.  15.  (Когда  явились  волки) — 
Тут  вибігло  собак  з  десяток,  із  хати  вий- 

шло душ  із  п'ять:  „Тютю!  бери!  рви  за 
зап'яток!"  Усі  гуртом  на  них  кричать. 
Алв.  78.  Ум.  Зап  яточок.  Ще  й  горошок  не 
зійшов,  тілько  лободочки,  витоптала  ж 

черевички,  тілько  зап'яточки.  Чуб.  НІ.  95. 
Зарабувати,  бую,  вш,  гл.  Начат 

грабить. 
Заради,  нар.  Ради,  изъ-за.  Треба  ми- 

ритися заради  дітей.  Г.  Барв.  342. 

Зарадити,  дясу,  диш,  гл.  1)  Носові- 
тывать,  помочь  совъ"гомъ.  Ви  нас  за  те 
своєю  радою  зарадите.  О.  1861.  IV.  31. 
2)  Пособить,  помочь.  3) — чий.  Употребить 
съ  пользой,  дать  толкъ.  Літа  ж  мої  мо- 

лодії, жаль  мені  за  вами,  а  що  ж  бо  я 
не  уміла  зарадити  вами.    Мл.    л.  сб.  262. 

Зарадитися,  джуся,  дншся,  гл.  1)  — 
його.  Посоветоваться,  попросить  совіта. 
Він  повинен  мене  зародитись.  НВольга.  у. 
2)  Помочь  себі. 

Зараз,  нар.  Сейчасъ,  немедленно.  За- 
раз не  вішають,  а  поперед  розсудять.  Ном. 
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|£  7445.  Ум  так,  то  й  так,  каже  він, 
та  зараз  до  хвоста.  Рудч.  Ск.  І.  1.  Ска- 

жи, що  зараз  принду.  Харьк.  Зараз  Івана 

зв'язали,  вивели  його  в  чисте  поле.  Чуб. 
У.  930. 

Зараза,  зи,  ж.  1 )  Зараза.  Не  злякають 
тебе  стріли,  гцо  летять  удень  на  тебе,  а 
ні  болість  в  темну  добу,  ні  зараза  опо- 

лудні. К.  Псал.  213.  2)  Раст.  ОгоЬапсЬе 
ЕріїЬ.тит  Бес.  ЗЮЗО.  І.  130. 

Заразити,  жу,  аиш,  г.г.  Заразить.  Пар- 
шива вівця  все  стадо  заразить.  Ном. 

№  5987. 

Заразитися,  жусл,  зишся,  гл.  Зара- 
зиться. 

Заразиха,  хи,  ж.^Зараза  2.  ЗЮЗО. 
І.  130. 

Заразічки,  нар.  Сію  минуту,  сейчасъ. 
Вх.  Лем.  416. 

Заразливий,  а,  е.  Заразительный.  Ска- 
жене, хрань  Боже,  лише  сліпе  заразливе. 

Ном.  №  8167. 

Заразливість,  вости,  ж.  Заразитель- 
ность. 

Заразний,  а,  6.=;3аразливий.  Холера 
дуже  заразна.   Волч.  у. 

Заразім,  нар.  Сразу,  въ  одно  время, 
въ  одинъ  прієм?..  Славу  козацьку  вислав- 

ляли, зархзом  похорон,  і  весілля  одиравляли. 

Душа.  Хпю  на  яблуні  ізоб'є  десять  яблук 
заразом.  Рудч.  Ск.  І.  20.  Не  всі  бо  зара- 

зом. Ном.  Л«  13732. 

Зарадити,  лн>,  лиш,  іл.  Пройти  ра- 
ломъ.  — Чи  зараляно? — Зараляно. —  Ум  заво- 

лочено?— Заволочено.  Чуб.  III.  49. 
Зараненька,  |  _ 

Заранёнько,  )   "Ф-  Ум"  отъ  заР
ан1- 

Зарані,  нар.  1)  Рано  утромъ.  Посію 
шев.гію  зарані  в  неділю.  Чуб.  У.,  601.  2) 
Пораньше.  Ну  вже  ж,  мамо,  сьогодні  за- 

рані упораюся,  зарані  пообідаємо,  та  піду 
хоч  раз  погуляю.  Мир.  Нов.  І.  167.  Ум. 
Заранёнька,  заранёнько.  Я  зараненька  ру- 

хана у  поле.  Черниг.  у.  Зараненько  вито- 
пи, іа  піч  та  гі  пішла  в  поле.  Леб.  у. 
Зараній,  я,  є.  Утренній.  Вже  на  дворі 

спіш  ліранііі.  Лавр.  24. 
I.  Зарання,  ня,  с  Утреннее  время. 

Пісень  січча  поки  з  зарання,  а  далі  снить, 
аж  потіє.  Ном.,  стр.  298,  Д£  292. 

II.  Зарання,  м<ул=3арані.  Іде  ми- 
лий додому  зарання.  Чуб.  У.  576.  Ото, 

Рябко,  шануйся,  добра  своїх  панів  як  ока 
стережи,  зарання  спать  не  квапсь,  в  со- 

лому не  біжи.  Гул.  Арт.  (О.  1861.  III.  84). 
Старі  зарання  повмірали.  Шевч. 

Зарано,  нар.  Слишкомь  рано.  Жінка 
його  уданенька  вмерла  зарано.  Г.  Барв.  509. 

Заранок,  нву,  ле.=І  Зарання.  Еа 
розсвіті,  на  заранці  іще  спали  бусурмащі. 
Мет.  374. 

Заранше,  ма/>.=3араиі.  Коли  б  пан 
Феб  од  перепою  заранше  в  воду  не  заліз. 
Котл.  Ен.  VI.  64.  Паси,  та  й  заранше 
пригонь.  Ном.  Л:  12096. 

Заратувати,  тую.  еш,  гл.  Помочь,  под- 
держать. Прилуц.  у.  Заратуй,  та  й  сам 

себе  затратуй.  Ііосл. 

Заратуяок,  нку,  м.  Помощь,  под- 
держка, пособіе.  Прилуц.  у. 

Зарахувати,  хую,  еш,*  гл.  1)  Просчи- тать. 2)  Зачесть. 
Зарахуватися,  хуЪся,  вшея,  и.  1) 

Обсчитаться.  2)  Углубиться  нъ  счеты. 

Зарачвунати,  кую,  вш,  гл.  Полезть 
на  четверенькахъ. 

Зарва,  ви,  ж,  Обрыиъ,  глыба  земли. Угор. 

Зарвати,  ся.  См.  Заряватнся,  ся. 
Заревти,  ву,  вёш,  и  1)  Зареветь, 

издать  ревъ.  Лев  заревів.  Гліб.  Арена  зві- 
рем  зареем.  Шевч.  613.  Ой  заревло  на  по- 

розі телятко.  Чуб.  У.  49.  Пекельнее  свято 
по  всій  Україні  сю  ніч  зареве.  Шевч.  171. 
Море  повстало  і  заревло.  Мог.  91.  Зашу- 

міла вода  й  заревла.  Левиц.  Пов.  351.  За- 
ревла страшенна  буря.  Кв.  II.  307.  За- 

ревли великі  дзвони.  Хата,  87.  І  знову  ліри 

заревли.  Шевч.  565.  2)  Заревіть,  запла- 
кать. Пройшла  уже  н  Покрова, — заревла 

дівка  як  корова.  Ном.  №  492. 
Зареготатиіся),  чу(ся),  чеш(ся),  гл. 

Захохотать.  Мертвий  би,  здається,  заре- 
готав. Ном.  №  12628. 

Заректй,  ся.  См.  Зарікатн,  ся. 

Зарепетувати,  т^ю,  він,  гл.  Закри- 
чать, загорланить.  Зарепетувала  не  своїм 

голосом  Зося.  Левиц.  І.  365. 

Заречй,  чу\  чбш,  гл.=3аректи.  Желех. 
Зарештувати,  тую,  еш,  гл.  Арестовать. 
Заржавіти,  вію,  еш,  гл.  Заржавіть. 

Та  вже  шаблі  заржавіли.  Нп.  Була  колись 
правда,  та  заржавіла.  Ном.  №  6835. 

Заржати,  жу,  жеш,  и.  Заржать.  Ой 
заржи, -вороний  коню,  та  під  круту  гору 

йдучи.шт.  55. 
Зарзати,  заю,  еш,  и.=8аржатн.  Він 

зарзае.  Шух.  І.  89. 
За  рибалити,  лю,  лиш,  гл.  Заработать 

рыбной  ловлей.  Що  зарибалимо,  тим  ді- 
лимось. Азовск.  (Стрижевск.). 

Зарибити,    блю,    биш,    м.    Развести, 
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ааиустить  рыбы  въ  прудъ.  Треба  б  ку- 
пити пудів  два  риби  та  зарибити  ста- 

вок. Могил,  у. 
Зарвбок,  бку,  м.  Рыба,  впущенная  въ 

їоду  для  расплода.  Могил,  у. 
Заривати,  ваю,  вш,  сов.  в.  зарити, 

рйю,  вш,  иг.  Зарывать,  зарыть.  Узяв  тою 
сина  г  вбив  та  й  зарив  під  корито.  Рудч. 
Ск.  I.  43.  Упав  так,  що  аж  носом  зарив. 
Ном.  №  6634. 

Заривати,  ваю,  вш,  сов.  в.  зарвати, 
рву\  веш,  гл.  Затрагивать,  затронуть.  Що 
за  диво  отсей  Люборацький, — думали  його 
соучни  з  ким  не  зарви,  все  знакомий,  все 
дружить.  Св.  Л.  266. 

I.  Зариватися,  віюся,  ешся,  сов.  в. 
варитися,  риюся,  ешся,  гл.  Зарываться, 
зарыться.  Зарився,  як  свиня  вь  баїні.  Ном. 
№  13784. 

II.  Зариватися,  ваюся,  ешся,  сов.  в. 
зарватися,  рвутся,  вешся,  гл.  і)  Начи- 

нать, начать  рваться.  Катря  як  скричить, 
зарветься  до  хати, — я  її  за  поперек  вхо- 

пила, у  сіни  назад  одкинула.  МВ.  II.  112. 
2)  Порываться.  Вже  Катря  сама  до  їх 
бігати  заривалася.  МВ.  II.  126.  3)  Начи- 

нать, начать  спорь,  ссору.  Не  заривайся  з 
баїатиром,  бо  він  судців  підкупе.  НВолын.  у. 

Зарввкуватий,  а,  е.  Сварливый,  за- 
водящій  ссору.  НВолын.  у. 

Заригати,  гаю,  вш,  гл.  1)  Начать  от- 
рыгивать. 2)  Запачкать  рвотой. 

Заригбвувати,  вую,  вш,  сов.  в.  зари- 
гувати,  гуи>,  вш,  гл.  Сметчвать,  сметать 
(о  шитьі).  Прилуц.  у. 

Заридати,  даю,  вш,  гл.  Зарыдать.  Ой 
зачула  мати...  заплакала,  заридала.  Чуб. 
У.  152. 

Зарикати,  каю,  вш,  гл.  Зарычать.  І 
мов  ті  леви  голодні  з  усіх  боків  зарикали. 
К.  Псал.  51. 

Заринати,  наю,  вш,  сов.  в.  заринати 
и  аарн^ти,  ну\  неш,  гл.  Погружаться,  погру- 

зиться въ  воду,  потопать,  затонуть.  Ті  (Пет- 
ро й  Павло)  перейшли  поверх  води,  а  піп  почав 

заринати,  заринув  по  пахи.  Чуб.  I.  158. 
Нехай  туга  зарнё  на  дно  моря. 

Зарипіти,  нлю,  пиш,  их.  Заскрипеть. 
Зарйти,  ся.  См.  Заривати,  ся. 
Эарнчатн,  чу,  ниш,  гл.  Заревіть.  Ко- 

рова... прийшш  домів  та  й  заричала.  Ном., 
стр.  304.  №  496.  Вів  зарине.   Шух.  I.  89. 

Зарйнити,  чу,  чиш,  гл.  ?  Встречено 
въ  загадкі:  Із  вечора  закрив,  ік  повночі 
захандричив,    ік   світу  заричив.    (Загадка: 

хліб  учинить  і  замісить  і  в  піч  посадить). 

Грин.  II.  312. 
Заріб,  робу,  м.  См.  Зарібок. 
Зарібкуватн,  кую,  вш,  гл.  Зарабаты- 

вать, йміть  заработки,  ходить  на  зара- 
ботки.   Він  зарібкує.  Вх.  Лем.  416. 

Зарібний,  а,  є.  Живущій  заработками; 
нанимающійся.  Я  чоловік  зарібний.  НВол  у. 

Зарібннк,  ка,  м.  Человікь,  живущій 
заработками,  рабочій,    работникъ.   Желех. 

Зарібниця,  ці,  ж.  Женщина,  живущая 
заработками,  работница.  Желех. 

Зарібок,  бку  и  заріб,  робу,  м.  Зара- 
боток'!,. Більше  зарібку  матимеш.  Ном. 

№  10660.  Чи  не  однаковий  хліб,  де  його 

заробити, — аби  зарібок  був  чесний.  Г.  Барв. 
142.  Як  отак  він  правуватиме  та  хазяй- 

нуватиме, то  ніякою  заробу  не  буде  ні 
йому,  ні  людям.  Лубен,  у. 

Зарівна  и  зарівно,  нар.  Поровну, 
ровно,  наравні;  одинаково;  все  равно. 
Укупі  грались  (панич  та  лакей — діти)  і  усе 
у  них  зарівна.  Мнж.  70.  Каждою  зілля 
узяти  зарівно.  Вона  ділить  все  зо  мною  — 
зарівно  щастя  з  бідою.  Чуб.  У.  519.  Йому 
зарівно,  чи  дома,  чи  ні.  Каменец,  у.  Коли 
не  Галя,  то  хай  і...  Варвара  буде,  а  я  за- 

рівно пропав,  бо  не  буду  любити.  Св.  Л.  319. 
Зарівнювати,  яюю  вш,  сов.  в.  зарів- 

няти, няю,  еш,  гл.  Равнять,  сравнять. 
Блаюродним  нашим  трупом  рови  зарівняєм. 

К.  Досв.  179. 
Зарід,  роду,  м.  Зародышъ.  Желех. 
Зарідлавий,  а,  е.  Урожайный.  Сей  рік 

зарідлавий  буде.  МВ.  О.  1862.  І.  74. 
Зарідок,  дку,  л.=8арід.  К.  ЦН.  316. 
Заріжок,  иску,  м.  У  кожевниковъ:  при 

разрізьіваніи  кожи  поперечными  кусками 
на  семь  кусковъ  (начиная  отъ  хвоста) 
заріжок — послідній  кусокъ,  находящийся 
передъ  рогами.  Сумск.  у.  (Ефименко). 

Заріз,  зу,  м.  Убой.  На  заріз.  На  убой, 
чтобы  зарізать.  Півня  на  заріз  несуть,  а 
він  каже:,  кукуріку!  Ном.  Ле  6187.  Як  ове- 

чок ти  нас,  Боже,  на  заріз  роздав  неси- 
тим. Кл  Псал.  106. 

Зиріза,  аи,  зарізана,  ки,  м.  Убійца, 
людорізь,  різникь.  Піймали  одною  зарізу. 
Котл.  Ен.  У.  54.  Заюшився  ма.ікою,  мов 
лютий  зарізана. 

Зарізати,  жу,  жеш,  гл.  Зарізать.  Хоч 
заріж,    то  не  хоче.  Ном.  №  2636. 

Зарізатися,  жуся,  жешся,  гл.  Зарі- 
заться. Вийшов  я  з  ножем  в  халяві  з  бро- 

варською  лісу,  щоб  зарізаться.  Шевч.  420. 
і,  ки,  л.=8арізака.  Як  несли 
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покійника  біля  тюрми,  то  виводили  і  за- 
різяку  черкеса.  0.  1861.  VII.  5. 

дарів,  року,  м.  Зарокъ,  обіть.  Зарік 
положив  не  женитись.  Г.  Барв.  14. 

Зарікання,  а,  в.  Да"впгій  зарокъ,  обіть. 
Ті,  що  постять  в  понедільок,  зовуться  „за- 
рікані".  МУЕ.  Ш.  33. 

Зарікання,  ня,  с.  Зарокъ.  Не  вважаю- 
чи на  своє  зарікання,  він  мусив  після  ве- 

чері знов  танцювати.  Левиц.  Пов.  56. 
Зарікатн,  как»,  еш,  сов.  в.  ааректв, 

речу\  чбш,  гл.  Заклинать,  клясть,  просить. 
Княгиня  Раїна,  вміраючи,  зарікала  сина 
не  піддаваться  католицтву.  Стор.  МПр.  63. 

Зарікатися,  каюся,  ешся,  сов.  в.  за- 
ректися, ч^ся,  чешся,  гл.  Давать,  дать 

зарокъ,  обіть.  Я  не  зарікаюсь  з  бусурма- 
нами ще  лучче  побиться.  Макс.  (1849). 

85.  Не  зарікайся  всього  робити,  тільки 
свого  уха  вкусити.  Ном.  №  2620.  Зарічуся 
та  й  не  піду  до  чужої  жінки.  Чуб.  V.  673. 

Заріння,  ня,  с.=8арінок.  Желех. 
Зарінок,  нку,  м.  Берегъ,  покрытый 

мелкими  камешками. 

Зарінче,  ча,  с  —  Зарінок.  Желех. 
Зарість,  рости,  ж.  Рубець,  слідь  быв- 

шей раны,  поврежденія  (на  дереві).  Ка- 
менец, у. 

Зарічаний,  а,  е.  Любящій  противорі- 
чвть.  Добре,  що  ви  такі  собі  на  натуру 
плохі,— байдуже,  мовчите  собі;  а  як  мій 
син,  то  лихо!  Йому  слово  чи  дві,  а  він 
тобі  десять, — такий  зарічаний,  усе  насу- 

проти йде.  Васильк.  у. 
Зарічанин,  на,  м.  Житель  зарічья. 

Превражії  тії  зарічане, — вони  живуть  за 
водами.  Лавр.  43. 

Зарічанка,  кн,  ж.  Живущая  за  рікой. 
Як  напало  на  мене  сім  зарічанок,  а  я  сама, 
то  насилу  відгризлась.  Ном.  №  3343. 

Зарічанськзй,  а,  е.  Принадлежащей 
заръчвымъ  жителямъ. 

Зарічний,  а,  є.  Зарічний. 
Зарічок,  чка,  м.  Річиой  рукавъ.  Ка- 

нев.  у. 
Зарічча,  ча,  с  Зарічье. 
Зарішати,  таю,  еш,  сов.  в.  варішйти, 

шу\  шйш,  гл.  Окончательно  рішать,  рі- 
шить. Видно  їм  (панам)  наші  руки  подс- 

балиа,, — зарішае  сивоголовий  дід.  Мир. 
ХРВ.   57. 

Зармутйтися,  ч^ся,  тйшся,  гл.=8а- 
смутитися.  Угор.  Гол.  III.  490. 

Зарм^ток,  тку,  л.=Смуток.  Угор. 
Гол.  III.  132. 

Зарно,   нар.    Завидно.    Чи    вже    йому 

зарно  стало  на  той  стіжок?  Рудч.  Ск« 
Н.  209. 

Зарн^ти.  См.   Заринати. 
Заробити,  ся.  См.  Заробляти,  ся. 
Заробітний,  а,  в.  1)  Дающій  зарабо- 

ток^ Край  заробітний.  2)  Заработанный. 
Кв.  П.  304. 

Заробіток,  тку,  м.  Заработокъ.  Пішов 
він  на  заробітки,  заробив  грошей  рублів 
мабуть  із  сто, — приніс  додому.  Рудч.  Ск. 
І.  164.  Наймит  жде  тяжкою  заробітку. 
К.  Іов.  11.  Ой  гіркі  ж  мої  заробітки, 
плачуть  дома  мої  дітки.  Чуб.  V.  789. 

Заробітошно,  нар.  Можно  заработать, 
есть  заработокъ.  Тепер  заробітошно  не 
тільки  у  Харькові,  але  й  на  селі.  Харьк.  у. 

Заробітчанин,  на,  м.  Работникъ,  иду- 
щій  на  заработки.  Мир.  ХРВ.  68. 

Заробденйна,  ни,  ж.  Заработанная 
плата,  заработанные  деньги.  Желех. 

Заробляти,  ляю,  еш,  сов.  в.  заро- 
бити, блю,  биш,  гл.  1)  Зарабатывать,  зара- 

ботать. МВ.  II.  7.  Тиждень  козак  зароб- 
ляє, за  один  день  пропиває.  Макс.  Що  за- 

робила?— Кусок  сала.  Чуб.  III.  108.  2)  За- 
служивать, заслужить.  А  хто  мене  поці- 

лує, заробить  спасіння.  Чуб.  V.  9.  3)  За- 
дільївать,  заділать.  Кінці  основи,  що  були 

прив'язані  до  куснів  полотна  у  воротил, 
не  можуть  бути  зароблені,  вони  полиша- 

ються яко  тороки.  Шух.  І.  259.  4)  Опач- 
кивать,  опачкать.  Заробиш,  сорочку  ззаду! Лебед.  у. 

Зароблятися,  ляюся,  ешся,  сов.  в. 
заробитися,  блнюя,  бишся,  гл.  Запачки- 

ваться, запачкаться.  Заробився  як  чорт. 
Ном.   №  6649. 

Зароблящий,  а,  є.  Живущій  заработ- 
ками. Я  зароблящий  чоловік.  НВолыд.  у. 

Зарббок,  бку,  л*.— Зарібок.  Гол.  І.  351. 
Зароботяший,  а,  є.  Могущій  хорошо 

зарабатывать,  иміющій  хорошіє  заработки. 
Найшовсь  чоловік  у  прийми.  Люде  ка- 

жуть— добрий  і  зароботящий:  і  тесля,  й 
столяр,  і  чоботарь, — до  всього  здатний. 
Г.  Барв.  264. 

Зародити,  джу\  диш,  гл.  Уродить.  За- 
роди, Боже,  жито,  пшеницю,  всяку  паш- 
ницю! Мет.  344.  Добра  пшениця  зародила. 

Мнж.  83. 

Зародитися,  дясуся,  дишся,  и.  1)  За- 
родиться, зачаться.  Курчата  в  яйцях  че- 

рез тиждень  уже  й  зародились  на  лежанці 
під  квочкою.  Рк.  Левиц.  2)  Родиться,  уро- 

диться. Катря  не  в  матір  зародилася- - 
палка,  прудка  дівчина.  МВ.  II.  76. 
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Виродок,  дку,  м.  Зародышъ,  ешЬгіо. 
Стоїть  стовп  до  неба,  на  нім  12  гнізд, 
в  кождім  гнізді  по  4  яйця,  в  кождім  яйці 
по  7  зародків.  (Загадка:  рік).  Чуб.  І.  314. 
Ум.  Зародочок. 

Зарожедннй,  а,  е.  Урожайный. 

Зарожбдно,  *  нар.  Урожайно.  Цього  году 
зарожедніш  було  на  хліб,   як  торік.    Ека- 

териною, у. 
Заражений,  а,  є.  Иміющій  зародьппъ. 

а  ожене  яйие.  Лебедин,  у. 
Зароїтись,  роюся,  їшся,  гл.  Зароиться. 

Кв.    І.    165.    Рече — і    хмарами    з'явились 
пеські  мухи,  і  скнипи  навкруги   роями  за- 

роїлись. К.  Псал.  241. 
Заросити,  шу\  снш,  гл.  Оросить,  за- 

мочить въ  росі  (одежду,  обувь). 

Зароситися,  пг^ся,  сншся,   гл.   Изма- 
чиваться въ  роев.  Де   ти    в   чорта  воло- 

чився? Заросився,  замочився?  Чуб.  V.  472. 
Зарослий,    а,    є.    Заросшій.    Леввц. 

Пов.  192. 
Зарослі,  дів,  ж.  мн.  Заросль.  Проміж 

тії  зарослі  на  полянах  і  пролісках  росла 
висока  трава.  Стор.  II.    118. 

Зарбсся,  ся,  с.  Местность  за  р.  Росью. 
Келех. 

виростати,  таю,  вш,  сов.  в.  аароетн, 
е*у\  »еш,  іл.  Заростать,  зароств.  Двір  за- 

ріс бур'яном.  МВ.  II.  70.  Бодай  тая  річка 
очеретом  заросла.  Чуб.  Ш.  123. 

Заростка,  ки,  ж.?  Ум.  Заросточиа.  Те- 
пер оке  я  заросточка,  не  бачила  ні  вирос- 

точха.  Чуб.  V.  1116. 
вврбсянський,  а,  е.  Находящейся  за 

р.  Росью.  Желех. 
Зарбхкатн,  каю,  еш,  гл.  Захрюкать. 

Зарохкаемо  по  свинячій.  Хата.  130. 
8арбщений,  а,  є.  Заросшій.  Стоїть 

яблунька  така  зарогаена  бур'яном,  що  й 
не  видно.  Рудч.  Ск.  II.  55.  -Стоїть  кри- 

ниченька така  зарогаена.  Рудч.  Ск.  II.  58. 

Зарбшаний,  а,  е.  Покрытый  росой. 
Зарошана  гречка.  Рудан.  І.  51. 

Заруб,  ба,  *.=3арубва.  Шух.  І.  171. 
Зарубати.  См.  вирубувати. 
Зарубина,  ял,  ж.==3арубка.  Ум.  За- 

рубіжна. У  зарубинки  грязі  поналазило,  так 
ніяк  не  витирається.  Чернвг.  у. 

Зарубки,  кн,  ж.  Зарубка,  насічка. 
Сумск.  у.  Ном.,  стр.  300,  №  348.  Рудч. 
Чп.  249.  Ум.  Зарубочиа. 

Зарубувати,  бую,  еш,  сов.  в.  вару- 
бати,  баю,  вш,  гл.  1)  Зарубливать,  зару- 

бить, убить  рубящимъ  оруддемъ.  Коня  візь- 

муть і  попружечку,  тебе  зарубають,  мою 
душечку.  Чуб.  V.  95.  2)  Ділать,  еділать 

зарубку,  насічку.  3) — язик.  О  лошади:  ра- 
нить языкъ  травою.  Шух.  І.  211.  4)— себе. 

Ограждаться,  оградиться,  защититься.  Ой 
піду  я  в  полонину  та  в  зелену  пущу,  там 
я  себе  зарубаю,  нікого  не  пущу.  Шух.  І. 203. 

Заруясжа,  жа,  с.  Солончакъ.  По  за- 
ружжах  скот  гризе  землю.  Радом,  у. 

ЗарУка,  кн,  ж.  Порука,  поручитель- 
ство. Паші  молодії  мрії  знайшли  в  Шев- 

ченкові... заруку  своєї  будущини.  К.  ХП. 
14.  Змовленая  Марусенька...  положила  білу 

руку  на  заруку.  Мет.  124. 
Зарукований,  а,  е.  Обрученный.  Чер- 

кай, милий,  черкай  до  білого  рана:  я  к 

тобі  не  вийду,  бо'м  зарукована.  Гол.  П. 234. 

Зарюмати,  маю,  вш,  гл.  1)  Заплакать. 
Годі  вже,  годі,  а  то  й  я  зарумаю.  МВ. 
(О.  1862.  III.  49).  2)  Заплакать  (глаза). 
Ой  сіла,  задумала,  карі  очі  зарумала. 
Мет.  114. 

Зарюмсати,  саю,  вш,  гл.= Зарюмсати. 
Чого  се,  дурню,  плачеш?.,  зарумсав  очі.  К. 
ПС.  67. 

Зарум'янити,  ню,  ннш,  гл.  Зарумя- нить. 

Зарум'янитися,  нюся,  нишся,  «.*.  За- 
румяниться. Хата,  189. 

варусявітя,  вію,  еш,  гл.  Сділаться 

русымъ. Зарити,  рун>,  еш,  іл.  Заревіть?  Заруй, 
туре,  буйний  туре,  буковинський  туре! 
Федьк.  (Ватра,  104). 

Заручання,  ня,  с.=3аручини.  Там 
сиділо  аж  два  янголі,  вони  собі  раду  ра- 

дили: „Та  й  полинем  на  заручання,  де  Га- 

лочка заручається".  Грин.  III.  470. 
Заручати,  чаю,  еш,  сов.  в.  заручити, 

чу\  чиш,  гл.  1)  Обручать,  обручить.  Л 
вже  ж  твою  дівчиноньку  заручили  люде. 
Чуб.  V.  111.  2)  Только  сов.  в.  Наставить 
руки?  Првмірь  см.  при  слові  заножити. 

Заручатися,  чаюся,  ешся.  сов.  в.  ви- 
ручитися, ч^ся,  чишся,  гл.  1)  Обручать- 

ся, обручиться.  Галочка  заручається,  од 
матінки  одрізняється...  Од  батенька  од 
рідненькою  до  свекорка  неймовірненького. 
Грин.  ПІ.  470.  2)  Ручаться,  поручиться. 
Константи  ногр.  у. 

Заручини,  чин,  ж.  мн.  Обрученіе. 
О.  1862.  IV.  6.  МУЕ.  III.  74.  Іетім, 

брацця,    на  заручини:   там   Маруся  зору- 
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чається,  од  батенька  облучаешься,  до  све- 

корка прилучається.  Мет.'  127. 
Заручити,  ся.  См.  Заручати,  ся. 
Зарюмати,  маю,  его,  гл.=3арумати. 

Сама  сіла  задумала,  карі  очі  зарюмала. 
Мет.   75. 

Зарюмсати,  саю,  еш,  г.г.=3арюмати. 

Зарюмсатися,  саюся,  ешся,  гл'.  Иміть заплаканные  глаза. 

Зарябіти,  бію,  еш,  гл.  Зарябить,  за- 
пестрить. У  Хриеті...  зарябіло  у  очїх. 

Мир.  Нов.  И.  51. 
Заряд,  ду,  м.  Правленіе,  управленіе.Жел. 
Зараджувати,  джую,  еш,  сов.  в.  ва- 

рядйти,  джу,  диш,  гл.  1)  Преимущ.  сов.  в. 
Управлять,  завіднвать.  2)  Приправлять, 
прииравить,  сдобрить  (кушанье,  напр.  сме- 

таной). Желех.  Вх.  Зн.  20.  3) — брагу.  За- 
варивать, заварить  брагу.  Брагу  зараз  за- 

рядили. Мкр.  Н.  20.  См.  Заражати. 
Зарядити.  См.  Заряджувати  и  варя- 

жат  и. 
Зарядка,  ки,  ж.  Сметана.  Желех.  Вх. 

Зн.  20. 
Заряжати,  жаю.  еш,  сов.  в.  аарядйти, 

жу\  диш,  гл.  Заряжать,  зарядить.  Заря- 
жайте ясне  ружжо  чорним  порошком. 

Чуб.  У.  1011.  Узяв  джуїні,  та  узяв  ми- 
лий пістолі  заряжати.  Мет.  401. 

Зарязь  зі,  ж.  Раст.  Ніегасіиш  аигап- 
ііасит.  Лв.,  99. 

Зарясніти,  нію,  еш,  гл.  1)  Густо  по- 
крыться плодами,  листьями.  2)  Переносно: 

запестріть  красивыми  одеждами.  Пожа- 
куймо  заставщину  козацьку, — нехай  круг 
нас  голота  зарясніє.  К.  ЦН.  223. 

Зарятовувати,  вую,  еш,  сов.  в.  заря- 
тувати, тую,  еш,  гл.  Помогать,  помочь, 

давать,  дать  помощь  въ  біді,  поддержать. 
Спасибі  тобі...  то  це  ти  мене  послухав 
та  зарятував.  Мнж.  142.  Грішми  заря- 

туйте на  подушне.  О.  1862.  IX.  7.  Вся- 
кою зарятовували,  чим  хто  побідкається. 

ЗОЮР.  II.  285.  /  сам  юлоду  й  холоду  не 
знає,  бо  й  його  люде  зарятовували,  як  Ч*  м 
треба.   Г.  Барв.   137. 

Зарятовуватися,  вуюся,  ешся,  сов.  в. 
зарятуватися,  туюся,  ешся,  гл.  Одол- 

жаться, одолжить,  получать,  получить  ма- 
теріальную поддержку,  занять.  Се  я  у  чо- 

ловіка зарятувався,  та  й  оплатив  податі. 
Екатериносл.  у. 

Засада,  ди,  ж.  1)  Основаніе,  основа. 
2)  Заключеніе;  тюрьма.  Десь  моя  дружина 
сидить  у  засаді,  сидить  у  загаді  в  великій 
досаді.  Чуб.  V.  342. 

Засадець,  дця,  л.=Засадьок.  Мирг.  у. 
Слов.  Д.  Эварн.  Ум.  Засадчин.  засадчичон. 
Жінка  ви&ре  із  діжі,  тісто  та  маленький 
загадчнчок  посадить.  ЗОЮР.  II.  32. 

Засаджувати,  джую,  еш,  сов.  в.  за- 
садити, джу\  диш,  гл.  1)  Засаживать,  за- 
садить. Кукол  наробили,  куток  загадили. 

Макс.  (1849),  104.  2)  Засаживать,  заса- 
дить (огородь,  садъ  и  лр.).  3)  Засаживать, 

засадить,  посадить,  заключать,  заключить. 
Засадили  у  темну  темницю.  Чуб.  V.  396. 
4)  Втыкать,  воткнуть,  всовывать,  всунуть. 
Ніж  в  черево  /■  засадив.  Котл.  Ен.  III.  23. 
Засадило  руку  та  й  витяг.ю  гадюку- .  Гліб.  50. 

Засадистин,  а,  е.  Плотный,  дюжій. 
Вх.  Лем.   417. 

Засадити.  См.  Засаджувати. 
Засадич,  ча,  .и.— Засадьок. 

Засадний,  а,  е.  1)  Объемистым,  боль- 
шой. Це  засадні  кулі:  більше  двадцяти  ку- 

лів не.  візьмеш  на  воза.  Засади  і  «уліки,  хоч 
по  три  рої  накидай.  Врацл.у.  Не  треба, 

казано,  дуже  засадні  споті  в'язати,  бо  не висадиш  і  на  вила.  Могил,  у.  2)  Кріпкій. 
Засадні  коні,  Каменец,  у.  3)  Солидный. 
Безпешна  будь:  чоловік  засадний,  не  ледащо 
яке.  Врацл.  у.  4)  Засадна  зіиа.  Продолжи- 

тельная и  постоянная  зима.  НВолын.  у. 
Засадчик  и  засадчичок,  чка,  м.  Ум. 

отъ  засадець. 

Засадьок.  дька,  м.  Хлт.бъ  из*  остат- 
ков*!, тіста,  иослЬднимъ.сажаемый  въ  печь; 

обыкновенно  онъ  меньше  другихъ. 
Засакраментуватися,  туЧося,  ешся, 

гл-  Нріобщиться  св.  таинъ.  Черк.  у. 

Засалабоннтн,  ню,  ниш,  ?л  =3асанд- 
ричити.  Оце  так  засалабонив,  що  його  і 
чортяка  тепер  не  витягне.  Мирг.  у.  Слов. 

Д.  Эварн. 
Засалити,  ся.  См.  Засалювати,  ся. 

Засалювати,  люю,  еш,  сов.  в.  заса- 
лити, лю,  лиш,  гл.  Засаливать,  засалить, 

вымазывать,  вымазать  саломъ.  Глянь,  як 
засалив  рукава.  Харьк. 

Засалюватися,  лююся,  ешся,  сов.  в. 
засалитися,  люся,  лишся,  гл.  Засали- 

ваться, засалиться,  вымазываться,  выма- 
заться саломъ.  Ой  їж,  кумо,  горобця,  не 

засалюйся!  Грин.  III.  095. 
Засаидрйчити,  чу,  чиш,  ».».  Всадить, 

всунуть,  воткнуть.  Так  засандричив  ко.гяку 
в  землю,  що  й  чортяка  не  витягне.  Мирг. 
у.  Слов.  Д.  Эварн. 

Засандричитися,  чуся,  чишся,  гл.? 
Въ  загадке:    Звечора  заяричи.шь,   а  к  світ 
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тові  засандричилось.  (Діжа  з  кістом). 
Мнж.   174. 

Засапатися.  Си.  Засапуватися. 
Засапуватися,  пуюся,  ешся,  сов.  в. 

засапатися,  паюся,  ешся,  гл.  Запыхивать- 
ся,  запыхаться.  Втомивсь,  засапавсь,  спо- 

тикався. Котл.  Ен.  III.  20. —  Чого  ж  ти 
так  засапалась? — Я  мовчу:  не  здишусь. 
Г.  Барв.  397. 

Засатарнти,  рк>,  риш,  гл.=-  Запрото- 
рити. 1)  Оце  так  засатарив,  гио  й  сам 

не  знайду  шапки.  Екатериносл.  у.  Слов. 
Д.  Эварн.  2)  Засатарив  мене  чоловік  сюди, 
у  ліс,  а  сам  геть  і  подавсь.  Миргор.  у. 
Слов.  Д.  Эварн. 

Засварнтися,  рнюя,  ришся,  гл.  Поссо- 
риться. 

Засвітати,  таю,  еш,  гл.  Посватать. 
Тою  ж  дня,  як  Катря  їм  згордувала,  за- 

сватав другу  дівчину.  МВ.  II.  132.  А  кою 
за  тебе  засватаем?  Грин.  I.  205.  Прий- 

шов Євхимка,  заплакав:  „хтось  мою  Ма- 

рійку засватав".  Чуб.  III.  207. 
Засвататися,  таюся,  ешся,  гл.  Посва- 

таться. Поздоровляю  тебе  засватавшись. 
Кв.  Драм.  188. 

Засвашкуватн,  кую,  еш,  гл.  Начать 
исполнять  обязанности  свашки. 

Засвербіти,  бить,  гл.  безл.  Зазудить, 
зачесаться.  Венери  серце  засвербіло  од  жалю, 
що  Еней  стогнав.  Котл.  Ен.  VI.  73. 

Засвистати,  пгі,  щеш  и  засвистіти, 
щу,  стиш,  гл.  Засвистіть,  засвистать.  За- 

свистали козаченьки  в  поход  з  полу  ночі. 
Макс.  (1849),  140.  Вітер  буйний  знявсь, 
засвистів    Мог.  124. 

Засвідчення,  ня,  с  Засвидітельство- 
ваніе,  свидетельство,  удостовіреніе.  Черк. 
у.  Смутна  пісня  є  историчт  засвідчення 
важкою  минувшою  життя.  Ловид  (Прав- 

да, 1868,  484).  Піди,  хай  піп  дасть  за- 
свідчення. НВолын.  у. 

Засвідчити.  Си.  Засвідчувати. 
Засвідчувати,  чую,  нш,  сов.  в.  за- 

свідчити, чу,  чиш,  гл.  Свидетельство- 
вать, засвидетельствовать. 

Засвітати,  таю,  еш,  гл.  Світать.  Ще 
і  на  моїх  воротях  сонце  засвітає.  Нои. 
X  4880.  Межи  двома  світлоньками  тем 
рано  засвітало.  Рк.  Макс. 

Засвітити,  ся.  Сн.  Засвічувати,  ся. 
Засвітла,  нар.  Засвітло.  Несуть  страву, 

де  що  запопали,  щоб  засвітла  повечерять. 
Шевч.  180. 

Засвічувати,  чую,  еш,  сов.  в.  засві- 
тити, чу\  тнш,  гл.    1)  Зажигать,   зажечь. 

Шевч.  257.  Засвічу  я  свічку,  перебреду  річку 
до  моєї  миленької  хоть  на  одну  нічку.  Мет. 
113.  2)  Только  сов.  в.  Засвітить,  засіять. 
Колись  і  в  наше  віконце  засвітить  сонце. 

Ном.  №  4886.  Місяць  у»  віконечко  засві- 
тить. МВ.  II.  9.  Засвіти,  Боже,  з  раю 

нашому  короваю,  щоб  було  виднесенько  кра- 
яти дрібнесенько.  Маркев.  101.  Аж  зірниці 

засвітили.  Искры  изъ  глазъ  посыпались. 
Ном.  №  6628.  3)  Тілом  засвітити.  Показать 
голое  тіло.  Волоссям  засвітити.  Открыть 
волоса  (о  замужней  жен  щи  ні).  Ном. №  3994., 

Засвічуватися,  чуюся,  ешся,  сов.  в. 
засвітитися,  чу>я,  тишея,  гл.  1)  Зажи- 

гаться, зажечься.  Чом  ти  досі  не  світиш? — 
Та  ніяк  лямпа  не  засвічується.  2)  Только 
сов.  в.  Освітиться,  засвітиться,  засіять. 

Ой  чому,  чому  у  сьому  дому  так  рано  за- 
світилося? КС.  1883.  II.  371.  Він  як  угле- 

дів дівчину,  аж  очі  йому  засвітилися.  МВ. 
Город,  мов  на  свято,  засвітився.  Мені  те- 

пер саме  на  веселу  жизнь  засвітилось.  Г. 
Барв.  10.  Каганці  в  бчах  засвітилися.  Искры 
изъ  глазъ  посыпались.  Ном.  №  3982. 

Засвоїти.  См.  Засвоювати. 

Засвоювати,  вбюю,  еш,  сов.  в.  аа- 
своїти,  вою,  їш,  и.  Присваивать,  при- 

своить. Велику  материзну  мала,  а  з  тим 
добра  вона  не  знала...  Брат  все,  що  лучне, 
засвоїв.  Мкр.  Г.  18. 

Засвяткуватн,  кую,  еш,  гл.  Запразд- 
новать. Засвяткували  вже  оці  жиди. 

Черк.  у. 
Заселити,  ся.  См.  Заселювати,  ся. 
Заседнще,  ща,  с.  Заселенное  місто. 
Заселювати,  люю,  еш  и  заселяти, 

ляю,  еш,  сов.  в.  заселити,  лю,  лиш,  и. 
Заселять,  заселить.  Аф. 

Заселюватися,  лююся,  ешся  и  засе- 
лятися, ляюся,  ешся,  сов.  в.  заселити- 

ся, люся,  лишся,  гл.  Заселяться,  засе- 
литься. Я  зазнаю  сей  край,  як  він  тілько 

що  заселявся.  Стор.  П.  9. 

Засера,  ри,  об.  Нечистоплотный  челе- 
вікь. 

Засйвіти,  вію,  еш,  гл.  1)  Посідіть. 
2)  Засіріть.  Аф.  434. 

Засиджувати,  джую,  еш,  сов.  в.  ва- 
ейдіти,  джу,  диш,  гл.  1)  Просиживать, 
просидіть.  Гість  лави  не  засидить,  ліжка 
не  залежить.  Ном.  №  11939.  2)  Насидіть. 
Засиджене  яйце. 

Засиджуватися,  джуюся,  ешся,  сов.  в. 
засидітися,  джуся,  дигася,  гл.  Засижи- 

ваться, засидіться.    Як  тільки  було  почув 
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дзвін,  то  вже  ні  заграється,  ні  засидиться. 
Зоя  звеліла  не  давати  багато  пляшок  на 
стіл,  щоб  духовенство  не  засиджувалось. 
Левиц.  І.  395. 

Засилати,  ла^о,  еш,  сов.  в  заслати, 
шлн),  шлеш,  гл.  1)  Засылать,  заслать.  2) 
Ссылать,  сослать.  Туди  тебе  зашлють,  де 
козам  роги  правлять.  Ном.  №  3631.  3)  По- 

сылать, послать,  присылать,  прислать.  За- 
силай, посилай,  серденятко  моє,  частенькії 

листи.  Мет.  24.  Москалів  заслав  царь,  та 
й  припинили.  Черк.  у.  Старостів  засилати. 
Сватать.  Заслав  він  старостів  та  й  хустки 
побрав. 

Засилити.  См.  Засилювати. 

Засилювати,  люю,  еш,  сов.  в.  заси- 
лити, лю,  лиш,  гл.  1)  Усиливать,  уси- 

лить, подкреплять,  подкріпить.  Бона  тебе 
ні  в  чому  за  руку  не  веде,  вона  тільки 
твій  розум  засилює,  щоб  сама  ти  свій 
шлях  пізнала.  К.  Д.  Серце.  29.  2)  Вда- 

вать, вдіть;  всовывать,  всунуть.  Засилити 
нитку  в  голку.  Желех.  Вх.  Зн.  39.  Дірка 
була  викопана  в  стіні  невелика:  так  тілько 
можно  було  руку  туди  засилити  і  витяг- 

ти іцо-небудь  поблизу.  Новомоск.  у.  3)  При- 
кріплять, прикріпить,  привязать  (веревку, 

ціпь  и  пр.).  Желех. 
І.  Засилва,  кн,  ж.  Пища,  что-либо 

подкріпляющее  силы — пища  или  напи- 
токъ.  Желех. 

II  Засйлка,  ки,  ж.  Ушко,  отверстіе 
для  вдіванія  нитки,  снурка  и  пр.  (въ  иглі 
и  пр.).  Желех.  Вх.  Зн.  20. 

васйлов,  лку,  м.  Помощь,  подкрі- 
иленіе,  поддержка.  Желех. 

Засинати,  наю,  вш  и  засипати,  паю, 

вш,  сов.  в.  заснути,  сну\  нет,  гл.  1)  За- 
сыпать, заснуть.  Серед  миру  я  лягаю,  тихо 

засинаю.  К.  Псал.  7.  Ходила,  блудила  та 
й  заснула,  приїхав  Гриць  мій, — я  й  не  чула. 
Лавр.  55.  Заснули  думи,  серце  спить. 
Шевч.   224. 

Засинити,  ню,  ниш,  и.  Засинить. 

Засинитися,  нюся,  нйшся,  гл.  Сде- 
латься синимъ.  Засинилось  полотно.  НВо- 

лынск.  у 

Засиніти,  нію,  вш,  и.  Засиніть.  За- 
синіли понад  Дніпром  високі  могили. 

Шевч.  ЗО., 
Засинітися,  иіюся,  вшся,  гл.—  Заси- 

ніти. Сине  море  засинілося.  Чуб.  V.  985. 
Засип,  ну,  м.  и  васйпа,  пи,  ж.  =При- 

сна.  Вх.  Уг.  359. 
І.  Засипати,  паю,  вш.  1)  =  3асивати. 

2)  Сов.  в.  заспати,  сплю,  спиш.   Засыпать, 

заспать,  подолгу  спать.  Щоб  хазяйка  не 
засипала,  до  корови  рано  вставала.  Ном. 

№  254*.  3)  Сов.  в.  Заспати,  сплю,  спиш.  За- 
бывать, забыть  что-либо  за  сномъ,  послі 

сна.  Любощів  ні  заїсти,  ні  запити,  ні  за- 
спати. Г.  Барв.  449. 

II.  Засипати,  паю,  еш,  сов.  в.  заси- 
пати, плю,  плеш,  гл.  1)  Засыпать,  засы- 
пать. Засипав  їй  очі  борошном.  Грин.  П. 

337.  Його  житло  засипле  з  неба  сірка.  К. 
Іов.  40.  Поховали.  Засипали  домовину.  Г. 
Барв.  208.  2)  Всыпать,  всыпать.  Засипав  у 
ступу  проса  і  заставив  товкти  москаля. 
Рудч.  Ск.  II.  166.  Чиє,  пане,  засипано, 

тою  й  мелеться.  Мнж"  120.  3)  Только 
сов.  в.  Быстро  заговорить.  Засипав,  як  го- 

рохом в  бочку.  Ном.  №  12894. 
Засипатися,  паюся,  вшся,  сов.  в.  за- 

спатися, сплюся,  спйшся,  и.  Засыпаться, 
заспаться,  спать  слишкомъ  долго.  Нема  в 

мене  свята, — каже  чорт: — я  не  загуляюсь, 
не  запіячу,  не  засплюсь  і  на  Великдень. 
Г.  Барв.   193. 

Засипатися,  иіюся,  вшся,  сов.  в.  за- 
сипатися, ллюся,  лешся,  гл.  Засыпаться, 

засыпаться.  Нехай  мені  гарячим  піском 
очі  засиплються.  МВ.  П.  63.  Засипалась 

криниченька  золотим  піском.   Чуб.  V.  204. 
Засипляти,  лаю,  еш,  гл.  Просыпать 

какое-либо  собнтіе,  язденіе.  Зелена  діброво, 
скажи  мені  правоу:  хто  такий  у  світі 
зору  засипляє?  Чуб.  V.  486. 

Засйрнити.  См.  Засирнювати. 

Засйрнювати,  нюю,  еш,  сов.  в.  за- 
сйрнити, ню,  ниш,  гл.  Запачкивать,  за- 

пачкать сыромъ. 

васиротйти,  чу,  тйш,  гл.  Осиротить. 
Засиротіти,  тію,  вш,  гл.  Осиротіть. 

Дитя  ж  моє  коханеє,  чого  рано  засиро- 
тіло?  а  я  молода  завдовіла.  Чуб.  V.  807. 

Засисати,  саю,  вш,  гл.  1)  Засасывать. 
2)  Жалить,  кусать  (о  зміяхг).  Хто  буде 
цю  молитву  знати...  Не  буде  звір  його 
поїдати,  не  буде  гад  його  засисати.  Грин. 

III.   151. 
Заситарити,  рю,  риш,  и.=3асита- 

рити.  Де  ти  заситарив  коня?  Мнж. 
Заситйти,  чу\  тйш,  и.  Вогнать,  за- 

гнать. Заситить  оце  кілок  у  землю.  Ле- бед.  у. 

Заситйтися,  ч^ся,  тишся,  гл.  Всо- 
саться, увязнуть,  завязнуть.  О.  1861.  XI. 116. 

Засихати,  хаю,  вш,  сов.  в.  засбхнути 

и  засбхти,  хну,  неш,  г.»  Засыхать,  за- 
сохнуть.   Як  та  билина  засихала.    Шевч. 
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667.  Впали  карі  очі,  засохли  губи.  Шевч. 
558. 

Засичати,  чу\  чйш,  іл.  Зашипіть  (о 
зміі).  Гадюка  хоч  не  вкусить,  то  заті- 

нить. Нон.  Лі  2878. 

Засяяти,  сияю,  вш,  гл.—  Засяти.  І 
світ  над  них  не  засияв  вовіки.    К.  Іов.  7. 

Засіб,  собу,  м.  Средства  матеріальний, 
силы.  В  мого  батька  засіб  невеликий,  се- 

редній: він  не  багатий  і  не  вбогий.  Рк. 
Левиц.  Які  маємо  до  сього  часу  грошові  за- 

соби і  звідкіля  ще  їх  добути,  про  те  ин- 
шим  часом  рахуватимем.  К.  (О.  1862.  III. 
23).  На  сю...  боротьбу  тратять  вони 
останні  сили,  останні  свої  засоби.  К.  Кр.  31. 

Засібнйй,  а,  6.  1)  Зажиточный,  со 
средствами.  Хиба  котрий  засібнйй,  то  не 
купував  голодною  року  хліба.  Каменец,  у. 

2)  Объ.одежд'в:  просторный.  Гол.  Од.  18. 
Засібно,  нар.  Зажиточно,  со  средствами. 
Засій,  ву,  м.  ПосЬвъ.  Оця  рука  у  нас 

сього  року  під  засівом.  Черк.  у.  Дають 
плуги,  воли  сірі,  ще  й  до  тою  всі  засіви. 
Чуб.  V.  216. 

Засівальник,  ка,  м.  Поздравляющій  съ 
новымъ  годомъ  и  посыпаю  щій  при  этомъ 
въ  комнаті  хлебными  зернами.  Прилуц.  у. 

Засівати,  ваю,  вш,  сов.  в.  засіяти, 
сію,  вш,  гл.  1)  Засівать,  засЬять.  Почав... 
пшеницю  сіять  і  засіяв  нею  цілих  дві  де- 

сятині. Грин.  II.  47.  Радимось,  як  городи 
засіваємо.  МВ.  II.  206.  Чою  ви  лаєтесь! 
Хиба  вас  поле  засіяно?  Ном.  №  9230.  2) 
Посыпать  комнату  зернами  при  поздрав- 
леніи  съ  новымъ  годомъ.  Прилуц.  у.  3) 
Только  сов.  в.  Затанцовать.  Потім  горлиці 
засіяв  Гарасим  Калина.  Мкр.  Н.  29. 

Засіватися,  ваюся,  вшся,  сов.  в.  за- 
сіятися, сіюся,  ешся,  гл.  1)  Засіваться, 

засіяться.  Узяло  тоді  хлоп'я  жменю  жита 
та  й  посія.ю  навхрест,  от  усе  поле  й  за- 

сіялось житом.  Грин.  І.  72.  2)  О  воло- 
сахъ:  пробиваться,  пробиться.  Ще  моло- 

денький: борідка  тілько  стала  засіватись. 
Екатериносл.  у.  Не  піду  ж  я  за  ста- 

рою,— бородою  коле;  но  я  піду  за  такою, 
що  вус  засіявся.  Грин.  III.   195. 

Засідатель,  ля,  .и.  Засідатель.  Ви- 
брали мене  в  засідателі.  Стор.  І.  161. 

Засідательський,  а,  є.  Засідательскій. 
Накинув  юлова  засідательські  мітки  пряс- 

ти. О.   1862.  П.  39. 
Засідати,  даю,  вшг  сов.  в.  засісти, 

сяду,  деш,  м.  1)  Садиться,  сість.  Про- 
симо до  гурту  (до  вечері)!  привітали  мене 

і  вк-юнились. — Може  б  поруч  зо  мною  така 

краля  засідала,  га?  каже  Назар.  МВ.  (О 
1862.  III.  57).  2)  Засідать,  засість,  при- 

сутствовать. Засідав  серед  громадзьких  му- 
жів. К.  Іов.  61.  3)  Быть  въ  засаді,  под- 

карауливать изъ  засады.  Ой  не  лети,  си- 
вий орле,  на  Волиння  пити,  засідають 

вражі  ляшки,  хотять  тебе  вбити.  Чуб. 
V.  133.  4)  О  місті:  занимать.  Війшов  не- 

люб в  хату,  засів  усю  лаву.  Чуб.  V.  345. 
5)  Засідать,  засість  гді-либо.  Та  й  за- 

сядем по  пасіках  на  ввесь  літ  остаток.  К. 

Доев.   109. Засіди,  дів,  м.  мн.,  засідка,  ки,  ж. 
Засада,  подстереганіе.  Ходити,  піти  на  за- 

сіди, засі  дну.  Залегать,  залечь  на  дичь.  Охот- 
ники... підуть  на  засіди.  Мнж.  156.  Ходив  я 

на  засіди  на  котки.  Екатериносл.  у.  Пі- 
шов на  засідки  на  вовків.  Канев.  у.  На 

серни  та  оленя  виходить  стрілець-  на  за- 
сідку. Шух.  І.  235. 

Засідлати,  лаю,  вш,  гл.  Осідлать. 
Засідлав  собі  коника  гетьманською.  Чуб. 
ПІ.   294. 

Засідок,  дку,  м.,  Яйцо,  пролежавшеє 
нікоторое  время  подъ  насідкой. 

Засік,  ка,  м.  васіка,  ки,  ж.  Закромъ. 
Чуб.  VII.  388.  Він  узяв,  роскрив  один  за- 

сік. Рудч.  Ск.  П.  141.  Засіли  в  законах, 
як  миші  вь  засіці.  К.  Гр.  К.  XXX.  Поди- 

вився він  у  своїм  обийсті, — аж  у  ньою  все 
жито  в  засіках.  Рудч.  Ск.  І.  8.  Ум.  За- 
січон,  засічка.  Прийшли  в  будчину,  подиви- 

лись у  засічку,  аж  там  та  пляшка,  що 
вкрадено.  Новомоск.  у. 

Засікати,  каю,  вш,  сов.  в.  засікти, 
чу\  чбш,  гл.  Засікать,  ранить  (о  ногі  ло- 

шади). гШнь  засіка  ногу. 
Засілля,  ля,  с.  Выселокъ,  хуторъ  за 

селомъ., 

Засінок,  нку,  м.  Загородка   у   сіней. 

Засіпати,  паю,  вш,  гл.  Задергать.  За- 
сіпали, #ях  циюн  сонце.  Харьк.  у. 

Засіпатися,  паюси,  вшся,  гл.  1)  За- 
дергаться. 2)  Сильно  умориться  оть  хло- 

поть,  біготни.  Наймички  аж  засіпались, 

пораючись:  та  локшину  кришить,  та  ва- 
реники ліпить.  Кв.  II.  212. 

Засіріти,  рію,  вш,  гл.  Засіріть,  на- 
чать сіріть;  разевітать. 

Засіркувати,  кую,  вш,  гл.  При  об- 
мазкі  стънъ  слегка  побілить  білою  гли- 

ной (худшимъ  сортомъ)  по  сірой.  Ново- 
моск. (Залюбовск.). 

Засісти.  См.  Засідати. 
Засічи,  чу\  чбш,  г.г.=3асікти.  Желех. 
Засіяти,  ся.  См.  Засівати,  ся. 
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Заскаба,  би,  ж.  Заноза. 
Заскабити.  См.  Заскаб  л  ю  вати . 

Заскаблюватн,  люю,  ею,  сов.  в.  за- 
скабити, блю,  биш,  гл.  Занозить. 

Заскавучати,  ч$,  чйш,  гл.  Завизжать. 
Заскавучали...  собаки.  Стор.  МПр.  111.  Пе- 

хай тільки  руки  зложу,  заскавучиш  ти, 
як  цуцик.  Ном.  Л?  3594. 

Заскакати,  как>,  вш  и  качу,  чвш,  гл. 
Запрыгать.  Ніхто  не  баче,  як  сирота  пла- 

че, а  як  заскаче,  то  всяк  побаче.  Ном. 
№  10698. 

Заскакувати,  кую,  вш,  сов.  в.  заскб- 
чнти,  чу,  чиш,  гл.  1)  Вскакивать,  вско- 

чить, попасть  куда.  Заскочила  баба  в  не- 
рет:  ні  назад,  -ні  наперед.  Ном.  №  10086. 
2)  Захватывать,  захватить,  застигать,  за- 

стичь. Гайдамаки  напали  на  двір  Олексій- 

ия  у  Бглозер'г,  а  самою  не  заскочили. 
ЗОЮР.  І.  249.  Де  ти  його  спобіжиш,  де 
ти  його  заскочиш?  Чуб.  І.  92. 

Заскалити,  лк>,  лиш,  гл.  Занозить. 
Заскалив  палець.  Каменец,  у. 

Заскалка,  ки,  ж.  Заноза. 

Заскалля,  ля,  с.  При  тесаній  дерева 
оставшіяся  на  немъ  острыя  щепки.  Ка- 

менец, у. 

Заскаратися,  раюся,  вшся,  гл.  Забо- 
житься, поклясться  словами:  Скарь  ня, 

Боже!  Вх.  Лем.  417. 

Заскаржити,  жу,  жиш,  гл.  Принести 
жалобу. 

Заскварчати,  чу,  чйш,  гл.  —  Зашквар- 
чати.  ЗОЮР.  II.  18. 

Заскепйти,  пліо,  пйш,  гл.  Занозить. 
Левч.  44. 

Заскиглити,  глю,  лиш,  гл.  Жалобно 
застонать,  завыть,  завизжать,  залаять. 
Одна  гонча  заскиглила  і  стала  дряпать 
лапами  і  скребти  землю.  Стор.  МПр.  112. 
Аж  гульк!  із-за  байраку  татарва!  як  за- 

скиглять, мов  собаки. 

Заскімлити,  лю,  лиш,  гл.= Заскигли- 
ти. Заскімле  по  собачий.  Полт.  г. 

Заскіпати,  гл.  Встречено  въ  безлич- 
ной формі  въ  слід,  бранномъ  вираженій: 

А  в  голові  би  ти  заскіпало! — т.  е.  чтобы 
заболіла  тебі  голова  такъ,  какъ  будто  бы 
ее  кололи.  Шух.  I.  34.  См.  Скіпати. 

Засклепити,  плю,  пйш,  гл.  1)  Вы- 
вести сводъ.  2)  Запереть,  замкнуть,  заклю- 
чить. 3)  Закрыть  плотно.  Ми  воду  так 

засклепили  (у  водянці).  Александров,  у.  4) 
Окаменить,  сділать  твердымъ.  Засклепило, 
що  не  можна  орати.  Каменец,  у. 

Засклити,  лю,  лиш,  гл.  Вставить 
стекло.  Заскли  оте  вікно. 

Заскліти,  ліго,  вш,  гл.  Замереть.  За- 
скліла-сь  була,  замліла,  що  вже  й  болю  не 
чула...  Тоді  дали  трохи  ульги, — ...  віджилась 
краси  набралась.  Св.  Л.  301. 

Заскорбйти,  блю  бйш,  гл.  Опечалить. 
Увійде  в  хату  з  молитвою — не  звеселить, 
а  заскорбить.  Г.  Варв.  149. 

Заскородити.  См.  Заскороджувати. 

Заскороджувати,  джую,  вш,  сов.  в. 
ааскорбдити,  джу,  диш,  гл.  Бороновать, 
забороновать.  Зорали,  посіяли...  заскоро- 

дили. Рудч.  Ск.  II.  194. 
Заскреготати,  чу\  чеш,  и  заскрего- 

тіти, ч^,  тйш,  гл.  Заскрежетать.  Назирає 
грішний  правих  і  зубами  заскрегоче.  К. 
Псал.  87.  Сорока  заскреготить.  Шух.  І. 
89.  Скрикнув  він,  заскреготівши  зубами. 

Стор.  МПр    99. 
Заскрипіти,  плю,  пйш,  гл.  Заскри- 

піть. Заскрипіли  ворітоньки,  бо  були  за- 
перті. Мет.  161. 

Заекубати,  баю,  вш,  сов.  в.  заскубти, 
бу,  беш,  гл.  1)  Часто  и  много  драть  за 
волосы;  вообще  подвергать  постоянному 

дурному  обращенію:  побоямъ,  преслідова- 
ніямь  и  пр.  2)  Хватить  за  волосы.  Кільки 
заскуб  чуприни,  тільки  і  вирвав. 

Заскубу  вати,  бую,вш,  гл.— Заекубати. 
Заскучати,  чаю,  вш,  гл.  Заскучать. 

Отже  мій  Андрійко  хутко  і  заскучає. 
МВ.  II.  9.г  г 

Заслабіти,  бію,  вш,  гл.  Заболіть.  А 
в  суботу  заслабім,  а  в  неділю  лежала,  в 
понеділок  умерла.  Чуб.   V.  794. 

Заслабнути  и  заслабти,  вну,  нвш, 
м.— 8аслабіти.  Як  заслаб,  то  спокійно 
дожидав  смерти.  Левиц.  Пов.  80.  Заслаб 
чумак,  заслаб  молоденький.  Рудч.  Чп.  136. 

Заславлений  а,  е.  Прославленный. 
Екатериносл.  у.  Слов.  Д.  Эварн. 

Засланець,  идя,  м.  Ссыльный.  Желех. 
Заслання,  ня,  с.  Ссылка.  Желех. 

Засластьбнити,  иго,  ниш,  гл.  Зама- 
слить, засалить. 

Засластьбнитися,  нюся,  иишся,  гл. 
Замаслиться,  засалиться. 

I.  Заслати.   См.  Засилати. 
II.  Заслати,  ся.    См.   Застилати,  ся. 
Засдебезувати,  в^ю,    вш,    гл.    Начать 

читать  невнятно,    по  складань.    Аф.  435. 
Заслинити,  ся.  См.  Заслинювати,  ся. 

Заслинювати,  июю,  вш,  сов.  в.  за- 
слинити, ню,  ниш,  гл.  Заслюнивать,  за- 

слюнить, испачкать  слюной. 
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Заслинюватися,  нююся,  вшся,  сов.  в. 
заслинитися,  нпся,  нишся,  гл.  Обслю- 

ниваться, обслюниться.  Прийшла  Венера 
іскриоившись,  заслинившись  і  завіскрившиеь. 
Котл,  Ен. 

8асліднти,  джу,  дйш,  и.  Запачкать 
слідами  (грязной  обуви). 

Заслінка,  ки,  ж.  Доска  для  закрьггія 
отверстія  въ  кухонной  неяи.  Одслонила 
заслінку,  виняла  з  печі..*  і  поїла.  Рудч. 
Ск.  II.  41. 

Засліпити,  ся.   См.  Засліпляти,  ся. 

ЗасліплЯтн,  лйю,  аш,  сов.  в.  заслі- 
пити, плю,  пиш,  гл.  Осліпить.  Молода 

княгиня  всіх  засліпила  своєю  красою.  Стор. 
МПр.  76.  її  краса  засліпила  йому  очі.  Ле- 

ви ц.  КС.  86.  Йому  засліпило  бчі.  Онъ  осліпь. 

Переносно:  закрылъ  глаза,  пересталъ  ви- 
діть  (ночью,  во  сні).  Сієї  ночі,  як  ворогам 

засліпить  очі.  Мкр;  Г,  38.  Переносно:  ослі- 
пить, лишить  правильнаго  взгляда  на  вещи. 

Нехай  і  турчин...  Байди  золотом  не  заслі- 
пляє. К.  Бай.  29.  Пам'ять  посмертна  твоя 

засліпляла  маною  нам  очі.  Костом.  (О.  1861. 
І.  94).  Покиньте...  засліплених  латиною 
панів.  К.  ПС.  134. 

Засліплятися,  дйюся,  вшся,  сов.  в. 
засліпитися,  плюси,  пншся,  гл.  Ослі- 

пляться, осліпиться.  /  блиск  їх  сяяв  так, 
що  очі  засліплялись.  Щог.  Сл.  70. 

8асл6на,  ни,  ж.  1)  Занавісь.  НВо- 
лын.  у.  2)=3аслінна.  ІІІвидче  лізьте  під 
припічок.  Я  заставлю  вас  заслоною,  а  як 
усі  поснуть,  тоді  випущу.  Котл.  М.Ч. 
364.  3)  Защита.  Моя  ти  радість  і 
одрада,  моя  заслона  і  ограда.  Котл.  Ен. 

V.    60.' Заслонити,  ся.  См.  Заслоняти,  ся. 
Заслонка,  ка,  ж.=8аслінка. 
Заслоняти,  няю,  еш,  сов.  в.  засло- 

нити, ню,  ниш,  гл.  Заслонять,  заслонить, 
закрывать,  закрыть,  завішивать,  завісить. 
Сирая  земля  двері  залегла,  віконця  засло- 

нила. Мет.  151.  Укинув  її  в  піч  і  заслон 
нив.  Рудч.  Ск.  II.  40.  Я  гірко  плакала,  що 
не  довелої ,  ы  очі  З'-іс.ьії'.у.г»»    Г    Барв.  95. 

Заслонитися,  нЯюся,  ешся,  сов.  в. 
заслонитися,  нюся,  нишся,  гл.  Закры- 

ваться, закрыться,  заслоняться,  заслонить- 
ся. Най  ся  люде  наговорять,  ніхто  їм  не 

боронить.  Ой  прийде  тая  годиночім,  що  ся 
їм  очі  заслонить.  Чуб.  V.   125. 

Эасл^га,  ги,  ж.  1)  Заслуга.  Котюзі 
по  заслузі.  Ном.  №  7089.  2)  Вознагражде- 
иіе,  жалованье.  Що  я  в  свою  пана  служив 
і  заслуги  не  получив.  Чуб.  У.  1014.  Мари 

вкрити  червоною  китайкою,  заслугою  ко- 
зацькою. К.  Досв.  48.  Ум.  Заслуженька. 

Заслуженйна,  ни,  ж.  —  Заслуга  2. 
Желех. 

Заслуженняк,  ка,  м.  Заслуженный 
человікь?  Ум.  Заслужённичон.  Сину  мій, 
кавалерочку,  і  сину  мій  заслуженничку, 
сину  мій  страдальничку!  Похорон,  причи- 
таніе.   Мил.  216. 

Заслуженька,  ки,  ж.  Ум.  отъ  ааслуга. 
Заслужнна,  ни,  ж.=8аслуга  2.  Ой 

нетяго,  нетяго,  нетяженько  моя,  де  заслу- 
жиш твоя?  Чуб.  V.  1023. 

Заслужити.  См.  Заслужувати. 

Заслужувати,  жую,  еш,  сов.  в.  за- 
служити, жу\  жиш,  гл.  Заслуживать,  за- 

служить, зарабатывать,  заработать.  К.  Доев. 
148.  Як  заслужиш  пару  волів,  а  пару  жу- 

панів, тоді  сядеш  коло  моїх  вишитих  ру- 
кавів. Мет.  42!  Бог  правдивий  всіх  нас  діла 

знає,  як  хто  заслужить — так  заплату 
дає.  Чуб.  V.  450.  Заслужував  гетьманства 
він  кріваво.  К.  ПН-  304.  Матір  не  купи- 

ти, не  заслужити.  Ном.  №  9359. 
Засл^жчина,  ви,  ж.=  вислуга  2.  Не- 

тяженько моя,  де  заслужчина  твоя?  Грин. 
Ш.   206. 

Заслухатися.  См.  Заслухуватися. 
Заслухуватися,  хуюся,  вшся,  сов.  в. 

заслухатися,  хаюся,  вшся,  гл.  Заслуши- 
ваться, заслушаться.  Як  стане  роска- 

зувати,  то  я  й  заслухаюся.  Кв.  Драм.  265. 
Засльозити,  жу\  виш,  гл.  1)  Обмочить 

слезами.  Засльозив  подушку.  2)  Просле- 
зиться. 

Засльовйтися,  «у ся,  зйшея,  гл.  Об- 
литься слезами.  Плакала  дівчина,  засльо- 

зилася. 

Засльотитися,  тйться,  гл.  безл.  Насту- 
пить дождливой  погоді.  Уже  засльотилось, 

не  можна  молотити.  НВолын.  у. 
Засмагнути,  ну,  нош,  гл.  Загоріть. 

Засмаг  так.  Г.  Барв.  209. 
Засмажити.  См.  Засмажувати. 

Засмажка,  кя,.ж.  Жиръ,  пережарен- 
ный съ  мукой  для  заправки  кушанья. 

Засмажувати,  жую,  еш,  сов.  в.  за- 
смажити, жу  жиш,  гл.  Поджаривать,  под- 

жарить въ  маслі.  Засмаж  грибків  на  сні- 
дання. 

Засмакувати,  кую,  еш,  гл.  Найти  по 

вкусу,  распробовать. Засмалити,  оя.  См.  Засмалювати,  ся. 
Засмальцьовувати,  вую,  еш,  сов.  в. 

засмальцювати,  цюю,  еш,  гл.  Засаливать, 
засалить,  запачкать  жироиъ. 
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8асмалювати,  люю,  вш,  сов.  в.  засма- 
жити, лю,  лиш,  гл.  Обжигать,  обжечь; 

опаливать,  опалить. 
Засмалюватися,  лююся,  ешея,  сов.  в. 

засмалитися,  л  кия,  лишся,  гл.  1)  Обжи- 
гаться, обжечься.  Іванова  хата  запали- 

лася, Іванова  голова  засмалилася.  Чуб.  НІ. 
205. 

Засмачйти,  чу,  чйш,  гл.  Приправить 
(кушанье).  Куліш  пісний.  Чом  же  ти  його 
не  засмачила?  Грин.  II.  177. 

Засмердіти,  джу\  дйш,  и.  Завонять. 
В  повітрі  засмерділо  смалятиною.  Левиц. 
Пов.  188. 

Засмердітнся,  дж^ся,  дйшся,  гл.  Про- 
воняться.  Вже  ввесь  світ  засмердгвся  ним 
(тютюном).  Грин.  II.   14. 

Засмикати.  См.  Засмикувати. 

висмикувати,  кую,  вш,  сов.  в.  засми- 
кати, каю,  вш,  гл.  1)  Задергивать,  задер- 
гать. Засмикали,  як  циган  сонце.  Ном. 

№  10057.    2)   Сбивать,  сбить  съ  толку. 
Засмітити.  См.  Засмічувати. 

Засмічувати,  чую,  вш,  сов.  в.  засмі- 
тити, чу\  тиш,  гл.  Засорять,  засорить. 

Засмішити,  шу\  шйш,  гл.  Уморить  со 
сміху.  Засмішив  мене.  Константиногр.  у. 

8асміяти,  мію,  вш,  гл.  Осміять,  за- 
сміять. Люде  чужії  її  засміють.  Шевч.  28. 

Засміятися,  міюся,  ёшся,  гл.  Засмі- 
яться. Як  погляне,  засміється,  душа  замі- 

ряє. Чуб.  V.  25. 
Засмбктаний,  а,  в.  1)  Засосанный. 

2)  Плохо  уродившійся,  болезненный.  Жи- 
то... ледві  од  землі  одлізло, — низеньке,  жов- 

те, засмоктане.  Мир.  ХРВ.  5. 
Засмоктати,  ся.  См.  Засмоктувати,  ся. 

Засмоктувати,  тую,  вш,  сов.  в.  за- 
смоктати, кчу\  чеш,  гл.  1)  Засасывать, 

засосать.  2)  Сплачивать,  сплотить  (о  воді 
въ  землі).  Вода  засмоктала  землю  у  кур- 

гані: зробила  її  твердою.  Черном. 
Засмоктуватися,  туюся,  вшся,  сов.  в. 

засмоктатися,  кчуся,  чешся,  гл.  1)  За- 
сасываться, засосаться.  2у  Впиваться, 

впиться.  Омі  мови  не  кінчає,  скочив  як 

на  муках, — йому  в  ногу  засмокталась  чор- 
ная гадюка.  Рудан.  IV.  31. 
Засмолити.  См.  Засмолювати. 

Засмблювати,  люю,  вш,  сов.  в.  за- 
смолити, лю,  лиш,  гл.  Засмаливать,  за- 

смолить. Коли  ти  смолою  засмолений,  ка- 
же вовк,  то  дай  і  мені  засмолити  бік,  а 

то  собаки  обідрали.  Рудч.  Ск.  II.  14. 
Засмутити,  см.  См.  Заемучатя,  ся. 

Засмуткуватися,    ку^юся,    вшся,    гл. 
Загрустить. 

8асмутніти,  нію,  вш,  гл.  Опечалиться. 
Засмутувати,  тую,  вш,  гл.  Опечалить-» 

ся.  Засмутувала  на  чужій  стороні.  Г. 

Барв.  410. Засмучати,  чию,  вш,  засмачувати, 
чую,  вш,  сов.  в.  засмутити,  чу\  тиш, 
гл.  Опечаливать,  опечалить.  Не  тіш  мої 
воріженьки,  не  засмучай  мене.  Гол.  І.  289. 
Не  засмучуй  мене  тяжко.  К.  Псал.  102. 
Вона  ж  його  не  звеселила,  тілько  гірше 
засмутила.  Мет.  145.  Господь  засмутив, 
Господь  и  потішить.  НВолын.  у. 

Засмучатися,  чаюся,  вшся,  засмачу- 
ватися, чуюся,  вшся,  сов.  в.  засмути- 

тися, ч^ся,  тишся,  гл.  Опечаливаться, 
опечалиться.  Загубив  гроші  та  так  ся, 
небоженько,  засмутив.  Каменец,  у. 

Заенівка,  ки,  ж.  Родъ  шитья.  Все 
пообшивані  (рушники)  заснівками.  Кв.  І. 
111.  Ум.  Заснівочка. 

Засніжити,  жу,  жиш,  и.  Покрыть сиьтомъ.. 

Засніжитися,  жуся,  жигася,  гл.  По- 
крыться снЬтомъ.  Уже  й  сніг  почав  сія- 

тись із  неба,  і  гілля  засніжилось  мов  зая- 
чим пухом.   Мл.  л.  сб.  175. 

Засніт,  ту,  м.  Головня  Зерновая, 
Цгесіа  Зе^еїит.  Люде  купують  жито  з 
заснітом,  бо  воно  дешевше.  Ковел.  у. 

Заснітйтн,  ся.  См.  Заснічувати,  ся. 

Засніток,  тку,  м.  Зародышъ.  Який 

кущ  не  вирви,  то  й  заснітку  навіть  кар- 
топлі нема.  Могил,  у. 

Заснічувати,  чую,  вш,  сов.  в.  засві- 
тити, чу^  тиш,  гл.  1)  Засыпать,  засыпать, 

забить  (чімг-либо  сыпучимъ).  Побігла  б 
по  його  сліду  стежками,  перелазами,  да 
снаги  не  маю,  наче  хмелиною  ноги  спутано, 
очі  заснічено  —  і.  е.  засыпано  землею  въ 
могилі.  Г.  Барв.  78.  2) — бчі.  Отвести  глаза, 
отуманить,  одурачить.  Та  вони,  прокляті 
цигани,  так  тобі  засмітять  очі,  шо  ти  й 
сам  не  зчувшся,  як  і  гроші  їм  викинеш. 
Миргор.  у.  Слов.  Д.  Эварн. 

Засшчуватися,  чуюся,  вшся,  сов.  в. 
заснітйтися,  ч^ся,  тишся,  гл.  1)  Зарож- 

даться, зародиться.  І  не  заснітйлось  на  це 
(йому).  Ніть  этого  и  признаковъ,  и  не 

начиналось.  Минуло  їх  (років)  аж  п'ять, 
а  на  щастя  сиротам  і  не  заснітйлось. 
Св.  Л.  112.  2)  Покрываться,  покрыться 
головней  зерновой  (Игесіо  зевеїиш).  Збіж- 

жя засмітилося.  Вх.  Пч.  І.  13.  3)  Заку- 
пориваться, закупориться  (о  гнойной  рані), 
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забиться  гноемъ.  Оце  рана  загнітилася, 
так  гній  і  не  витіка.  Лебед.  у.  Нарве  па- 

лець, витече  трохи  гною,  знов  засмітиться 
та  й  болить.  Лебед.  у.  Заснітився  гній 
У  вусі- 

Заснування,  ня,  с.  Закладка  (построй- 
ки) и  угощеніе  по  поводу  этого.  Шух. 

I.  89. 

,  Засновиґати,  ґаю,  еш,  гл.  Засновать,  за- 
бігать. 

Засновувати,  вую,  еш,  сов.  в.  засну- 
вати, ную,  еш,  гл.  1)  Засвовывать,  за- 

сновать, затыкать,  заткать.  Заснуем  ліси 
все  поворозками.  Нп.  Павук  заснував  усе 
вікно.  2)  Основывать,  основать.  Нову  Січ 
на  Чортомлику   заснувати.    К.    Бай.  114. 

Засновуватися,  вуюся,  ешся,  сов.  в. 
заснуватися,  нуюся,  ешся,  гл.  1)  Засно- 
вываться,  засноватъся,  затыкаться,  за- 

ткаться. Паутинням  заснувалось.  Кв.  II. 
196.  2)  Основываться,  основаться. 

Засноэнтн,  жу,  эиш,  гл.  1)  Затянуть 
перекладины  въ  ульв.  2)  Вставить  въ  ярмо 
скози. 

Заснулий,  а,  е.  Уснувшій.  Заснулий 
на  зіму  бабак.  Ном.  №  5491. 

Заснути.  См.  Засинати. 

Засобок,  бку,  м.  1)  Сборки  на  спині 
полушубка  вверхъ  отъ  талій.  См.  Засів- 

ний 2.  2)  Задняя  часть  рубашки.  Вх. 
Зн.  20. 

Засов,  ва,  м.  Засовъ,  задвижка.  Ум. 
Засовёць.  Трьома  засовцями  засувала  (двері). 
Мил.  85. 

Засбватися,  ваюся,  ешся,  гл.  Засо- 

ваться,  задвигаться*.  Стара  засталася  на 
місті,  мов  її  що  вкусило.  Мир.  Пов.  II.  47. 

Засовгати,    гаю,    еш,    гл.   Зашаркать 
(ногами). 

.   Засове нь,  вня.  ж~.=Засов.  Звенигор.  у. 
Засовець,  вцй,  м.  Ум.  отъ  засов. 

Засовва,  ви,  ж.  Родъ  деревяннаго  за- 
сова или  задвижки  у  дверей,  запираемой 

и  отпираемой  снаружи  при  помощи  осо- 
баго  ключа.  КС.  1889.  У.  489.  Чуб. 
УЦ.  383. 

Засокотати,  чу,  чеш,  гл.  Закричать, 
закудахтать  (о  курахъ).  Півень  засокотав, 
заляпав  крилами  і  заспівав.    Левиц.  І.  45. 

Засолити,  лю,  лиш,  гл.  Посолить. 
Варвара  заварить,  а  Сова  засолить,  а  Ми- 

кола погтавить  кола.  Ном.  №  507. 

Засолбджуватн,  джую,  еш,  сов.  в. 
насолодити,  джу,  диш,  гл.  Подслащивать, 
подсластить. 

Засольщик,  в»,  м.  Занимающейся  со- 
леніемь  рыбы  на  заводахъ.  Черном. 

Засопти,  пу\  пеш,  и.  Засопіть.  А 
Ничипір  мав  гцось  сказати  та  й  не  зду- 

жав і  тілько  дужче  засіп.  Кв.  І.  240. 

Засоптйся,  пуся,  пёшся,  гл.  —  Засапа- 
тися. Оддиш  бо  трохи,  Остапе!  бач,  як 

засіпся.  К.  ЧР.  204. 

Засоромити,  ся.  См.  Засоромлюва- 
ти, ся. 

Засоромлювати,  люю,  еш,  сов.  в.  за- 
соромити, млю,  миш,  гл.  Пристыжать, 

пристыдить. 
Засорбмлюватвся,  лююся,  ешся,  сов. 

в.  васорбжитися,  млюся,  мишся,  гл.  Кон- 
фузиться, сконфузиться,  застыдиться.  Л 

вона,  і  всміхнеться,  і  засоромиться.  МВ. 
(О.   1862.  III.  41). 

Засохлий,  а,  в.  Засохшій.  Дрібні  сльози 
по  пожарищу  на  засохлу  землю  роняе.  Мл. 
л.  сб.  90. 

Заеохляний,  а,  є. --Засохлий.  Тісто 
зверху  не  засохляне.  НВолын.  у. 

Засбхнути  и  засохти.  См.  Засихати. 
Заспаний,  а,  е.  Сонный.  Левиц.  Пов. 

17.  Ой  очі  мої  заспані-  Мет.  263. 
Заспати.  См.  Засипати  2. 

Заспатися,  сплюся,  пйшся,  гл.  Обрюзг- 
нуть отъ  сна,  йміть  сонный  видъ.  Чуб. 

У.  106. 

Заспів,  ву,  м.  Запввъ,  прелюдія.  К. 

Дз.  5. 
Заспівати.  См.  Заспівувати. 

Заспівувати,  вую,  еш,  сов.  в.  заспі- 
вати, ваю,  еш,  и.  1)  Запівать,  запіть. 

Заспівайте  пісеньки  ой  хоч.  однії.  Мет. 

114.  Заспівало  пбле — говорится  о  шумі 
зрілаго  хліба.  Ой  чиє  ж  то  поле  заспі- 

вало стоя,  заспівало  нам,  хорошим  женцям? 
Мет.  394.  2)  Убаюкивать,  убаюкать  колы- 

бельной пьсней.  Над  колисками  дітвору 
немовлят  заспівуєм  котками.  К. .  Дз.  238. 
3)  Заглушать,  заглушить  при  помощи  пі- 

нія (горе,  біду  и  пр.).  Не  втекла...  таки 
од  свою  лиха:  і  не  загуляла  й  не  заспівала 
й  не  затанцювала  його.  Левиц.  І.  86. 

Заспіль,  нар.  Сплошь,  подрядъ.  Мнж. 
180. 

Заспокоїти,  ся.  См.  Заспокоювати,  ся. 
Заспокоювати,  кбгою,  еш,  сов.  в.  за- 

спокоїти, кою,  їш,  гл.  Успокаивать,  успо- 
коить. Ой  ти  вміла  заспокоїть  лякане 

серденько.  К.  Досв.  140.  Галя  його  заспо- 
коювала, голубила.  Мир.  ХРВ.  389. 

Заспокоюватися,  кбююся,  ешся,  сов. 

в.  заспокоїтися,  кбюся,  їшся,    гл.    Успс- 
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канваться,  успокоиться.  Зінько!  заспокойся, 
я  од  щирою  зерця  тебе  прощаю.  Стор. 
МПр.  58.  Знов,  заспокоївшись,  сидить  коло 
криниці.  К.  МХ.  41. 

Заспоритвся,  рюся,  ришся,  гл.  Заспо- 
рить. Заспорились  орел  та  муравка,  хто 

дужчий.  Мнж.    147. 
Зассати,  сеу\  ссеш,  гл.  Начать  сосать. 
Зассатися,    ссуся,   ссешся,    гл.    Засо- 

саться,  сосать  слишкомъ  долге».  Желех. 

Застав,  ву,  м.  1)— Заставка  2.  Грин. 
І.  25.  2)= Застава  1 .  Будь,  братчику,  лас- 

кав, лишаєм  ті  застав:  коника  вороною, 
Іваня  молодого.  О.  1862.  IV.  32. 

Застава,  ви,  ж.  1)  Залогь.  Шинка- 
рочко мила,  усип  меду-вина.  бери  на  за- 
ставу коня  вороною.  Чуб.  У.  29.  А  тут 

ще  нема  чого  шинкарці  і  в  заставу  оддать. 
Рудч.  Ск.  II.  21.  Положивши  нову  свиту 
і  кожух  в  заставі.  Мкр.  Н.  3.  2)  Застава, 
пограничная  стража.  А  у  Тендрові  острові 
Семен  Скалозуб  з  військом  у  заставі  стояв. 
АД.  І.  217.  Застави  хоть  стояли,  та  не 
густо,  сторожа  не  пильнувала  так,  як  от 
тепер  по  Збручеві,  чи  що.  МВ.  Ще  недавно 
по  тій  річці  застави  стояли,  по  заставах 
орандарі  мито  з  людей  брали.  К.  Досв. 
122.  3)  Хоругвь.  Зійди,  Господи,  з  неба, 
бо  нам  тя  ту  треба — заставу  вишивати. 
Гол.  IV.  423.  4)  Застава.  Ловушка  для 
лісного  звіря.  Шух.  І.  235.  Ум.  Заста- 
воньна.  Не  веліла  мати  заставоньки  брати. 
Чуб.  V.  89. 

Заставати!,  застаю,  вш,  сов.  в.  заста- 
ти, стану,  неш,  гл.  Заставать,  застать. 

Буду  бігти,  коня  гнати,  щоб  дівку  заста- 
ти. Чуб.  III.  134.  Іди,  корови  дій,  що  від 

батька  нагнала. — Я  ті  подою,  що  в  тебе 
застала.  Чуб.  V.  118. 

Заставити,  ся.  См.  Заставляти,  ся. 

Заставка,  ки,  ж.  1)  Заслонка,  застав- 
ка. Шух.  І.  174.  2)  Вешнякъ,  ставень  для 

удержанія  воды  въ  плотинахъ  и  запру- 
дахъ.  З  млина  вийшов  мірошник  заставку 
заставлять.  Грин.  II.  160.  На  всі  застав- 

им. Изо  веЬхъ  силъ,  во  всю  ивановскую, 
вд  всі  лопатки  и  пр.  Сі  баби  ніяк  не 
збагнуть,  що  сьогодні  можна  з  чоловіком  ру- 

батись на  всі  заставки,  а  завтра  гуляти 
вкупі  по  братерськи.  К.  ЧР.  242.  Стьожка 
довгими  кінцями  так  і  має  на  всі  застав- 

ки. О.  1862.  IX.  60.  Гей,  ріжте  на  всі 

заставки  музики.  К.  ПС.  24.  На  всі  за- 
ставки лає.  Ном.  №  3534.  Ум.  Заставочка. 

У лотоках  заставочки  мельник  заставляє. 

Чуб.  НІ.   178. 

Заставляти,  лаю,  вш,  сов.  в.  васта- 
вити,  вли>,  виш,  гл.  1)  Закладывать,  за- 

ложить. Оце  кожух  заставила  та  купила 
борошна.  Харьк.  2)  Заставлять,  зас  ґавить, 
загораживать,  загородить.  3)  Уставлять, 
уставить.  І  стравами  столи  твої  заста- 

вить. К.  Іов.  80.  4)  Заставлять,  заставить, 
принуждать,  принудить.  Заставила  мене 
мати  тонку  пряжу  прясти.  Лавр.  66.  5) 
Опускать,  опустить  шлюзный  ставень.  У 
лотоках  заставочки  мельник  заставляє.  Чуб. 
III.  178.  6) — діло  ним.  Поручать,  поручить 
кому  діло,  ставить  кого  на  работу  какую 
нибудь.  Въ  похорон,  лричитанія  мать  обра- 

щается къ  умершей  дочери:  Ким  я  буду  те 
ділечко  заставляти,  як  тобою  заставляла? 
Мил.  220. 

Заставлятися,  ляюся,  вшея.сов.  в. 
заставитися,  влюся,  вишея,  гл.  1)  За- 

крываться, закрыться.  Вовірка  застав- 
ляється хвостом.  Вх.  Лем.  417.  2)  Биться, 

побиться  объ  закладъ.  Вх.  Лем.  415.  3) 
Закладывать,  заложить  себя.  Хоч  застався, 
а  постався.  Ном.  №  11932. 

Заставний,  а,  6.   Положенный,  отдан- 
ный подъ  залогь,  заложенный,  закладной. 

Заставник,  ха,  м.  Закладчику  залого- 

датель. Заставонька,  ки,  ж.  Ум.  огъ  застава. 
Заставочка,  ки,  ж.  Ум.  отъ  заставка. 
Заставщйна,  ни,  ж.  Отданное  въ  за- 

логь, заложенное.  Нехай  сей  козак,  бідний 
нетяга,  не  мається  в  тебе  сеї  заставщини 

викупляти.  ЗОЮР.  І.  206. 
Застайка,  ки,  ж.  Жилище  пастуха 

гуцула  въ  полонинах.  См.  Стайка.  Шух. 
І.  215. 

Засталйтися,  м.  Встрічено  въ  выра- 
женіи:  засталйтися  на  сбяшно.  Проглянуть 
солнцу.  Погода  оце  засталиться  на  сояшно, 
та  й  знову  хмарки.  Ном.  №  337. 

Засталйтися,  ляюся,  ешся,  іл.  Заиски- 
вать. Еней  з  Палантом  обнімався  і  в  йою 

приязнь  засталявся-  Котл.  Ен.  V.  11  и 
Словарь  11. 

Застанбва,  ви,  ж.— Застава  і.  Поніс 
чоловік  до  жида  ціп  на  застанову,  щоб 
навірив  горілки.  Лебед.  у.  Жидові  клади 
застанову  як  позичаєш,  а  йому  не  треба. 
НВолын.  у.  Кожух  у  застанові.  НВолын.  у. 

Застановити,  ся.  См.  Застановля- 

ти, ся. 
Застановляти,  лят,  вш,  соз.  в.  за- 

становити, влю,  виш,  и.  1)  Заклады- 
вать, заложить.  Запаску  свою  до  жидівки 

однесла,  застановила.  Г.  Барв.  277.  А  тре- 
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тій  пив  і  не  платив  та  коня,  зброю  заста- 
новив. Чуб.  У.  672.  2)  Заставлять,  заста- 

вить, загромоздить.  3)  Ставить,  поставить, 
во  что-либо,  напр.  въ  печь.  Обід  застано- 

вила, хліо  посадила.  Г.  Барв.  80. 
Застановлятися,  ляюся,  єшся,  сов. 

в.  застановитися,  влюся,  вишся,  гл. 
Останавливаться,  остановиться,  задержи- 

ваться, задержаться.  Через  спеку  орання 
застановилося.  Каменец,  у. 

Застарений,  а,  е.  Преждевременно 
состарввшійсч.  Не  так  стара,  як  заста- 

рела молодиця.  Мир.  Нов.  І.  112.. 
Застарцювати,  щою,  еш,  гл.  1)  Зани 

щенствовать,  начать    ходить    по   міру.    2) 
Заработать  яищенствомъ. 

Застаршинувати,  ную,  еш,  и.  Зана- 
чальствовать 

Застаткувати,  кую,  еш, .  гл.  Порядоч- 
но повести  себя.  Перше  все  по  коршмах 

вештався,  а  як  оженився,  так  і  застані- 
кував. 

Застати    См.  Заставати. 

Застебнути,  бну,  иеш  и  пр.  гл.-= 
Застібнути  и  пр. 

Застелити,  ся.  См.  Застеляти,  ся. 
Застелити,  ляк»,  еш,  сов.  в.  засте- 

лити, лю,  леш,  гл.=3астилати,  заслати. 
Достала  скатірку,  стіл  застеляє.  МБ.  П. 
20.  Білу  постіль  застелю.  Чуб.  V.  48. 

Застелитися,  ляюся,  ешся,  сов.  в. 
застелитися,  люся,  лешся,  гл.  1)=3а- 
стилатися,  васлатися.  2)  — шалею,  хуст- 

кою. Надіть  на  плечи  шаль,  платокт*  .//*> 
борацька  вже  і  шалею  застелилась.  Св.  Л. 

78.  3)  Начать  дуть  (о  вътръ1)?  Та  він 
(вітер)  зранку  застелився  був  он-якин,  а 
тепер — сказано,  така  тииш,  гцо  й  Господи! 
Кобел.   у. 

Застигати,  гаю,  еш,  сов.  в.  застигти, 
гну,  неш,  гл.  1)  Застывать,  застыть.  Аж 
йому  в  литках  застигло.  Испугался.  Ном. 
№  9336.  2)  Застигать,  застичь.  Терпи, 
доню,  неволеньку,  покгі  смерть  застигне. 
Чуб.  V.  629. 

Застиглий,  а,  є.  Заставшій.  Застигле 
холодне  повітря.  Мир.  Нов.  І.  145. 

Застигти.  См.  Застигати. 

Застндйти,  джу\  дйш,  м.  =  Засоро- 
жити. 

Застилати,  лаю,  еш,  сов.  в.  8асд/     , 
«гелю,    леш,    м.    1)    Застилать,   з 
Столи    застиланій.     Мет.      Око     з 
сльозою.  МВ.  (О.   1862.  І.  76).    2) 
дчі.  Закрыть    глаза,    переносно: 
Иноді,  як  прийдеться,    так  тяз  И    стане 

на  серці,  гцо  й  молю  Бога,  щоб  мені  очі 
заслати.  Г.  Барв.  101. 

Застилатися,  лаюся,  ешся,  сов.  в. 
васлатися,  стелюся,  лешся,  гл.  Засти- 

латься, заслаться. 
Застібати,  баю,  еш,  сов.  в.  застібну- 
ти, бну\  неш,  іл.  Застегивать,  застегнуть. 

Застіба  повагом  іудзик.  Сим.  230. 
Застібатися,  баюся,  ешся,  сов.  в. 

застібнутися,  нуся,  нешся,  гл.  Застеги- 
ваться, застегнуться.  Ґудзями  застібався. 

Лавр.  4. 
Застібка,  ки,  ж.=3астіжка.  У  нашої 

Одарки  жа  застібці  стрічка.  О.  1861.  X. 
82.  Двоє  дітей...  в  якихсь  ганчірках  за- 

мість сорочок,  котрі  вони  якось  соромливо 
позводили  на  грудях  чорними  рученятами, 
бо  застібок  не  було.  Мир.  ХРВ.  186. 

Застіжечка,  би,  ж.  Ум.  огь  застіжка. 

Застіжйна,  ни,  лс.=3астіжкя.  На 
бідній  дгвчинонці  синя  застіжйна.  Грин. 
НІ.  531. 

Застіжка,  ки,  ж.  Застежка,  снурокъ 
или  ленточка  для  завязывашя  воротника 
рубахи.  Чуб.  УН.  415.  Сим.  182.  Гол.  Од. 
54.  Подарую  мцленькому  на  застіжку 
стрічки.  Чуб.  У.  194.  Во  мн.  ч.  застіжки 
значитъ  петли,  въ  который  продевается 
застежка.  В  його  червона  стьожка  гарна 
в  застіжках.  Ном.  №  11181.  Як  тобі,  ко- 

заченьку, угодить,  яку  тобі  та  стьожину 
купить?  Червоную,  дівчино,  червону,  щоб 
висіла  з  застіжок  додолу.  Мил.  Ум.  Засті- 

жечка. Сукню  шили  да  й  покоротили... 
остаточки  на  подарочки,  обрізочки  на  за- 
стіжечки.  Грин.  III.  46. 

Застілля,  ля.  с  Мвсто  за  столомь. 
КоІЬ.  І.  109.  МУЕ.  III.  126.  Мнж.  59. 
Гол.  ІУ.  539.  Пусти,  пусти,  Івасеньку,  із 

застілля,  та  погляжу  я  по  надвір'ю.  Мет. 175.  Сидять  по  застіллю.  Мил.  156.  Ум. 
Застіллячно.  Сами  сидять  по  застіллячку. 

Грин.  НІ.  481. 
Застілок,  лку,  м.  Постель.  Вх.  Лем. 417. 

Застільний,  а,  е.  Застольный.  Розго- 
ворились, трапезуючи...  Постановили  гро- 

мадою застільною  так...  К.  Д.  Серце,   19. 
Застовбурчитнся,  чуся,  чишся,  и. 

Стать  вверхъ,  дыбомъ  (о  волосахъ,  шерсти). 
Застогнати,  ну,  неш,  гл.  Застонать. 

.  арко  застогнав  і  почав  рвать  на  собі 
осся.  Стор.  МПр.  23.  Застогнали,  за- 

їли церковнії  мури.  К.  Доев.  211.  За- 
застоінала  земля  під  козацькими  під- 

•гієнами.  Левиц.  І.  16. 
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Застолітяій,  я,  в.  Иміющій  боліє 

ста  лігь.  І  сідая,  і  горбата,  мабуть  за- 
столгтня.  Мкр.   Н.  32. 

Засторонок,  яку,  м.  Боковое  отділе- 
ніе  въ  клуні,  въ  комнаті,  въ  амбарі,  бо- 

ковой прид-БЛЪ  въ  церкви  и  пр.  Чуб.  VII. 
397.  Показав  засторонки,  повні  пшениці 
арнаутки.  Левиц.  Пов.   194. 

Засторцювати,  цюю,  сш,  гл.  -  Запро- 
торити. 1)  Куди  це  ти  засторцювала  мою 

ложку?  Миргор.  у.  Слов.  Д.  Эварн.  2)  Та 
я  його  засторцював  у  наймити.  Миргор. 
у.  Слов.  Д.  Эварн. 

Засторчйти,  чу\  чйш,  м.=8астроми- 
ти.  В  болото  вершу  засторчив.  Греб.  369. 

Заетбювати,  тоюю,  еш  сов.  в.  застбя- 
ти,  стою,  їш,  гл.  — чергу.  Стоять,  ожидая 
очереди.  Паничі  мусили  застоювати  коло 
неї  чергу  навіть  на  польку.  Левиц.  Пов.  40. 

Застоюватися,  тоююся,  вшся,  сов.  в. 
застоятися,  стоюся,  їшся,  гл.  Застаивать, 
застояться.  Кінь  на  стані  трохи  застоявсь, 
треба  його  проїздити.  Грин.  II.   12. 

Застояний,  а,  є.  Застоявшійся.  За- 
стояні стіжки,  аж  погнила  солома.  Ка- 
менец, у. 

ЗастоАти,  ся.  См.  Застоювати,  ся. 

Застрахати,  хаю,  еш,  гл.= Застраши 
ти.  Мир.  ХРВ.  127.       . 

Застрашити,  шу\  шйш,  гл.  Устрашить, 
испугать,  запугать.  Та  не  всіх  же  хижа 
сила  людоїдством  застрашила.  К.  Досв. 
112. 

Застрашитися,  шуся,  шйшся,  гл.  Ис- 
пугаться, устрашиться.  Драг.  61. 

Застрекотати,  чу\  чеш  и  застрекоті- 
ти, ч$,  тйш,  гл.  Застрекотать.  Застреко- 

тіли коники,  заспівали  пташечки.  Стор. 
МПр.  22. 

Застрелити,  лю,  лиш,  гл.  Застрілить. 
Застрель  сина  свого  Сачка.  Чуб-  І.  154. 

Застрибати,  баю,  еш,    и.    Запрыгать. 
Застрявати,  ваю,  еш,  гл.  Повременить, 

обождать  немного. 
Застромити,  млю,  миш,  гл.  Воткнуть, 

вонзить.  Застромили  ножа  у  стіл.  Рудч. 
Ск.  І.  148.  Змій  перекинувся  голкою.  Вона 
взяла,  застромила  його  в  стіну.  Рудч.  Ск. 
І.  22.  Та  виломлю  калинову  вітку,  та  за- 

стромлю за  білу  намітку.  Мет.  234. 
Застругати.  См.  Застругувати. 

Застругувати,  гую,  еш,  сов.  в.  за- 
стругати, жу\  жиш,  гл.  Застрагивать,  за- 

строгать, заострить. 
Эаетрупйтися.  См.  Застрелюватися. 

Застрелюватися,  лююся,  вшся,  сов. 

в.  ааструпйтися,  плюся,  пйшся,  и.  Стру- 
піть, заструпіть,  покрыться  струпьями. 

Застрявати  ряю,  еш  и  застрягати,  гаю, 
еш,  сов.  в.  застрйти,  ряну,  неш  и  застряг- 

ти, гну,  неш,  гл.  Застрявать,  застрять, 
завязнуть.  Жартувала  баба  з  колесом,  та 
спиця  застряла.  Ном.  №  12665.  Як  то 
нам  застряти  у  неволі  вічній!  МВ.  II.  46. 
3...  лоба  лилися  краплі  поту  й  застрягали 
в  густих  сивих  кудлатих  бровах.  Левиц.  І. 
162.  Піде  собі  у  двір,  та  там  і  застрягне 
Св.  Л.  246. 

Застрямина,  ни,  ж.    Часть    ткацкаго 
станка.  См.  Верстат.  Вас.  165. 

Застрйти.  См.  Застрявати. 
Застування,  ня,  с   Заслоненіе  світа. 
Эастувати,    тую,    еш,    гл.    Заслонять 

світь,  застить.  Ном.  №  12740. 

Застугоніти,  ню,  нйш,  гл.    Глухо  за- 
стучать. Під  вікном  застугоніло.  Св.  Л.  222. 

ЗастУда,  ди,  ж.  Простуда.  Аф.   438. 

Застуджувати,  джую,  еш,  сов.  в.  за- 
студити,  джу\    диш,    гл.    Простуживать, 

простудить.  Аф.  438. 
Застуджуватися,  джуюся,  ешся,  сов. 

в.  застудитися,  дж^ся,  дишся,  гл.  Про- 
стуживаться простудиться.  Аф.  438.  Трош- 

ки застудився  та  й  занедужав.  Стор.  І.  189. 
Застужати,  жаю,  еш,  гл.  Затруднять, 

утруждать,  принуждать.  Ми  вас  не  засту- 
жаем, щоб  ви  сами  приїздили  до  нас. 

Екатериносл.  у.  (Залюбовск.). 
Застукати,  каю,  еш,  гл.  1)  Застучать. 

2)  Застичь,  захватить,  поймать.  Застукав, 
як  сотника  в  горосі.  Ном.  №  3927.  Колись 

щука  застукала  в'юна  у  такім  куточку, 
що  не  було  куби  йому  утікати.  Рудч.  Ск. 

І.  46.    '         ( 
Застукотіти,  чу\  тйш,  гл.  1)  Уча- 

щенно застучать.  Шось  застукотіло  у 
вікно.  Мнж.  129.  2)  Забиться  (о  сердці). 

Серце  в  батька  й  матері  гивидче  засту- 
котіло. Левиц.  Пов.  156. 

Зіістум,  иа,  .к.  Укромное  місто,  пу- 
стынное глухое  місто.  Сховалась  ти  на 

відпочинок,  як  лебідь  в  тихі  застуми  води. 
К.  ПС.  130.  І  засвітився  світ  по  засту- 
мах  московських.  К.  Дз.  15.  Чи  не  сором 
тобі  покидати  нас  і  по  застумах  цього 
ліса  блукати  без  нас?  Нп. 

8аступ,  па,  м.  Заступі.  Лихою  спра- 
вить заступ  та  лопата.  Ном.  №  3230. 

Візьми  заступ  та  викопай  отут  ямку. 
Харьк.  Ум.  Заступёць,  заступочои.  Грин. 
III.  56. 

Заступа,  он,  ж.  Защита.  Левч.  47. 
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Заступити,  паю,  вш,  сов.  в.  засту- 
пити, плю,  пиш,  гл.  1)  Закрывать,  за- 
крыть, становиться  между.  Рада  б  зірка 

зійти,  черна  хмара  заступає.  Мет.  81. 
То  не  чорнії  хмари  ясне  сонце  заступали. 
Макс.  (1849),  80.  Рад  би  я  вітати  та  й 
привід  дати  своєму  дитяточку, — сира  зе- 

мелька заступила  оченька,  прилягла  мі 
ручку.  О.  1862.  IV.  40.  Люде  б  сонце  за- 

ступили, як  би  мали  силу.  Шевч.  80.  Так 
мені  світ  і  заступило.  2)  Занимать,  за- 

нять, преграждать,  преградить  (дорогу). 
Де  не  візьметься  вогонь, — увесь  шлях  за- 

ступив. Рудч.  Ск.  II.  75.  Йому  калина  до- 
рогу заступила.  .0.  1862.  IV.  27.  А  тяж- 

кії воріженьки  заступили  доріженьки.  Чуб. 
V.  248.  3)  Заходить,  зайти  за  что.  Як 
хто  їде,  або  йде  було  мимо,  то  він  засту- 

пить за  коморю,  чи  за  двері,  щоб  не  здо- 
ровкатись. Г.  Барв.  160.  Шкода  від  нас 

за  мури  заступати,  на  козаків  гармати 
риштувати.  К.  ЦН.  174.  4)  Начинаться, 
начаться  (о  дні  и  пр.).  Заступало  свято, 
настав  багатий  вечір.  Мир.  Пов.  І.  136. 
б)  Вступать,  вступить  (въ  должность). 
Тільки  старостою  заступив,  а  ти  вже 
мене  й  старшиною  робиш.  Грин.  II  245. 
6)  Замінять,  замінить,  заміщать,  замі- 

стить. 7)  Защищать,  защитить.  Мил.  196. 
Хто  мене  (без  матері)  буде  тепер  засту- 

пать? Мил.  201.  Було  б  кому  заступити 
дочку  від  силомітгпя.  Г.  Барв.  509.  За- 

ступи мене,  Боже,  при  лихій  юдині!  За- 
ступи, Господи,  заборони  хрестінську  ху- 

дібку. Шух.   І.   192. 
Заступитися,  паюся,  ешся,  сов.  в. 

заступитися,  плюся,  пишся,  гл.  1)  По- 
крываться, покрыться.  Улиця  у  -  продовж 

лїодьми  заступилася.  МВ.  (О.  1862. 1.  101). 
2)  Заступаться,  заступиться.  Чоловік  за- 

ступився, став  пана  просити,  що  його 
жінка  не  сповна  розуму.  Рудч.  Ск.  І.  187. 

Заступень,  пня,  м.  Древко,  ручка  кь 
заступу.  Каменец,  у. 

Заступець,  пцй,  м.  1)  Ум.  отъ  заступ. 
2)  мн.  Родъ  узора  для  вышивки  сорочки. 
КС.   1893.  V.  278. 

Заступи льно,  на,  с.=3аступень.  Ка- 
нев.  у. 

ваступнти,  ся.  См.  Заступати,  ся. 

Заступник,  ка,  м.  1)  Заміститель,  за- 
ступающій  місто  другого,  исправляющій 
должность.  Черниг.  у.  2)  Защитника., 
заступника.,  ходатай  за  кого.  Мир.  Нов. 
І.  161.  Хто  в  нас  Бог,  опріч  Єгови?  Хто 
заступник,  опріч  Бош?  К.  Псал.  39. 

Заступниця,  ці,  ж.  1)  Заміститель- 
ница.  2)  Защитница,  заступница.  Чуб.  ПІ. 255. 

Заступбчок,  чка,  м.  Ум.  оть  заступ. 

Застьбл,  лу,  м.  Покрывало,  то,  чімь 
застлано  (диванъ,  кровать,  столъ).  Він  до 

кроваті,  шугнув  рукою  під  застьол,—  там 
і  гроші  підкинуто.  Александр,  у.  (Залю- бовск.). 

Застьбла,  ли.  ж.  Полотно,  которымъ 
накрываютъ,  застилаютъ  возъ,  когда  на 
него  нагружаютъ  хлібг..  Александр,  у. 
(Залюбовск.). 

Засув,  ва,  м.  1)— Засов.  Ном.  №  503. 
2)  Часть  лавчастого  замка.  См.  Лавчастий. 
Шух.  I.  93.  3)  Часть  отрииача  Шух.  I.  249. 

Засувати,  ваю,  еш,  сов.  в.  засунути, 

ну,  неш,  гл.  Засовывать,  засунуть,  задви- 
гать, задвинуть.  Ой  вигострю  товариша, 

засуну  в  халяву.  Шевч.  534. 

Засуватися,  віюся,  ешся,  сов.  в.  за- 
сунутися, нуся,  нешея,  *л.  1)  Задви- 

гаться, задвинуться,  засовываться,  засу- 
нуться. 2)  Осыпаться,  засыпаться,  засы- 

паться (землей).  Вже  й  криниця  тая  за- 
сунулась і  висохла.  Шевч. 

•  Засувка,  ки,  ж.  1)  Задвижка.  2)  До- 
щечка въ  ложі  гуцульскаго  ружья,  кото- 

рой задвигается  полое  місто,  гді  хранят- 
ся пули.  Шух.  I.  229,  280.  3)  Часть  рй- 

ток  (см.)  МУЕ.  III.  20. 

Засудити,  джу\  диш,  гл.  Осудить,  при- 
говорить. Ой  вже  тебе,  молодий  козаче,  в 

солдати  засудили.  Чуб.  V.  948. 
Засудити,  джу,  диш,  гл.  Стянуть, 

свести.  Судорш  засудила  руку.  Борз.  у. 
Засукати,  ся.  См.  Засукувати,  ся. 

Засукувати,  кую,  вш,  сов.  в.  засу- 
кати, каю,  еш,  гл.  Засучивать,  засучить. 

По  локоть  руки  засукав.  Котл.  Ен.  II.  19. 
Засукуватися,  куюся,  ешся,  сов.  в. 

засукатися,  каюся,  ешся,  гл.  1)  Засучи- 
ваться, засучиться.  Оце  ще!  не_  засукуєть- 

ся ніяк  рукав!  2) — самій  в  собі.  О  ниткі: 
скручиваться,  скрутиться.  Шух.  І.  149. 

Засулля,  ля,  є.  Містность  за  рікой 
Сулой.  Желех. 

Засуиіти,  мію,  еш,  гл.  Опечалиться. 
Засумів  Ірод.  Єв.  Мт.  XIV.  9.  Іде  сумний, 
понурий...  Дивно  так  засумів.  К.  ЦН.  250. 

Засумувати,  му^о,  еш,  гл.  Затосковать, 
загрустить.  Старий  Таволш  часом  тяжко, 
тяжко  засумує.  К.  Орися.  (ЗОЮР.  II.  200). 

Засунути,  ся.  См.  Засувати,  ся. 
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Засурмити,  нлю,  лиш,  гл.  Затрубить. 
А  всі  дзвони  задзвонили,  а  всі  сурми  за- 

сурмили. Нп.  Ой  у  городі  у  Черкасі  сурми 
засурмили.   АД.  І.   159. 

Заеурпбднти.  См.  8асурпелювати. 

Засурпелювати,  люю,  вш,  со»,  в.  за- 
сурпелити,  лю,  лиш,  гл.  Всаживать,  вса- 

дить съ  силою.  Аф.  438. 
Засуха,  хи,  ж.  1)  Засуха.  Покарав 

Господь  людей  превеликою  засухою.  Стор. 
І.  150.  2)  Высохшее  озеро.  Одесск.  у. 
(Браунеръ). 

Засушечок,  чка,  м.  Ум.  отъ  зас^шок. 
Засушити,  ся.  См.  Засушувати,  ся. 

Засушка,  ки,  ж.  Сортъ  луку.  Цибулю- 
засушку  годиться  сховати  до  Покрови  на 
піч,  щоб  у  стовбурі  не  йшла.  Грин.  II.  21. 

Зас^шок,  шва,  м.  Сухарь.  Ум.  Засу- 

шечок.  Дала  йому  засугиечок  хліба.  Рудч.* Ск.  І.  88. 

Засушувати,  шуго,  вш,  сов.  в.  аасу- 
шйти,  шу\  Шиш  гл.  Засушивать,  засу 
шить.  Доставши  рибу,  одріж  голову,  засу- 

ши і  сховай.  Чуб.  І.  75. 
Засхн^ти,  ну,  нёш,  гл.=Засохти. 

Загинеш,  серденько,  загинеш,  мов  ряст  ве- 
сною у  ночі  засхнеш.  Шевч.  327. 

Засцйка,  ки,  об.  Обмоченный  уриной. 
Засцикати,  каю,  еш,  сов.  в.  аасцяти, 

ецю,  цйш,  гл.  Замачивать,  замочить  (ури- 
ной). Чорний  чорне  більмо  засцяв,  білий  біле 

більмо  засияв.  Чуб.  І.  139. 
Засцикатися,  каюся,  ешся.  сов.  в. 

засцятися,  цюся,  цйшся,  гл.  Замачивать- 
ся, замочиться  (уриной). 
Засцянка,  ки,  ж.  Замочившаяся  уриной. 
Засцяти,  ся.  См.  Засцикати,  ся. 

Зась!  меж.,  выражающее  запрещеніе: 
нельзя!  не  сміть!  Що  попові  можна,  то 
дякові  зась!  Ном.  №  1004.  Очима  їж,  а 

рукам  зась!  Ном.  ЛГ°  3822.  Горілка,  ка- 
ясуть,  не  дівка,  а  козакові  зась.  Мл.  л. 
зб.  47.  Я  з  хорогиим  постояла,  тобі  зась, 
тобі  зась!  Чуб.  V.  1114.  Иногда  употре- 

бляется   ВЪ  ВИДІ    С_,  -        .йи^..^.и,    .,_. 
бо  пику  натовчу!...  А  зася  до  пики  ти  не 
знаєш?  Грин.  II.   165. 

Засябрувати,  р^ю,  еш,  гл.  Стать  въ 
соеЬдскія,  товари  щескія  отношенія.  З  су- 

сідою, охтирським  крама}>см,  вони  засябру- 
вали.  О.  1862.  IX.  70. 

Засягати,  гаю,  еш,  сов  в.  васягтй, 
гну,  иеш,  гл.  1)  Захватывать,  захватить. 
2)  Охватывать,  охватить.  Було  видко  усе, 
скільки    засягло   око.    Ком.  І.  10.   (Думки) 

од  билинки  перелітали  до  птиці,  од  пти- 
ці до  скотини,  од  скотини  до  чоловіка, 

поки  не  засягли  всього  світа.  Мир.  ХРВ. 
29.  3)  Добывать,  добыть.  Роботою  засягне 
собі  щастя.  Мир.  ХРВ.  4)  Заимствовать, 
позаимствовать,  почерпнуть. 

Засяти,  сйю,  еш,  гл.  Засіять.  Так  в  ха- 

ті засяло,  що '  ніби  свічки  горіли.  Рудч. 
Ск.  І.  113.  І  світ  ясний,  не  вечірній  ти- 

хенько засяє.  Шевч.  217. 

Засяяти,  сйю,  еш,  гл.=3асяти.  Зася- 
яли шаблі,  як  сонце  з  хмари.  Чуб.  III. 278. 

Затаїти,  ся.  См.  Затаювати,  ся. 

Затакати,  каю,  еш,  и.  Начать  под- 
дакивать. 

Заталанити,  ню,  ниш,  гл.  Пріобр-ьсть 
по  счастливой  случайности.  Що  вдень  за- 

горюєш, то  за  ніч  прогайнуєш,  а  що  за- 
таланили,—то  музики  наймаєш.  Чуб.  V. 

479.  Він  і  швець  добрий,  тільки  .  що  за- 
таланить, то  все  й  прошйнує.  Г.  Барв. 272. 

Заталапати,  паю,  еш,  гл.  Забрызгать, 
запачкать  жидкой   грязью  одежду.  Желех. 

Заталапатися,  паюся,  ешся,  и.  За- 
шлепаться  въ  грязи,  забрызгаться  грязью. 
Глянь,  як  заталапалась.  і  тварі  не  знать. 
Брацл.  у. 

Затамувати,  мую,  еш,  гл.  1)  Задер- 
жать, остановить,  унять.  Затамувати 

кров.  Житом,  у.  Гріх  розмножився  на  землі 
і  нічим  було  вже  його  затамувати.  Опат. 
12.  2)  Остановить  теченіе  воды,  запру- 

дить. 3)  Подождать,  замедлить,  протя- 
нуть. Затамував  два  дні,  не  заплатив. 

Черк.  у. 

Затамуватися,  муюся,  ешся,  гл.  За- 
держаться, замедлить.  Пішов  і  затаму- 

вавсь там.  Черк.  у. 

Затанцювати,  цюю,  еш,  гл.  1)  Затан- 
цевать. 2)  Заработать  танцами.    3)  Заглу- 

шить, осилить  при  помощи  танцевъ  (горе, 
печаль  и  пр.).    Не  втекла...  таки  од  свою 

'  «о    .    /   :...■     "  ,">даш,    й  не 
затанцювала.  Левиц.  I.  86. 

Затанцюватися,  цююся,  ешся,  гл. 
Увлечься  танцами.  Еатря  до  впаду  не  за- 
танцюеться,  не  росердиться  до  сварка. 
МВ.  И.   83. 

Затанчити,  чу,  чнш,  »л.=8атанцю- 
вати. 

8атарабанити,  ню,  ниш,  п.  I)  Заба- 
рабанить; застучать.  Здалось,  гао  як  неначе 

ложками    на    лаві    затарабанило;   думаю. 
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певно  кіт.  Драг.  68.  2)  Задівать,  зата- 
щить. 

Затарасуватн,  вуж,  вш,  гл.  1)  Зава- 
дять хворостомь  (топь).  2)  Преградить 

(путь).  В  болоті  залруз.щ  і  заднім  путь 
эатарасувам. 

Затарасунатщря,  суюся,  вшся,  гл. 

Увязнуть  въ  грязи.  Оттут  їхала1  пані  у 
карет*  та  як  затарасуваласъ  у  багні,  то 
посилочку  двома  парами  волів  витліли. 
Харьк.  у.  Слов.  Д.  Эварн. 

8атаскати.   См.  Затаскувати. 

Затаскувати,  кую,  вш,  сов.  в.  вита- 
скати, как»,  ею,  и.  1)  Затаскивать,  за- 

тащить, куда-нибудь.  Собаки  десь, уже  і 
ягня  (зарізане)  затаскали.  Маж.  134. 
2)= Запроторити  2.  Тимоху  (попа,  за  кару) 
затаскали  в  монастир,  та  ще  й  на  де- 

в'ять місяців.  Св.  Л.  300.  3)  Занимать, 
занять  притащенными  предметами  извест- 

ное місто.  Затаскав  •-цареві  дровами  увесь 
двір.  Мнж.  41. 

Затасувати,  сум»,  аш,  м.  1)  Задввать, 
заложить  неизвестно  куда,  забросить,  за- 

пропастить. Куди  се  ти  віника  затасува- 
ла? 2)  Замять,  затереть.  Трм  у  волості  й 

затасували  мое  діло.  Черк   у. 

ватахлуватк,  луп»,  вш,  іл.  Запропа- 
стить. Затахлував  усю  худобу  і  кінця  не 

знайдеш. 

Затаювати,  таюю,  вш,  сов.  в.  ватаіти, 
таю,  (щ,  гл.  Скрывать,  скрыть,  утаивать, 
утаить,  притаить.  Породила  Діва  сина, 
хтіла  затаїть.  Чуб.  Ш,  368.  /  дух  від 
ляку  затаїв.  Котл.  Ен.  Затаївши  дух, 
пильно  на  неї  дивився.  Стор.  МПр.  76. 

Затаюватися,  таююон,  вшся,  сов.  в. 
ватаітяся,  таюся,  /шся;  гл.  1)  Скрывать- 

ся, скрыться,  укрываться,  укрыться.  За- 
таївся духом  і  тілом.  НВолын.  у.  2)  От- 

пираться, отпереться,  не  ̂ признаваться,  не 
признаться.  Затаїться,  та  й  що  хоч  йому 
роби.  НВолын.  у. 

Затверджувати,  джую,  вш,  сов.  в. 

витвердити,  дчгу\  дві"  «г  Утге>--:ч*р?ь, 
утвердить. 

Затверділий,  а,  е.  Загрубелый,  за- 
твердившій. Серце  бо  їх  затверділе,  вв. 

Мр.  VI.  52.  г 
Затвердіти,  дію,  вш,    гл.  Затвердіть. 

Затверднути,  ну,  неш,  ш=8атвер- 
дітк.  Затвердло  поле  й  не  вореш.  Каме- 

нец, у. 
ватвклий,  а,  є.  Затекшій. 
Затекти    См.   ватікатк. 

8атвлвньжатн,  каю,  аш,  *л.=-8ад8в- 
ленькати.  Тут  бо  саме  зателенькав  дзві- 

нок. Хата,  95.  Загув  великий  дзвін  з  дзві- 
ниці і  роскотився  в  повітрі.  За  ним  ти- 

хо зателенькали  маленькі  дзвоники.  Мир. 
Иов.  П.  129. 

Зателепа,  ни,  об.  Неряха.  МВ.  (КС. 
1902.  X.  152).  Осе  ше  зателепа,  все  в  неї 
чорт  знає  як:  сорочка  от-от  опаде,  запаска 
теж,  пояс  аж  по  землі  волочеться.  Брацл. 
у.  Уже  й  вечір  минає;  а  як  вечір  проми- 

нув,— зателепа  прилинув.    Грип.  III.  652. 
Зателепанка,  кн,  ж.  Неряха.  Желех. 

Зателепати,  паю,  аш,  «л.=3аталапа- 
патн.  Желех. 

вате  лапатися,  паюся,  вшся,  и.= 
Затадапатися.  Так  зателепався,  як  жид. 
Нон.  #  11273. 

Зателепкуватий,  зателепуватий,  а, 
а.  Неряшливый.  Каменец,  и  Брацл.  у.у. 

Зателіпати,  паю,  вш,  гл.  Закачать, 
заболтать. 

Зателіпатися,  каюся,  вшся,  гл.  1)  За- 
болтаться, закачаться.  2)— Заталапатися. 

Зателіпалась  як  свиня.  Зміев.  у. 

Затемнення,  ня,  с.  Затемненіе,  по- 
мраченіе.  Затемнення  історії.   К.  Кр.  23. 

Затемнити.  См.  Затемняти. 

8атежніти,  нію,  аш,  гл.  Осліпнуть. 
Затемнювати,  мою,  вш,  гл.— Затем- 

няти. Затемнює  євангельський  завіт.  К. 
"ПС.  62. 

Затемнити,  нию,  вш,  сов.  в.  аатем- 
нятн,  ню,  ниш,  іл.  Затемнять,  затемнить. 
Та  хмара  надулась  і  річ  таку  веде:  пиіо 
вже  мені  се  сонце  надоїло.'...  Я  здужаю 
його  собою  затемнить.  Греб.  367.  Хто 
ти  такий,  що  хочеш  затемнити  небесний 
суд  словами  без  науки?  К.  Іов.  84. 

Затемперуватн,  рую,  вш,  гл.  Очинить 
перо. 

Затемрітнся,  рюоя,  ришоя,  гл.  Поте- 
мніть, стемніть.  То  вияснилося  було,  а  то 

знов  затемрілося.  НВолын.  у.  Вийшли 

увечері,  а  у  ліс  прийшли — затемрілося, 
нічого  н"  видко.  Каменец,  у. 

Затеиетитн,  чу,    тиш,    гл.    1) 
вить  евти.  2)  Слегка  прикрыть. 

Затепла,  нар.  Пока  тепло. 

Затепліти,  лію,  вш,  гл.  1)  По- 
тепліть. 2)  безл.  Стать  тепліє  (о  погоді). 

Затерпнути,  ну,  нош,  гл.  Отерпнуть, 
оніміть.  Богослов  курив  та  й  курив,  аж 
язик  йому  затерп.  Св.  Л.  122. 

ватернати,  чу\  ким,  гл.    О  погашень 
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соїовьі:  дробью  разсыпаться.  (Соловейко) 
защебече,  затерчить.  Кв.  І.  29. 

Затесати.  Си.   Затісувати. 
Затикати,  каю,  еш,  сов.  в.  заткнути, 

ну\  нвш,  гл.  1)  Затыкать,  заткнуть  (от- 
верстіе).  Я  такими  дурнями  верхи  зати- 

каю. Чуб.  V.  76.  Проїв  дірку  у  бичка,  з 
середини  все  виїв,  а  туди  горобців  напу 
стив  і  соломою  заткнув.  Рудч.  Ск.  II.  8. 
2)  Затыкать,  заткнуті,  за  что  либо.  Заток 
сопілку  за  пояс.  Федьк.  3)  Втыкать,  вот- 

кнуть,. Водружать,  водрузить.  Затикають 
з  одного  боку  на  човні  бунчук,  з  другого 
■прапор.  К.  Бай.  92. 

Затикати,  тичу,  чеш,  гл.  Украсить  цві- 
таии,  заткнувъ  ихъ  въ  волоса,  головной 
уборъ.  Та  й  вирвемо  квіточку  зелененьку, 
та  й  затичем  Марусю  молоденьку.  Мил. 
134.  Затичу  біжник  запашним  зіллям. 
Г.  Барв.  278. 

Затикатися,  каюся,  ешся,  гл.  Украсить- 
ся цветами  и  пр.,  заткнувъ  ихъ  въ  волоса, 

головной  уборъ.  В  саду  була,  рожу  рвала 
та  й  затикалася.  Чуб.  V-  51.  Ой*упала 
зоря  з  неба  пій  розсипалася;  мила  зорю 
позбірала  та  й  затикалася.  Чуб.  V. 
1174. 

Затйддя,  ля,  с.  Задняя,  не  лицевая 

сторона.  А  у  Стрию  на  затиллю  мальо- 
вані сіни,  а  там  мог,  товаришу,  кучері 

посіли.  Гол.  IV.  445. 
Затйлок,  лку,  м.  Задняя  стіна  въ 

домі. 
Затильний,  а,  е.  Задній.  НВолын.  у. 

Вийшла  стара  пані  на  затильні  двері.- 
Гол.  III.  207.  Утікала  Бондарівна  затиль- 

ними дверми.  Грин.  III.  616. 
Затни,  ну,  м.  Родъ  перегородки  изъ 

камыша,  ставящейся  въ  рікі,  чтобы  за- 
держать рыбу,  которая,  ища  выхода,  по- 

надаетъ  въ  поставленную  вершу.  О.  1861, 
XI.  116.  Отце  ж  ми  робим  затин — -з  оче- 

рету, пускаемо  ворітця,  а  біля  них  спу- 
скаемо у  воду  вершу  проти  води;  через 

день  і  набіжить  окунь  і  плітка.  О.  1861. 
XI.   115. 

Затинати,  наш,  еш,  сов.  в.  аатн^ти 

и  аатяти,  тну\  неш,  гл.  1)  Ударять,  уда- 
рить. Скоро  Жях-Бутурлак  теє  зачуває, 

Кушку  Самійла  у  щоку  Затинає.  Макс. 
37.  Як  до  ліса  доїжджає,  дубиною  зати- 

нає. Чуб.  V.  933.  Затяла  її  в  пику.  НВо- 
лын. у.  2)  Ударять,  ударить  рубящимъ 

или  рЪжущимъ  оруддемъ,  начинать,  на- 
чать рубить  різнуть.  3) — ному.  Допекать, 

допечь,  укорять,  укорить.    Хазяйка  смика 

діда  за  рукав,  щоб  він  уважив  панотіщі, 
а  хазяїн  уговорює  попа,  щоб  він  не  зати- 

нав старенькому.  Стор.  І.  240.  4)  Ділать, 
еділать  что  сь  знергіей,  съ  жаромъ.  Со- 

пілка зуба  затинала.  \Котл.  Ен.  І.  19.  Па 
вигоні  дівчата  затинають  веснянки.  Греб. 
401.  Затинає  по-лядськи. 

Затинатися,  наюся,  ешся,  сов.  в. 
Ъатн^тнся  и  аатйтнся,  тн^ся,  нешся, 
гл.  1)  Ціпляться,  заціпиться,  задівать, 
задіть.  Се  видно  ж  усякому,  що  сей  за- 

мок скручено,  бо  ключ  затинається.  Ека- 
териносл.  г.  2)  Задерживаться,  останавли- 

ваться, остановиться,  цріостановиться.  Як 
повів  я  реиїтанта,  то  він  спершу  йшов 
як  слід,  а  далі  все  затинався  йти,  а  то 
й  побіг  од  мене  та  й  утік.  Новомоск.  у. 
3)  Останавливаться,  остановиться  въ  раз- 
говорі,  заикаться;  замолкать,  замолкнуть. 
Хто?  хто?!  затинаючись  скрикнув  він. 
Мир.  ХРВ.  52.  Друге  на  речі  дається,  а 
як  я...  Якось  Улита  затнулась.  Г.  Барв. 
226.  Дівочий  клекіт  на  хвилину  затнувся. 
Мир.  Пов.  І.  144.  4)  Только  сов.  в.  Упор- 

но стоять  на  своемъ;  упорно  продолжать 
что  либо  ділать.  Не  хочу,  не  поїду/...  і  за- 

тялась на  сьому.  Г.  Барв.  531.  Затялись 
в  одну  шкуру:  давай  рощот!  Мир.  ХРВ. 
259.  Дощ  затявся.  Мир.  ХРВ.  В  шремах 
тілько  нуд  затявсь:  там  кралі  нищечком 
ридали,  як  ніч  наступить,  сна  не  мали, 
а  вечір  карою  здававсь.  Мкр.  Г.  16.  5) 
Только  сов.  в.  Удариться.  Чоловік  розігнав- 

ся, в  одвірок  затявся.   Чуб.  "V.  1080. 
Затннйти,  ню,  нйш,  гл.  Обгородить 

плетнемъ.  Вх.  Зн,-  20. 
Затйнка,  ки,  ж.  Нижняя  треть,  ниж- 

няя утолщенная,  послі  зарубки,  часть 

веретена.  Шух.  І.  148. 
Затйнчивий  и  аатйнчливий,  а,  6.  Не 

поддающейся,  неуступчивый,  упрямый.  О. 
яка  ж  бо  ти  затинчгіва!  Почастуй  же 
нас,  коли  сама  не  хочеш.  О.  1862.  II.  38. 

Ну,  це  й  колода  затинчлива, — як  от  ди- 
тина буває.  Волч.  у. 

Затирати,  раю,  еш,  сов.  в.  аатертж, 
тру\  реш,  гл.  Затирать,  затереть,  стирать, 
стереть.  Ой  ходімо,  дівчинонько,  слідок  за- 

тирати. Чуб.  III.  174.  Переносно:  загла- 
живать, загладить,  стараться  скрыть.  Як 

ні  затирала  свій  смуток  шуткуванням*.. 
він  раз-по-раз  допитувався.  Г.  Барв.  152. 
2) — руни.  Потирать  руки.  А  ,/ійм,  затира- 

ючи руки...  потяг  доріженькою  до  хати. 
Св.  Л.  205.  3)  Ділать  заторъ.  Із  ляхами 
пиво  варити   затирайте:   лядський   солод. 
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козацька  вода,  лядські  дрова,  козацькі  тру- 
да. Макс.  (1849),  67.  4)  У  бочаровъ:  про- 

резывать на  нижней  части  клепокъ  полосу 
или  вырезку  для  вставки  дна.  Сумск.  у. 
Шух.  І.  250.  5)  Только  несоз.  в.  Ъсть 
съ  аппетштомъ.  Панотець  затирав  смета- 

ну з  свіжим  сиром,  випивши  чарку  окови- 
тої Св.  Л.  16.  Тимоха  тим  чохом  зати- 
рав печену  курку,  гцо  на  стіл  подали. 

Св.  Л.  198.  6) — борщ.=Заправляти  1. 
Затираха,  хи,  ж.  Названіе  соломахи. 

Соломаха  -  затираха,  як  затрем — поїмо. 
Грин.  III.   195. 

Затнрач,  ча,  м.  Инструменту  кото- 

рымъ  прор*зываютъ  бочары  въ  клепкахъ' 
углубленіе  для  вставки  дна.  См.  Затирати  4. 
Шух.  I.  2 

Затйрити.  См.  Затирювати. 
Затиркотати,  чу\  чеш,  гл.— Заторох- 

тіти. Як  юрошок  затиркоче.  Гол.  III.  458. 
Затирлйкати,  рлйчу,  чеш,  гл.  Запи- 

ликать. Музика  що  затирликав,  то  й  про- 
ликав.   Поел: 

Затирювати,  рюю,  аш,  сов.  в.  затй-" 
рити,  рю,  риш,  гл.  Затаскивать,  затащить 
куда-либо,  занести  куда-либо. 

Затискати,  каю,  вш,  сон.  в.  затис- 
нути, ну,  неш,  гл.  1)  Сжимать,  сжать, 

стискивать,  стиснуть.  Впірнув  Сатанаїл 
у  самую  безодню...  бере  він  той  пісок...,  а 
вода  йому  той  пісок  так  г  гзмивае;  той 
так  затискає  жменю.  О.  18(31.  VI,  59. 

2)  Запихать,  засунуть.  Затис  за  пазуху. 
Сосни  ц.  у. 

Затихати,  хаю,  вш,  сов.  в.  затих- 
нути, хну,  неш,  гл.  Зати*ать,  затихнуть. 

Затихло  все...  Тілько  дівчата  та  соловейко 
не  затих.  Шевч.  395. 

Затичка,  ки,  ж.  1)  Пробка,  то,  чімь 
закупорилаютъ,  затыкаютъ.  Чоловік  ско- 

ренько заткнув  пляшку,  .  перехукстив  за- 
тичку, та  знов  у  воду.  Ном.  Л»  1254.  2) 

Цвхтокъ,  который  втыкается  въ  волосы 
дЬвушекъ  для  украшенія.  Вх.  Зн.  20. 

Затитина,  ни,  ж-.=Затишок  1.  Вх. 
Уг.   239. 

Затйшитнся.  шуся,  шншея,  гл.— За- 
тихнути. Затишивсь  уже  грім — не  грг- 

мить.  Константи  ногр.  у. 
8атйшнйй,  а,  е.  Уютный,  укромный. 

Затишний  ярок  отой, — бджолі  добре  сто- 
яти. Волч.  у.  Я  говорив;  умру  в  гнізді  за- 

тишнім, і  в  старості  лічить  и»)и  .іабгіди. 

К.  Іов.  62.  У 
Зйтйшно,  нар.  Уютно,  укромно;  тихо. 

Захотів  пишно!  аби  затишно.  Ном.  Л»  9890. 

Затишок,  піку,  м.  1)  Місто,  закрытое 
отъ  вітра.  Затишком  ішли,  то  воно  не 
так  холодно.  Лебед.  у.  2)  Уютное,  укром- 

ное містечко.  Піймав  собі  мишку  да  ззів 
у  затишку.  Макс.  105. 

Затіва,  ви,  ж.  Затія. 
Затівати,  ваю,  вш,  сов.  в.  затіяти, 

тію,  вш,  іл.  Затівать,  затіять.  Як  затіє 
дурень  молитись,  то  і  лоб  собі  росквасить. 
Ном.  №  657.6.  Затіяв  жениться,  сам  не 
знаєш  нащо.  Чуб.  V.  491. 
,  Затіватися,  ваюся,  вшея,  сов.  в.  за- 

тіятися, тіюся,  вшея,  іл.  Затіваться,  за- 
тіяться. Ніхто  не  сподівався  і  іадки  не 

мав.  що  теє  затівається.  О.  1861.  VII.  6. 
Затінити,  каю,  еш,  сов.  в.  затекти, 

течу",  чеш.  гл.  Затекать,  затечь.  Дайте 
йому  молотить  з  тієї  скирти,  що  за- 

текла. Стор.  І.  19. 
Затінити.  См.  Затіняти. 

Затінок,  нку,  м.  1)  Місто  находя- 
щееся въ  тіни.  В  затінку  стане  за  дівку. 

Ном.  №  7517.  Плаче  баба,  плаче  та  сіла 
в  затінку.  Чуб.  V.  1131.  2)  Тінь.  Ди- 

виться кожний  на  свій  затінок  на  стіні. 
МУЕ.  III.   55. 

Затінити,  нйю,  еш,  сов.  в.  затінити, 
ню,  ниш,  гл.  Затінять,  затінить,  покры- 

вать, покрыть  тінью,  затемнять,  затем- 
нить. Твою  головоньку  весною  калина  не  за- 

тінить. О.  1861.  III.  17.  Що  то,  Боже, 
хмара!  сонце  затінить.  Лебед.  у. 

Затіпати,  паю,  еш,  гл.  Начать  тре- пать. 

Затіпатися,  наюся,  ешся,  гл.  Затре- 
петать, задрожать.  Губа  затіпалася.  У  По- 

роха руки  затіпались.  Мир.  ХРВ.  180. 
Серце  затіпалось,  немов  хто  доторкнувся 
до  його.  Мир.  ХРВ.  5.  Затіпалось  розшма- 

товане тіло  Речі  Посполитої,  як  тіпаєть- 
ся индгік  після  тою,  як  голова  одрубана. 

Мир.  ХРВ.  91. 
Затір,  тбру,  м.  Углубленіе  въ  клеп- 

ках/, деревянной  посуды,  кь  которое  бо- 
чаръ  вставляетъ  дно.  Шух.  I.  250. 

Затірка,  ки,  ж.  Родъ  мучнаго  ку- 
шанья: мелкіе  шарики  изъ  тіста,  варимые 

въ  воді  или  молокі.  Чуб.  ТИ.  440.  Мар- 
кев.  153.  М'яка  була  затірка,  била  мене 
матінка.  Лавр.  25.  Дати  затірки.  Задать 
трепки.  Я  тобі  дам  затірки!  Попадешся 
ти  в  мог  лещата!  О.   1861.  XI.  Кух.  20. 

Затіснйтн.  См.  Затіснятн. 

Затісно,  нар.  Тісно.  Мнж.   180. 
Затіснйтн,  нйю,  еш,  сов.  в.  затіснйтн, 

ню,  нйш,  гл.  Тіснить,  стіснять.  Мнж.  180. 

21» 



644 
Затісувати — Затопляти. 

Затісувати,  еую,  еш,  сов.  в.  затесати, 
твшу\  шеш,  гл.  1)  Обтесывать,  обтесать, 
заострять,  заострить.  2)  Только  сов.  в.  На- 

чать тесать. 
Затіяти.  См.  Затівати. 
Заткалка,  ки,  ж.  Пробка.  НВолын.  у. 
З&ткалао,  на,  заткало,  ла,  с.  Затычка 

изъ  тряпокъ,  которой  затыкаютъ  дымовую 
трубу  вместо  ньюшекъ.  Чуб.  VII.  381. 
Вас.  193.  Бо  на  парубках  шмаття — то 
міх,  то  ряднина,  з  заткала  шапка,  з  клочча 
поясина.  Чуб.  III.  34.  Мій  верх  і  заткало. 
Ном.  №  2575. 

Заткати,  тчу\  чеш,  гл.  1)  Начать 
ткать.  2)  Заработать  тканіемг.  3)  Покры- 

вать, покрыть  тканымъ  узороыъ.  Були  ті 
жупани  серебром  заткані.  АД.  I.  261. 
4)=3аткнути.  Та  й  заткав  я  йому  боржій 
рану.  Федьк.  Не  можна  всім  губи  заткати. 
Ном.  №  6986.  З-під  коріння,  з-під  верби 
джерело  била,  що  й  кулаком  не.  заткати. 
Св.  Л.  307. 

Заткатися  тчуся,  чбшся,  гл.  Покры- 
ваться, покрыться  тканымъ  узором.  Зазе- 

леніло поле  й  луки,  мов  заткались  травою 
та  квітками.  О.   1861.  IX.  175. 

Заткнути.  См.  Затикати. 

Заїкнутися,  н^ся,  нешся,  гл.  Зат- 
кнуться. 

8атлітиоя,  ліюся,  ешся,  гл.  Затліться. 
Затлумити,  млю,  лиш,  гл.   Подавить. 
Затнути,  ся.  См.  Затинати,  ся. 
Затоваришувати,  ш^ю,  еш,  гл.  Всту- 

пить въ  товарищескія  отношенія.  Вони 
гце  дужче  затоваришували.  Мир.  ХРВ.  353. 

Затовкмачувати,  чую,  еш,  гл.— За- 
-окмачувати. 

Затовкувати,  кую,  еш,  сов.  в.  за- 
товкти, вчу,  чеш,  гл.  Приправлять,  при- 
править толченымъ  саломъ  и  зеленью. 

Жінко,  вари,  лишень,  гречані  галушки  та 
сито  їх  із  салом  затовчи.  Рудч.  Ск.  І.  11. 
Затовчений  свіжим  салом  з  земною  цибу- 

лею і  кропом  куліш.  Левиц.  Пов.  109. 
Затбвяистий,  а,  е.  Тупоугольный.  За- 

товмистий  клин.  НВолын.  у. 
Затбго,  нар.  Вотъ-вотъ,  того  и  гляди, 

скоро  уже.  Сидить  у  хаті,  а  затою  хата 
повалгіться.  Час  затою  й  жати.  Хата, 

110.  От-от  упаде  загною  ЗОЮР.  II.  20. 
Затою  сивий  волос  проб'ється.  Г.  Барв. 
248.  Твоє  море  слав'янськеє,  нове,  затою 
вже  буде  повне  і  попливе  човен.  Шевч. 

Затока,  ки,  ж.  1)  Заливъ.  За  селом 
блищать  течії,  затоки  й  озера  Мжі.  Стор. 
І.  90.  2)  Скользкое  місто  на  дороі'Ь,  тдв 
закатываются    сани.    Канев.    V.    Біда,    як 

прийдеться  їхати  нашими  дринджолами, 
іцо  все  забігають  в  затоки.  О.  1862.  IV.  92. 

Затоварити,  рю,  риш,  гл.  Дівать,  за- 
прятать. Затокарив  десь  мою  ножика. Кіев.  у. 

Затокначити.  См.  Затокмачувати. 

Затокмачувати,  чую,  еш,  сов.  в.  аа- 
токмачитн,  чу,  чиш,  гл.  Втискивать, 
втиснуть,  всовывать,  всунуть  куда. 

Затокотіти,  чу,  чеш,  гл.  О  сердці: 
забиться.  Дуже  затокотіло  в  йою  гру- 

дях серце,  глянувши  на  рідне  село.  Стор. 

МПр.  51. 
Затолочити,  чу,  чиш,  гл.  Затоптать. 
Затопити,  млю,  ниш,  гл.  Истомить, 

изнурить.  Учепися  ти  йому  за  серце,  за- 
томи ти  його,  зануди,  запали  ти  йою. 

Чуб.  І.  92. Затомість,  нар.  Вмісто  того.  Хай  вона 
й  вам,  тільки  я  собі  Чіпку  візьму  зато- 

мість. Мир.  ХРВ.  352. 
Затомлюватий,  а  е.  О  гребешкі:  сь 

толстыми  зубцами,  не  проходящими  въ 
волоса.  Затомлюватий  гребінець.  Констая- тиногр.  у. 

Затбн,  ну,  м.  Разливъ,  вода  затопив- 
шая землю.  І  хоч  затони  вод  усю  країну 

піймуть,  не  дійдуть  до  йою,  стоятиме  на 
суші.  К.  Псал.  72.  Настала  ж  провесень 

і  воду  скрізь  пустило...  По-над  затонами 
зібралося  село.  К.  Дз.  153.  Ховавсь  по  пу- 

щах, нетрях  і'  затонах.  К.  ЦН.  293. 
Затонути,  нУ,  неш,  и.  Утонуть.  Мос- 

товиночка  поломилася,  вірний  дружок  за- 
тонув. Чуб.  V.  370. 

Затопити,  ся.  См.  Затопляти,  ся. 
Затопляти,  лйю,  еш,  сов.  в.  ватопйти, 

плю,  пиш,  гл.  1)  Затоплять,  затопить,  по- 
топить, утопить.  Затоплю  долю  дрібними 

сльозами.  Шевч.  77.  Хвиля  човен  зато- 
пила. Гол.  І.  184.  Чи  йою  вода  затопила? 

Чуб.  2)  Цогружать,  погрузить,  вонзать, 
вонзить.  Затопив  йому  ніж  у  серце.  3) — 
бчі,  погляд.  Вперять,  вперить,  устремлять, 

устремить  глаза,  взоръ.  В  далеку  даль  за- 
топлює зірниці.  К.  Іов.  90.  Ти  затопиш 

очі  в  очі.  Рудан.  І.  31.  4)  Бить,  ударить. 
Підскочив  до  йою  та  як  затопить  у  вухо. 
Св.  Л.  288.  Січовик  справді  хотів  було  за- 

топить по  гамалику.  Стор.  МПр.  7.  5) 
Затоплять  затопить  (въ  печи).  Затопгиа 
сирими  дровами.  Гол.  І.  12.  Затопила  свою 
хату  пізно.  Мет.  90.  6)  Закабаливать,  за- 

кабалить. Затопила  свою  гблову.  О.  1862. 
І.  73.  Ти  мене,  моя  мати,  за  бурлаку  за- 

топила. О.  1861.  X.  8"     'Г  >>хЬш  не  ок» 
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нила,  в  вічну  службу  натопила.  Чуб.  У. 
954. 

8атлплйтиея,  ляюся,  ешся,  сов.  в. 
затопитися,  плюся,  пншся,  гл.  Погру- 

жаться, погрузиться  въ  воду,  утонуть.  А 
змія  тоді  в  море, — так  і  затопилась.  Рудч. 
Ск.  II.  97.  ( 

8атопотітн,  чу,  тйш,  гл.  Затопать  но- 
гами, быстро  побіжать. 

Затоптати.  Си.  Затоптувати. 

Затбптувати,  тую,  еш,  сов.  в.  ватоп- 
тати,  пчу,  чеш,  гл.  1)  Затаптывать,  за- 

топтать. Затопчу  неволю  босими  ногами. 
Шевч.  77.  Кинув  між  коні,  гцоб  його  за- 

топтали. Рудч.  Ск.  I.  36.  2)  Засыпать, 

засыпать  рану  и  пр.  (ч-вмъ  либо  сыпучинъ 
напр.)  ХС.  VII.  417.  Як  собака  вкусить, 
затоптують  рану  шерстю  з  тії  собаки, 
перепаленою.  Грин.  П.  320.  Мнж.  155. 

Заторгувати,  гую,  еш,  гл.  Заторговать. 

Эаторкотати,  кочу,  чеш,  и.  Забара- 
банить. Та  чекає  барабана  заким  затор- 

коче.  Рудан.  (КС.  1882.   П.  558). 
8аторопйти,  плю,  пйш,  гл.  Сбить  съ 

толку.  Напались  на  мене,  заторопили  зов- 
ам. О.  1862.  VII.  44. 

8атор6плений,  а,  е.  Сбитый  съ  толку. 
Жидівка  затороплену  дівчину  ще  й  на  ин- 
ший   путь  наведе.  О.  1862.  I.  74. 

8аторохкотіти,  иочУ,  тнш,  гл.  Загро- 
хотать, застучать. 

Заторохтіти,  чу,  тйш,  и.  1)=8ато- 
рохкотіти.  Заторохтів  возом  по  бурку. 
2)  Быстро  и  громко  заговорить.  „Січовик! 

січовик!11  заторохтіли  молодиці.  Стор. 
МПр.  52.  Тіточко,  голубочко! — заторох- 

тіла та, — пустіть   її.  Мир.  Пов.  І.   139. 
Заторочити,  чу,  чиш,  гл.  1)  Затара- 

торить, заговорить  скороговоркой.  Люде 

заторочили:  „  Чого  се,  чого?"  Г.  Барв.  89. 
2)  — світ.=  Зав'язати  світ.  Вх.  Зн.  20. 

Заторочити,  чу,  чйш,  гл.  Обшить  ба- 
хроиой,  опушкой.  Тра  рукавиці  заторо- 

чити. НВольтн.  у. 
8аторочка,  ки,  ж.  Враждебный  отно- 

шенія.  Уже  є  з  вами  заторочка.  НВолын.  у. 
8аточйти,  ся.  См.  Заточувати,  ся. 
Затбчувати,  чую,  еш,  сов.  в.  заточи- 
ти, чу\  чиш.  гл.  1)  Закатывать,  закотить. 

Ой  деж  твої,  Нечаенку,  кованії  вози?  Під 
містечком  Берестечком  заточені  в  лози. 
Нп.  Заточи  воза  в  клуню.  НВолын.  у.  2) 

— в  пину.  Ударить  по  липу,  дать  въ  морду. 
Заточуватися,  чуюся,  ешся,  сов.  в. 

наточитися,  ч^ся,  чишся,  гл.  1)  Поша- 
тываться, пошатнуться.    Ой   оре  міщанин 

та  й  заточується.  Чуб.  V.  1075.  Одного 
ранку  Трохим  устав  з  ліжка  і  ноги  його 
заточилися.  Левиц.  І.  870.  2)  О  саняхъ: 
забігать  въ  сторону.  Заточуються  сани. 
НВолын.  у. 

Затрата,  ти,  ж.  1)  Потеря,  утрата, 
уронь.  2)  Уничтоженіе,  истребленіе. 

Затратити.  См.  Затрачувати. 

Затрачувати,  чую,  еш,  сов.  в.  затра- 
тити, чу,  тнш,  гл.  Уничтожать,  уничто- 
жить, истреблять,  истребить.  Затративши 

личко  чуже,  ремінцем  мусиш  оддати.  Нон. 
№  9688. 

8атрембітати,  таю,  еш,  гл.  Затрубить, 

заиграть  в  трембіту.  Ой  піду  я  в  поло- 
нинку, там  затрембітаю,  щоби  мене  було 

чути  на  дев^їту  стаю.  Шух.  І.  198. 
Затремтіти,  мчу,  тйш,  гл.  Задрожать. 

1  серце  в  них  од  ляку,  затремтіло.  К. 

Псал.  3.  Над  ставками,  -мод  садками  за- 
тремтіло ясне  марево.  Левиц.  І.  9. 

Затримання,  ня,  с.  Задержка. 
Затримати,  маю,  еш,  гл.  Задержать. 

Кохання...  затримало  і  руку  Божу,  щоб 
покарать  грішників.  Стор.  МПр.  34.  Лучне 
чорта  затримати,  ніж  ледачу  жінку. 
Ном.  №  9108. 

Затріпати,  маю,  еш,  и  пр.  м.=8атри- мати   и  пр. 

Затріпати,  паю,  еш,  гл.  Замахать  уча- 
щенно, затрясти.  Затріпала  маленькими 

ручками. ,  Левиц.  Пов.  216. 
8атріпатися,  паюся,  ешся,  гл.  Затре- 

петать, забиться.  Його  серце  дуже,  дуже  за- 
тріпалось у  грудях.  Левиц.  Пов.  192. 

8атріпотати,  почу,  чеш,  гл.=3атрі- 
потіти.  Затріпотало...  серце.  Млак.  99. 

Затріпотатися,  почуся,  чешся,  гл. 
Затріпоталось  серденько.  Млак.  101. 

8атріпотіти,  почу,  чеш,  гл.  Затрепе- 
тать. Стор.  II.  172.  Вона  як  жар  почерво- 

ніє і  затріпотить.  Стор.  МПр.  33.  Кві- 
точки затріпотіли.  Т.  Барв.  219. 

Затріщати,  щу,  щйш,  гл.  Затрещать. 
/  затріщить  намет  небесний  громом.  К. 

Іов.  81.  Нап'явсь,  за  гілочку  смикнув,  аж 
дерево  те  затріщало.  Котл.   Ен.  III.  21. 

Затровэдити,  джу,  диш,  гл.  Отравить, 
Затроюжене  нещастям  серце.  Мир.  ХРВ. 204. 

Затрубити,  блю,  биш,  гл.  1)  Затру- 
бить. Тепер,  дівчино,  затруби  собі  в  кулак. 

Чуб."  V.  408.  Та  як  затрубить  та  в  ро- 
говик. Чуб.  III.  291.  2)  Завыть.  Не  за- 

трубить так  пес,  як  вовк.  Ном.  №  7345. 
За  козаком  всі  звіри  затрубили.  Год.  І.  105 
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Затруд,  ду,  м.  Трудъ,  усиліе.  Шкода, 
мамо,  затпуду  твою:  не  найдеш  ти  ві- 

ночка мою.  Гол.  1.  285. 

Затруїти.  См.  Затруювати. 
Затрусити.  См.  Затрушувати. 

Затруситися,  ш^ся,  сишся,  гл.  1)  За- 
трястись. Затрусився  мов  у  трясці.  Ном. 

2)  Задрожать.  Земля  заь  ±>усилась.  ЗОЮР. 
І.  166.  Мов  Каїн  затрусивсь  увесь.  Котл. 
Ен.  І.  ЗО.  Ото  подививсь  вовк  і  увесь  за- 

трусивсь. Рудч.  Ск.  II.  18. 
Затрухлявіти,  вію,  еш,  ы.  Сделаться 

трухлымъ. 
Затрушувати,  шую,  еш,  сов.  в.  за- 

трусити, шу,  сиш,  гл.  1)  Посыпать,  по- 
сыпать ч4мъ,  засыпать  чімь.  Як  де  по- 

пріло,— затрушують  гречаним  борошном. 
Грин.  II.  320.  Як  докопаю, — хворостняком 
затрушу.  Мнж.  2.  О,  як  затрусить  зеле- 

ним маком,  то  тільки  держись  берега!  — 
О  человікі,  который  засыпаеть  укорами, 
бранью  и  пр.  Ном.  №  3359.  2)  Только 
сов.  в.  Затрясти.  З  їхали  на  грудувату  до- 

рогу, то  так  затрусило. 
Затруювати,  юю,  сш,  сов.  в.  ватруі- 

ти,  рую,  їш,  и.  1)  Отравлять,  отравить 
(кого).  2)  Отравлять,  отравить,  напиты- 

вать, напитать  ядомъ.  3)  Заражать,  зара- 
8ить.  Я  не  хочу,  гцоб  вона  в  нас  ночувала, 
бо  одно  дереться,  як  шкури  на  собі  не 
порве:  ще  й  нас  вошами  затруїть.  Чер- 

нигов, у. 
Затрюхати,  хаю,  еш,  гл.  Побіжать 

мелкой  рысцой. 
Затрясти,  с^,  сеш,  гл.  Затрясти.  Його 

трясця  затрясе.  Стец.  42.  Дух  затряс 
ним.  Єв.  Мр.  IX.  20. 

Затрястися,  с^ся,  сешся,  г.г.=3атру- 
еитися  Пекло  затряслося.  КС.  1882.  IV. 
171,  Щоб  над  тобою  земля  затряслась! 
Ном.  №  3796.  Не  біймось,  хоч  би  світ 
затрясся  і  гори  провалились  в  море.  К. 
Псал.   ПО. 

Затугавіти,  вію,  еш,  затугнути,  гну, 
неш,  гл.  Загустіть,  затвердіть;  уплот- 

ниться. Болото  затугавіло,  що  г'і  ноги  не 
витягнеш.  Каменец,  у.  Трохи  хай  глина 
затуїне,  тоді  можна  ще  замазать.  Канев. 
у.  См.  Затужавіти. 

Затужавілий,  а,  в.  Загустілий,  за- 
тверділий, унлотнившійся. 

Затужавіти,  вію,  еш,  ід..=8атугаві- 
ти.  Затужавіла  капуста.  Зміев.  у. 

8атужйтн,  жу\  жиш,  гл.  1)  Затужить, 
загоревать,  затосковать.  Затужила  дів- 

чина за  мною.  Чуб.  V.  .259.    2)  Заплакать 

горестно  съ  причитаньями.  Як  же  заридає 
Катря,  як  затужить!  МВ.  П.  145.  Въ 
боліє  тісномь  значеній:  заплакать  надь 
мертвымъ,  произнося  обычныя  въ  этомъ 
случаі  причитанія.  Умер  козак  та  и  ле- 

жить, /па  ~й  нікому  затужить.  Ном. №  787. 

Затула,  ли,  ж.  Защита,  прикрнтіе. 
К.  ЦН.  255.  Г.  Бар.  299,  221,  488,  97. 
Чоловіченьку,  ти  затуло  моя:  я  за  тебе 
затулюсь,  да  й  нічого  не  боюсь.  На.  Гор- 

дували мною  люде,  а  ти  був  моя  затула. 
К.  Псал.  160.  2)  Капюшонъ  въ  верхней 
одежді.  Підніми  затулу,  то  воно  затцш- 
ніше  буде  од  вітру.  Миргор.  у.  Слов.  Д. 
Эварн.  Ум.  Затулочка.  Батечку,  мій  юлуб- 
чику!  Мій  оборонничку,  моя  затулочко, 
оборони  мене  від  лихої  години,  від  невірної 
дружини.  Г.  Барв.  274. 

Затулити,  ся.  См.  Затулити,  ся. 

Затулка,  ки,  ж.  Заслонка  въ  печи. 
Черк,  и  НВолын.  у. 

Затулок,  яка?  м.  Отділка  полушубка 
по  борту  смушкомъ.  Вас.  154. 

Затуло^ка,  кн,  ж.  Ум.  оть  затула. 
Затульщнна,  ни,  ж.  Пошлина  съ 

котла  на  винокуренномъ  заводі. 

Затулити,  лйю,  еш,  сов.  в.  затули- 
ти, лю,  лиш,  гл.  1)  Закрывать,  закрыть 

(отверстіе),  заслонять,  заслонить.  Без  мене 
й  дірочки  малої  нікому  затулити.  Ном. 
№  4581.  Зінька  затулила  хусткою  очі  і 
гірко  заплакала.  Стор.  МПр.  54.  2)  Удов- 

летворять, удовлетворить  претензію.  Це 
таке  діло,  що  ще  парою  .волів  і  не  зату- 

лите, .  як  пожаліється.  Павлогр.  у. 

Затулитися,  лйюся,  ешся,  сов.  в.  за- 
тулитися, люся,  лншся,  гл.  Закрываться, 

закрыться;  заслоняться,  заслониться.  Не 
плач,  мила,  миленька,  не  журись,  хоть 
обома  долонями  затулись.  Чуб.  У.  669. 
Дівчина,  затулившись  руками,  ридає.  МВ. 
II.  41.  Хоч  і  п'є  і  б'є,  та  менше.  Я  візьму, 
та  дитиною  й  затулюся.  Г.  Барв.  283. 

Затуманити,  ся.  См.  Затуманюва- 
ти, ся. 
Затуманіти,  нію,  еш,  гл.  Затуманить- 
ся, омрачиться.  Зроду  бравий  запорожець 

ні  сльозинки  не  пролив,  а  тепер  стоїть 
понурий,  вид  його  затуманіє.  Щог.  Сл.  29. 

Затуманювати,  нюю,  еш,  сов.  в.  за- 
туманити, ню,  ниш,  гл.  1)  Затуманивать, 

затуманить.  Не  переступлять  йою  волі,  не 
затуманять  його  слави.  К.  Псал.  327.  2) 
Обмануть,  обморочить. 

Затуманюватися,  нгогося,  ешся,   сов. 
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в.  затуманитися,  нюся,  нншся,  іл.  За- 
туманиваться, затуманиться.  Затуманився 

туман,  край  доріженьки  припав.  Чуб.  V. 
997.  Зійди,  хто  світ  видав,  на  юри  ті 
величні,  що  по-над  хмарами  затуманились. 
К.  МХ.  32. 

Затупити,  ся.  См.  Затуплювати,  ся. 

Затуплювати,  люю  еш,  сов.  в.  зату- 
пити, плю,  пиш,  гл.  Притуплять,  приту- 

пить, иступлять,  иступить,  затупить. 
Затуплюватися,  люяюя,  вшся,  сов.  в. 

затупитися,  плюси,  пишся,  гл.  Притуп- 
ливаться,  притупиться,  иступляться,  исту- 

питься, затупиться. 
Затупотіти,  чу\  тйш,  гл.  Затопать, 

застучать  копытами.  Коли  так  одною  ве- 
чора затупотіло  в  дворі;  вибігла  стара,  а 

Данило  коня  прив'язує.  МВ. 
Затурбувати,    б^ю,    еш,    гл.    Обезпо- 

ЕОИТЬ. 

Затурбуватися,  буюся,  вшся,  гл.  За- 
хлопотаться, засуетиться. 

ватурготіти.  чу\  тйш,  гл.  Застучать. 
Частенько  було  уночі  затурютить  у  ві- 

конце. Стор.  І.  207. 
Затуркати,  каю,  вш,  гл.  1)  О  голу- 

бяхъ:  заворкотать.  Гілля  до  гілля  прихи- 
лилось, затуркали  горлиці.  Стор.  І.  100. 

2)  Заговорить  быстро.  От  як  затуркали, 
затуркали,  бо,  звісно,  як  наші  молодиці, 
оалько  їх  не  буде,  та  як  заговорять  разом 
усі  в  один  юлос,  так  нічою  і  не  второ- 

паєш. Кв.  І.  134.  3)  —  гблову.  Сбить  съ 
толку,  затуманить  (голову). 

Затуркотіти,  чу\  тйш,  іл.=8атурго- 
тіти.  І  не  схаменулась  небога,  як  лихо  за- 

туркотіло у  віконце.  Стор.  І.  4.  Затурко- 
тів барабан.  Мир.  ХРВ.  144. 

Затурчати,  чу\  чйш,  ід.=8атуркатн 
І  и  2.  Затурчить  у  вухо  горлицею.  Стор. 
І.    90. 

ват^шкати,  ся.  См.  Затушковува- 
ти, ся. 
Затушковувати,  кбвую,  еш,  сов.  в. 

ватушкати,  каю,  еш  и  затушкувати, 
кую,  еш,  гл.  1)  Закутывать,  закутать,  за- 

крывать, закрыть  со  веЬхъ  сторонъ.  Кв. 
III.  177.  Навіщо  ти  хату  заштурмовуєш, 
затушковуєш?  Константи ногр.  у.  2)  При- 

править, прибавить  для  вкуса.  Юшку  са- 
лом затушкую.  Г.  Барв.  356. 
ватушкозуватися,  кбвуюся,  вшся, 

сов.  в.  затушкатися,  каюся,  ешся,  и 
•втушкуватися,  куюся,  вшся,  гл.  Заку- 

тываться, закутаться. 

Затушкувати,  си.  См.  Затушковува- 
ти, си. 
вапнитися,  иуои,  нвшся,  гл.  Полу- 

чить дурной  запахъ,  провоняться.  Яйця 
затхнулись.  Лебед.  у. 

Затьмити,  млго,  мйш,  гл.  Затемнить, 
затмить.  Як  летіла  сарана,  то  світ  зать- 

мила,— така  її  була  сила.  Каменец,  у. 
— очі.  Завязать  глаза.  Очі  мої  козацькі 
молодецькі  червоною  китайкою  затьміте. 
О.  1802.  УПІ.  22. 

Затьон,  ну,  м.  1)  Упрямый,  неподат- 
ливый челов'БК'ь.  Черк.  у.  2)  Зарубка. 

Цурка  з  затьонами  на  кінцях.  О.  1862. 
V.  Кух.  39. 

Затьбпа,  пи,  об'.=Задріпа. 
Затьопатися,  паюся,  вшся,  гл.— За- 

дріпатися. 
Затьбр,  ру,  м.  1)  Скопленіе  -льда  во 

время  ледохода.  Тут  на  березі,  саме  на 
Ненаситці,  стояв  водяний  млин  якоюсь 

купця;  та  знесло  йою,  як  був  затьор.  Еха- 
териносл.  у.  2)  Давати  затьбру.  Коло- 

тить, бить  сильно.  Пану  Геленору  смер- 
тельною дали  затьору,  і  той  без  духу  тут 

зоставсь.  Котл.  Ен-.  V.  67. 
Затьбрач,  ча,  ж.—  Затирач.  Сумск.  у. 
Затьохкати,  каю,  еш,  іл.  1)  Запить 

(о  соловьі).    Затьохкав   у  садку  соловейко. 
2)  Забиться  (о  сердці).  Серце  затьохкало, 
як  не  вискоче.  О.   1862.  X.  12. 

Затюкати,  каю,  еш,  гл.  1}  Закричать: 
тю!  2)  Запугать  крикомъ  на  кого. 

Затюпати,  паю,  еш,  гл.  Побіжать  ма- 
ленькой рысцой. 

Затяг,  гу,  м.  Навербованный  отрядъ 
войска.  КС.  1883.  IV.  751;  11.  298.  Ой 
деж  твої,  пане  Сиво,  битії  таляри,  гцо  їх 
набрав  по  Вкраїні  водячи  затяги?  Нп. 

Затягати,  гаю,  вш,  сов.  в.  затягти, 
гну\  неш,  гл.  1)  Затягивать,  затянуть.  Не 
можна  затягати  нитку  на  шиї,  бо  не- 

чистий задавить.  Грин.  II.  25.  Нуте, 
хлопці  чорнобривці,  затягайте  неводи.  Чуб. 
III.  123.  Бери  воли  та  затятй  вози.  Грин. 
III.  571.  2)  Затаскивать,  затащить.  Під 
білою  березою  козаченька  вбито,  ой  убито, 
вбито,  затягнено    в  жипю.    Чуб.   V.  375. 
3)  Затягивать,  затянуть,  завлекать,  за- 

влечь; приглашать,  пригласить.  Суд  не 
затяга,  та  суд  і  не  одпуска.  Ном.  Лк  7372. 
Дівка  Санджаківна  на  встрічу  вихожае, 
Алкана-пашу  в  юрод  Козлов  зо  всім  війсь- 

ком затяте.  АД.  І.  211.  — на  хліб.  При- 
глашать на  угощеніе.  -Буду  шнів  і  коза- 

ків на  хліб,  на  сіль  затяшти.    Мет.  416. 
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4)  Вербовать,  навербовать,  КС.  1883.  IV. 
751.  Затяглй  затяг.  Навербовали  отрядъ, 
шайку.  КС.  1883.  II.  298.  5)  Приобре- 

тать, пріобрість,  получить.  Забув  Грицько 
про  великий  посаг,  який  думав  затягти  за 
жінкою.  Мир.  ХРВ.  77.  За  жінкою  яку 
худобу  затяг!  Мир.  ХРВ.  349.  Затяг  таки, 
заробив  грошей.  Харьк.  у. 

витягатися,  гаюся,  вшся,  сов.  в.  8а- 
тягтйся.  гн^ся,  нешся,  і.г.  1)  Затяги- 

ваться, затянуться.  2)  Затаскиваться,  за- 
таскаться. 3)  Вербоваться,  навербоваться. 

КС.  1883.  ІУ.   751. 

Затягач,  ча,  м.  Ремень  для  укріпле- 
ній  снізки   у  ярма.  Рудч.  Чп.  250. 

Затяготніти,  нію,  еш,  гл.  Забереме- 
неть. Затяютніла  жінка.  НВолын.  у. 

Затягти,  ся.  См.  Затягати,  ся. 

Затнжець,  жця,  м.  Завербованный  въ 
войско,  участнвкъ  вольнаго  военнаго  от- 

ряда,- налр.  такъ  называли  райдаыаковъ. 
ЗОЮР.  153,  154. 

Затяжйти,  жу\  жйш,  гл.  Обременить, 
отяготить.  Хліб  в  дорозі  не  затяжить. 
Нои.  №  11378. 

ватяжнйй,  а,  е.  Набранный,  навербо- 
ванный (о  войске).  2)  Продолжительный, 

хроническій.  Затяжна  хвороба.  3)  Затяги- 
вающейся. Затяжний  хомут. 

Затяжок,  жку,  ж.=8атяг.  Ходив  по 
Вкраїні,  водячи  затяжки.  Рол.  I.  19. 

Затйннти,  кию,  ниш,   гл.  Запомнить. 
Затйтн,  ся.  Си.  8атинатн,  ся. 

Затйтин,  а,  е.  Упрямый,  упорный,  не- 
уступчивый. НВолын.  у.  Поли  він  такий 

затятий,  той  я  буду  затятий.  Каменец,  у. 
Зауббжати,  жаю,  еш,  іл.=8авбожіти. 

Господа  милостивії!  не  заубожаете,  як 
дасте  копієчку.  Рк.  Левиц. 

Зауважити,  жаю,  еш,  гл.=3авважати. 

Заужати,  жаю,  еш,  гл.  Взять  на  ве- 
ревку. Черкес  із-за  Онапа  арканами  його 

як  цапа  зв'язав,  опутав,  заужав.  Мкр. Г.  7. 

ЗауадатЕ,  даю,  еш,   м.=  Загнуздати. 
Заулок,  лка,  м.  Глухой  переулокъ. 

Хожу,  хожу,  тілько  улиці  й  заулки  пере- 
хрещую. МВ. 

ваупянятн,  нйю,  еш,  гл.— Зупиняти. 
Іздалека  кониченька  заупиняе.  Мет.  182. 

8аутері*и,  рів,  и.  безл.  Разсвість. 
Так  вже  заутеріло,  як  ми  увійшли  у  хату. 
Любечъ. 

Заухатн,  хаю,  еш,  гл.    Закричать:  ух! 
8аушиик,  ка,  ж.=8аушииця  1.  Гол. 

Од.  26,  27.  /  чоботи,  і  літники  і  коралі, 
заушники.  Гол.  III.  382. 

Зау  птиця,  ці,  ж.  і)  Серьга.  Купив 
козак  Олені  заушниці  зелені  да  й  почепив 
до  уха.  Яка  ж  шрна  псяюха!  Борг.  у.  2) 
Лента,  перевязываемая  отъ  одной  серьги 
ьъ  другой  и  опускаемая  на  груди.  Гол. 
Од.  73.  3)  Заушвца,  опухоль  позади  уха. 
Кому  чи  трястю  одігнати,  од  заугиницъ  чи 
пошептати,  або  і  волос  ізігнать.  Котл. 

Ен.  III.  '13.  4)  мн.  Жабры  (у  рыбы).  Вх. Лем.  417. 

Зафактувати,  тую,  еш,  гл.  Предста- 
вить какъ  фактъ,  какъ  доказанное  факта- 
ми. Багацько  зафактованого  (в  історії) 

тоді,  з'явилось  нам  тепер  легендованим.  К. 
Доев.  (1876).  Заздалег.  словце. 

Зафарбувати,  бую,  еш,  гл.  Закрасить. 

Зафундувати,  дую,  еш,  и.  1)  Осно- 
вать, заложить.  2)  Купить  и  угостить.  За- 

фундуй  мені   пляшку  пива. 
Захекатися,  каюся,  вшся,  гл.  Запы- хаться. 

Захандрнчитн,  чу,  чиш,  гл.  ?  Із  ве- 
чора заюрив,  ік  повночі  захандричив,  ік 

світу  заричив.  Загадка:  хліб  учинить  і  за- 
місить, і  в  піч  посадить.    Грин.  II.    312. 

Захапати.  См.  Захапувати. 

Заханатися,  паюся,  вшся,  гл.  Зато- 
ропиться, заспішить. 

Захапувати,  пую,  еш,  сов.  в.  заха- 
пати, паю,  еш,  гл.  Захватывать,  захва- 
тить. Константиногр.  у.  Зітер  раз-у-раз 

захапуе  з  собою  пару  й  односить  її. 

Дещо,  55. Захарамаркати,  каю,  еш,  гл.  Забор- 
мотать 

Эахарастритн,  рю,  риш,  захарастити, 
щу\  стиш,  гл.  Забросать,  заложить,  заста- 

вить чімь-либо  въ  безпорядкі.  Захарастрено 
у  хаті  Черк.  у. 

Захарастритнся,  рюся,  ришся,  заха- 
раститися, щ^ся,  стишся,  гл.  Засориться, 

забиться.  В  горлі  захарастилось,  треба 
промочить.  Люлька  захарастилась,  треба 
витеребити.  НВолын.  у. 

Захаркати,  каю,  еш,  гл.  Захаркать, 
начать  харкать.  Драг.  1. 

Захарлати,  лаю,  еш,  гл.  Зажилить, 
взять  на  время  И  не  отдать.  Нои. 
№  11699. 

Захарчати,  чу^  чйш,  гл.  Захрипіть. 

Єднаю  і  другого  ударив  під  бік  ножем, — 
так  вони  і  захарчали.   Рудч.    Ск.   І.  199. 

Захарчувати,  чую,  еш,  гл.  Заморить 
голодонъ. 
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Захіяти.  хаю,  вш,  м.=3анехаятн. 
Эахвабрувати,  рую,  вш,  и.  Захраб- 

риться. 
Захвалити.  См.  Захвалювати. 

Захвалювання,  ня,  с.  Расхваливание, 
рекомендація. 

Захвалыпувати,  ш^ю,  вш,  гл.  Заплу- 
.товать. 

Захвалювати,  люю.  вш,  сов.  в.  за- 
хвалити, лю,  лиш,  гл.  Хвалить,  захва- 

лить, расхваливать,  предлагая  хвалить. 

Захвалити,  ляю,  вш,  гл.=3ахвалю- 
вати.  Овсш  зсшаляв,  що  добрий  кінь. 
Еанев.  у. 

Захвататися,  таюся,  вшся,  г.і.=3а- 
хаоатися.  Він  ся  захватав.  МУЕ.  III.  57. 

Захватите.  См.  Захвачувати. 
Захватнч,  ча,  м.  Клинъ  въ  плугЬ. 

Чуб.  IV.  17. 

Захвачувати,  чую,  вш,  сов.  в.  аахва- 
тйтв,  чу,  тиш,  и.=8ахоплювати,  захо- 

пити. Не  хапайсь  в  пекло:  може  ще  й 
син  захватить.  Ном.  Л;  5599. 

Захвилювати,  люю,  вш,  и.  Заволно- 
ваться. 

Захвирсувати,  сую,  вш,  гл.  Задоса- 
довать,  запечалиться.  Іуда  Христа  жи- 
дам  продав,  і  о  том  вельми  захвирсував. 
О.  1862.  VI.  49. 

Эахвбйдатн,  даю,  вш,  гл.  Загрязнить. 
Де  це  ти  захвойдала  спідницю? 

Захвбйдаха.  хи,  об.  Неряха,  иостоян- 
ио  забрызганный  грязью,  запачканный. 
Де  це  ти  так  зателіпалася,  як  свиня  за- 
калюженаЗ  От  захвойдаха!  Зміев.  у. 

Захворіти,  рію,  вш,  гл.  Захворать. 
Мнж.  28,  131.  Чуб.  V.  482. 

Эахворт^ннти,  нить,  іл.  безл.  Повезти, 
посчастливиться. 

Захвостати,  таю,  вш,  и.  Заострить 
(о  клиньяхъ).  Треба  захвостати  тини,  щоб 
бува  злодій  не  переліз.  Брацл.  у. 

Захвостати,  таю,  вш,  и.  Защелкать, 
захлопать  кнутомъ  въ  воздухі.  Липов.  у. 

Захвбстуватнй,  а,  є.  Сужввающійся 
кверху  и  кончающейся  остріемг.  Ціпок 
був  захвостуватий.  Новомоск.  у. 

8а хвиськати,  каю.  вш,  ?.і.=3ахв6й- 
дати.  Ото  захвоськала  як  рукав. 

Эахвощатнся,  щаюся,  вшся,  гл.  Зато- 
ропиться, засуетиться.  Чого  він  так  захво- 

щався  сьоюдня  їхати?  Ну,  завтра  б  і  їхав. 
Зміев.  у. 

Захекатися,  каюся,  вшся,  м.=8аха- 
катися. 

Захйлий,  а,  е.  Хилый,  изнуренный. 
Шевч.  437. 

Захилити,  ся.  См.  Захиляти,  ся. 
Захилити,  ляю,  вш,  сов.  в.  аахилйти, 

лю,  лиш,  гл.  1)  Загинать,  загибать,  за- 
гнуть. 2)  Закрывать,  закрыть,  прикрывать, 

прикрыть. Захилитися,  лйюся,  вшся,  сов.  в. 
захилитися,  люся,  лишся,  гл.  Укры- 

ваться, укрыться  -за  юбмъ  или  ч-Ьмъ-либо. 
Хоч  у  мене  мужичок  з  кулачок,  а  я  таки 
мужикова  жінка:  я  за  його  захилюсь,  за- 

хилюсь, та  й  нікого  не  боюсь,  не  боюсь.  Нп. 

Захижерити,  рю,  риш,  гл.  Закаприз- 
ничать. 

Захирілий,  а,  е.  Болезненный,  захи- 

рівшій. Захиріти,  рію,  вш,  гл.  Захиріть.  За- 
хирів так,  що  й  голови  не  підведу.  Гул. 

Арт.  (О.  1861.  III.  99).  Оце  й  захиріє  ди- 
тина. Левиц.  І.  139. 

Захист,  ту,  м.  1)  Місто,  защищенное 
отъ  вітра;  пріють,  пристанище.  Да  як  же 
мені  зійти  з  сього  села?  Де  мені  знайти 
той  захист?  Г.  Барв.  394.  Гори,  що  роб- 

лять кораблям  захист  од  бурі.  Дещо.  69. 
Нема  чоловікові  захисту  на  широкому 
степу.  Стор.  МЛр.  2.  2)  Защита,  покро- 

вительство. Посередник...  повинен  бути  за- 
хистом для  крепаків,  боронити  їх.  О.  1862. 

IX.  125.  Ум.  Захистом,  захисточок. 
Захистити,  ся.  См.  Захищати,  ся. 
Захистнйй,  а,  е.  Защищенный  отъ 

в-Ътра;  укромный;  уютный.  У  М.  Вовчка 
о  вечері  въ  смысле:  тихій,  вмісто  затиш- 

ний. Як  то  вже  я  тою  вечора  захистиш, 
темною  дожидаю.  МВ.  (О.  1862.  НІ.  61). 

Захйстник,  ка,  м.  Защитникъ.  Ново- 
моск. у.  (Залюбовск.). 

Захисти,  тя,  с.=8ахист  1.  Захистя 

инше  ти  знаг'гиов.  Щог.  Сл.  105. 
Захитати,  таю,  вш,  гл.  Зашатать,  за- 

качать. А  дочка  захитала  юловою  так,  що 
сережки  затіліпались.  Гацц.  Аб.  39. 

Захитатися,  таюся,  вшся,  гл.  1)  За- 
шататься, заколебаться.  Захиталась,  від- 

чинилась мертвецькая  хата.  К.  Досв.  209. 
2)  Поколебаться.  Полозки  печаль  на  Бога, 
підкрепить  він  твою  неміч  і  не  дасть  се- 

ред напасти  захитатися  святому.  К.  Псал, 128. 

Захихикати,  каю,  вш,  гл.  Захихикать. 

Підняв  уюру  коротеньку  борідку  і  захихи- 
кав. Левиц.  І.  135. 
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8ахищ,  щі,  зк?.=3ахист  1.  У  Вас. 
(195),  въ  хаті  безъ  сіней:  родъ  шалаша 
изъ  камыша  или  соломы, — временно  замі- 
няетъ  сіни. 

Захищати,  щаю,  еш,  сов.  в.  захи- 
стити, щу\  стйш,  гл.  Прикрывать,  при- 

крыть, защищать,  защитить.  На  зіму  ні- 
чим хліт  захистити.  Хата,  169.  Од  та- 

тарви безбожної  землю  захистили.  К.  Досв. 
20.  Багатих  захищають,  а  з  убогих  де- 

руть. Лебед.  у. 
Захищатися,  щаюся,  ешся,  -сов.  в. 

вахистйтися,  щ^ся,  стишся,  гл.  Прикры- 
ваться, прикрыться,  защищаться,  защи- 
титься. Возами  захистились  од  вітру. 

Зацаринський.  а,  е.  Находяшійся  за 
цариною.  У  нас  аж  три  ватаги:  низянеька, 
горянська  и  зацаринська.  Луб.  у. 

Зацарювати,  рюю,  еш,  и.  Зацарство- 
вать. 

Зацвенькати,  как»,  еш,  гл.  Ирониче- 
ски: заговорить.  Наші  хлопці  і  дівчата 

швидко  зацвенькали  по  ляхівскій.  Левиц.  І. 
159. 

Зацвилйтн,  лю,  лиш,  гл.=3аквилити. 
Райські  пташечки  як  не  зацвилять.  Грин. 
ПІ.  24.      і 

Зацвірінькати,  каю,  еш,  гл.  Зачири- 
кать. Горобці  прилетять,  зацвірінькають. 

МВ.  II.  193. 

Зацвірінькати,  чу\  чйш,  гл.=8ацві- 
рінькати  Употребляется  также,  когда 
річь  о  дЬтскомъ  говорі:  Христос  воскрес! — 
зацвіріпьчала  дітвора.  Сим.  206. 

Зацвірчатн,  чу\  чйш,  гл.  О  сверчкв: 
застрекотать. 

Зацвісти.  См.  Зацвітати. 
Зацвітати,  таю,  еш,  сов.  в.  зацвісти, 

*у\  теш,  гл.  1)  Зацвітать,  зацвість.  Зацвіла 
калинонька  в  лузі.  Чуб  У.  63.  2)  Плесне- 
віть,  заплесневеть.  Цвіллю  зацвіла.  Шевч. 
668. 

Зацвяхуватн,  ху^о,  еш,  и.  Обить 
гвоздиками. 

Зацирувати,  рую,  еш,  гл.   Заштопать. 
Зацитькати.  См.  Зацитькувати. 

Зацитькувати,  кую,  еш,  сов.  в.  8а- 
цйтькати,  каю,  еш,  гл.  1)  Заставлять,  за- 

ставить замолчать.  Цить!  цить,  моя  ди- 
тино!— зацитькувала  Мотря.  Мир.  ХРВ. 

413.  2)  Заминать,  замять.  Так  це  діло  й 
зацитькали.  НВолын.  у. 

Зацідити,  джу\  лиш,  гл.  Сильно  уда- 
рить, хватить.  Грин.  II.  172.  Мир.  ХРВ. 

94.  Турн  перший  зацідив  Бнея,  що  з  плеч 

упала  і  керея.  Котл.  Ен.  УІ.  86.  По  по- 
тилиці й  заціде.  Г.  Барв.  275. 

Зацілувати,  л^ю,  еш,  гл.  Зацеловать. 
Заціпеніти,  нію,  еш,  гл.  Окоченіть. 

Желех. 
Заціпити;  пить,  гл.  безл.  Отнять  языкъ. 

Бодай  тобі  заціпило.  Ном.  №  3718.  Про- 
сить батько  й  мати  на  хліб,  на  сіль  і  на 

весілля, — та  й  заціпило  їй  сказати:  і  я 
прошу..  Г.  Барв.  391. 

Зацшкуватии,  а,  є.  Затвердившій. 
Пройшов  дощ,  а  далі  зразу  сонце,  то  земля 
зробилась  така  заціпкувата,  гцо  її  і  зу- 

бами не  вгризеш.  Полт.  у.  Слов.  Д.  Эварн. 
Защпнути,  ну,  неш,  гл.  Оціпеніть. 

Наглою  смертю  умерла...  Я  так  і  заціп. 
Г.  Барв.  211.  Як  ударить  грім,  як  хрясне! 
так  усі  й  заціплиі  Г.  Барв.  220. 

Зацнбкати,  каю,  еш,  гл.  Зачмокать. 
Аж  руки  догори  підняли,  аж  зацмокали. 

Стор.  І.  45. 
Зацокотати  и  зацокотіти,  кочу,  тйш, 

гл.  1)  Застучать  учащенно.  2)  Заговорить 
скороговоркой  и  громко.  А  бач,  бач!  зацо- 

котала пані.  МВ.  (О.  1862.  ПІ.  54).  Ми 
йшли  побіля  вашого  двору, — зацокотіли  дів- 

чата. Стор.  II.  31. 
Заціпити,  нлю,  пиш,  гл.  1)  Затащить. 

2)  Ударить,  хватить.  В  морду  хоть  зацу- 
пти.  Маркев.  51. 

Зацушти,  тю,  еш,  гл.  Одеревенеть, 
лишиться  гибкости.  Від  холоду  пальці  за- 

цупіли. Зацурати,  раю,  еш,  гл.  Оставить,  бро- 
сить. Твою  дочку  хоче  брати,  мене,  бідну, 

зацурати.  О.   1861.  XI.  Кух.  ЗО. 
Зацуратися,  раюся,  ешся,  гл.  Чуж- 

даться кого. 
Зацурувати,  рую,  еш,  гл.  1)  Связать 

что-либо  при  помощи  палки  (цурни),  кото- 
рая, скручивая  веревку,  укорачизаетъ  ее 

и  затягиваетъ  такимъ  образомъ  связку. 

2)  Запросить  (дорого).  Як  що  не  дуже  ба- 

што будуть  шрувати...  там  рублів  п'ять, 
ну,  хоть  і  десять,  то  еже  давайте,  а  як 
що  зацуруютъ  як  дурень  за  батька,  то 
йдіть  у  друге  місто.  ХС.  VII.  421. 

Зацькувати,  кую,  ёш,  гл.  —  когб.  За- 
травить кого,  натравить  на  кого  (собакъ). 

Оце  колись  зацькували  були  його  поповичі 
собаками, — як  же  курнув  од  них,  дак  ні 
одна  собака  і  не  догнала.    О.  1862.  Ц.  25. 

Зацюкати,  каю,  еш,  ід.  Начать  слегка 

рубить  топоромъ. 
Зацюцяти,  цяю,  еш,  гл.  Обмочить 

уриной. 
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Зачавити,  влю,  виш,  гл.  Задавить, 

раздавить.— курча.  Зарізать  цыпленка.  Ле- 
виц.  Пов.   г  106.  г 

Зачавліти,  лію,  еш,  гл.  Захиріть,  за- 
боліть. 

Зачадити,  джу\  дйш,  гл.  Начать  уга- 
рить. 

Зачадіти,  дію,  еш,  и.  Угоріть. 
Зачаклувати,  лую,  еш,  гл.  Заколдовать. 
Зачалити,  лю,  лиш,  гл.  Затянуть, 

завязать,  связать  веревку,  сплетя  ея  кон- 
цы. Оце  ж  та  петля, — я  сам  її  зачалив. 

Новомоек.  у.  (Залюбовск.). 
Зачало,  ла,  с.  Начало.  Треба  усе  з 

зачала  г  доладу  вам  росказати.  МВ.  (КС. 
1902.  X.  142). 

Зачапати,  паю,  еш,  гл.  Пойти  разби- 
той походкой. 

Зачаровувати,  вую,  еш,  сов.  в.  аача- 
рувати,  рую,  еш,  гл.  Очаровывать,  очаро- 

вать, обворожить.  А  тихо  коло  тебе, 
як  зачаровано.  МБ.  (О.  1862.  III.  34). 

Зачати,  ся.  См.  Зачинати,  ся. 
Зачатія,  тія,  с.  Праздникъ  9  декабря. 
Зачаток,  тку,  м.  Начало.  НВолын.  у. 
Зачатувати,  тую,  еш,  гл.  1)  Начать 

сторожить,  начать  караулить.  2) — що.  По- 
ставить гді-либо,  при  чемъ  либо  караулы. 

Нехай  густо  зачатуютъ  битую  дорогу, 
щоб  ніхто  не  зміг  чинити  князеві  тревогу. 
К.  Доев.  234. 

Зачахти,  хну,  неш,  и.  Простыть, 
«стыть.  Уже  й  борщ  зачах,  поки  ти  хліба 
приніс. 

Зачвакати,  каю,  еш,  гл.  Зачавкать. 
Зачвалатн,  лаю,  еш,  гл.  Забрести. 
Зачванитися,  нюся,  нншся,  гл.  За- 

чваниться. Як  тут  не  росприндитись  і  не 
зачванитись.    Стор.  І.  55. 

Зачвнркати,  каю,  еш,  гл.  Забрызгать, 
заплевать. 

Зачеберхнути,  ну,  нвш,  гл.  Зачерп- 
нуть, загресть  очень  много. 

Зачекати,  каю,  еш,  гл.  Подождать. 
Хто  хоче  питлювати,  мусить  зачекати, 
а  хто  нараз,  буде  зараз.  Ном.  №  5596. 
Зачекай  посилать  у  Прилущину.  Стор. 
МПр.  100. 

8ачедяДкувати,  кую,  еш,  гл.  Пойти 
въ  слуги,  въ  услуженіе. 

8ачендювати,  цюю,  еш,  гл.  Сділать- 
ся  монахомъ.  ч 

Зачеп,  ну,  м.  Затр.чгиваше.  Заманеть- 
ся йому...  пожартувати  з  (жінкою.  Сумно 

(жінка)  дивиться  на  його  зачепи.  Мир. 
ХРВ.  251. 

Зачепе,  ин,  1)  ж.  Заділа.  2)  об.  За- 
дирщикъ,  задирщица.  Одсуваеться...  щоб 

бува  з  п'яних  очей  не  креснув  зачепа.  Мир. 
ХРВ.  260. 

Зачепити,  ся.  См.  Зачіпати,  ся. 

Зачервйвити,  вйвлю,  вйвиш,  гл.  За- 
вести червей. 

Зачервивіти,  вію,  еш,  гл.  Покрыться 

червями. 
Зачервонити,  ню,  ниш,  гл.  Окрасить 

въ    красный  -  цвігь. 
Зачервоніти,  нію,  еш,  гл.  Покрасніть; 

зааліть.  Та  й  задріма,  поки  неба  край  за- 
червоніє Шевч.  19.  Тим  часом  на  ваг 

лу  зачервоніли  кармазини.   Хата   15С. 
Зачервонітися,  ніюся,  ешся,  де.  Рас- 

красніться,  зардіт_,ся.  Зачервонілася,  як 
та  квіточка.  К.  Орися.  (ЗОЮР.  П.  201). 

8ачереватіти,  тію,  еш,  гл.  1)"  Отро- 
стить  брюхо.  Доки  їж,  то  не  забагатієш, 
а  зачереватієш.  Ном.  №  12045.  2)  О  жев- 
щині:  забеременіть. 

Зачерети,  гл.  =  Зачерпнути.  Вх. 
Зн.    20. 

Зачеркнута,  ну\  неш,  гл.  Заціпить, 
задіть.  Водицю  бере  і  вас  зачеркне,  і  вас 

зачеркне,  мене  спом'яне.  Чуб.  ПІ.  434. 
Зачерпнутися,  нуся,  нешся,  гл.  За- 

ціпиться, задіть.  Та  й  побіг  я  через  тин, 
ще  й  не  зачерпнувся.  Мет.  468. 

Зачерпати,  паю,  еш,  сов.  в.  зачерп- 
нути, ну\  неш,  гл.  Зачерпать,  зачерпнуть.. 

Піди  ,-".  річку,    зачерпни  води.    Драг.  26. 
Зачерствіти,  вію,  еш,  гл.  Зачерствіть. 

Була  колись  правда,  та  зачерствіла.  Ном. 
№  6835.  Довго  хліб  їмо,  уже  аж  зачер- 

ствів. Харьв. 

Зачерйпити,  плю,  пиш,  гл.— Зачерп- 
нути. Сорока-білобока  тоді  злетіла  в  ко- 
лодязь, зачеряпила  там  води  да  й  винесла 

Іванові.  Рудч.  Ск.  І.  136. 
Зачесати,  ся.  См.  Зачісувати,  ся. 
Зачесно,  нар.  Въ  чести?  /  мені  б  за- 

чесно  було,  як  би  у  дітей  було.  Ном.  №  9227, 
12041. 

Зачин,  ну,  м.  Начало,  начинаніе,  по- 
чинь. Так  лиха  година  й  ходе  по  людіх; 

усе  з  дітей  зачин.  Харьк.  у. 
Зачинання,  ня,  с  Начинаніе. 

Зачинати,  наю,  еш,  сов.  в.  аачіти, 
чну\  неш,  гл.  1)  Начинать,  начать.  То  ж 
козаки  із  ляхами  пиво  варить  зачинали. 
Дума.  Зачало  світати.  Мл.  л.  сб.  314. 
Як  приїхав  приймачище,  зачав  тещу  би- 

ти. Чуб.  ПІ.  128.  2)  Начинаться.  Як  за- 
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чинае  звада,  не  поможе  й  рада.  Ном.  № 
3510. 

Зачинатися  наюск,  ешся,  сов.  в.  за- 
чатися, чнуся,  нешся,  гл.  Начинаться, 

начаться.  Як  світ  зачався,  то  люде  так 
Богу  молились.  О.  1862.  V.  79.  Нове  жит- 

тя зачалося.  Мир.   Пов.  І.  142. 
Зачинити,  ся.  См.  Зачиняти,  ся. 

8ачиняти,  няю,  вш,  сов.  в.  зачини- 
ти, ню,  ниш,  и.  Затворять,  затворить.  У 

свою  батька  і  хлів  зачиняв,  а  в  нашого  не 
хоче  й  хати.  Ном.  №  2539. 

Зачйнятий,  а,  е.  Затворенный.  Як  би 
віконниці  у  хаті  не  зачиняті,  то  я  б  по- 

дивилась. О.  1862.  VII.  Кост.  52. 
Зачинятися,  нйюся,  ешся,  сов.  в. 

зачинитися,  нюся,  нишся,  гл.  Затворять- 
ся, затвориться.  Кот.  Ен.  V.  20.  Зачи- 

няються царські  врата  для  нашою  брата. 
Ном.  №  4782. 

Зачиркати,  ваю,  вш,  гл.  Зачирикать. 
Соловейко  защебетав,  залящав,  зачиркав. 
Кв.  I.  29, 

Зачитати,  таю,  вш,  гл.  Зачитать,  на- 
чать читать.  Письма  принесли  і  всі  тихень- 

ко зачитали.  Шевч.  439. 

Зачитатися,  таюся,  ешся,  гл..  Начать 
читаться.  Да  сами  свічі  посвітилися,  да 
сами  книги  зачиталися.  Чуб.  V.  837. 

Зачілябити,  блю,  биш,  гл.  Ударить, 
треснуть.  Він  його  як  зачілябив  у  вухо. 
Александров,  у.  Слов.  Д.  Эварн. 

Зачі  липну  ти,  ну,  непі,  гл.  Захватить, 
заграбастать,  забрать.  У  мене  всіх  трьох 
синів  зачіляпнули  у  службу.  Харьк.  у. 

Зачіпати,  паю,  вш,  сов.  в.  зачепити, 

ПЛЮ,  пиш,  гл.  1)  Ціплять,  заціпить,  за- 
давать, задіть.  Чи  витягнеш  з  води  Жеви- 

ахвана,  гачком  його,  як  рибу,  зачепивши. 
К.  Іов.  92.  Ні  за  що  рук  зачепити.  Ном. 
№  9870.  Не  съ  чімь  начать,  ніть  средствъ 
для  начала  (о  хозяйстві,  заработкі).  За 
що  б  тут  руки  зачепити?  За  яке  реме- 
ство  взятись?  Чуб.  Н.  17.  Хиба  тебе  вб- 
зом  зачепили?  Чімь  тебя  особеннымъ  затро- 

нули, обиділи?  Ном.  №  4040.  2)  Трогать, 
тронуть,  затрагивать,  затронуть.  Міг  би 
йому  листи  визволені  писати,  щоб  не  міг 
ніхто  нігде  зачіпати.  Макс.  (1849),  33. 
Мене  вовки  і  не  зачепили.  Грин.  І.  165. 
А  сусідці  перстень  даєш, — нащо  ж  мене 
зачіпаєш?  Чуб.  У.  200. 

8ачіпатися,  паюся,  ешся,  сов.  в. 
зачепитися,  плюси,  пишся,  гл.  Ціплять- 

ся, заціпиться,  задівать,  задіть.  Біда,  та 
й  за  біду    зачепилася.   Нои.  №    2162.    Та 

йшла  баба  п'яна,  на  порозі  впала,  а  дід 
зачепився,  та  й  сам  повалився.  Цисеь.  Св. 
45.  Хоч  голий  біжи,  то  ніде  нема  нікого, 
не  зачепишся.  Ном.  №  1918.  Нічого  так 
не  хотілось  тімасі,  як  зачепитись  на  жит- 

тя в  Кигві.  К.  ХП.  17. 
Зачіпеиька,  ки,  ж.  Предлогъ.  Зачі- 

пенька  у  мене  на  тім  кутку.  Черк.  у. 
Зачіпка,  ки,  ж.  1)  Заціпка.  2)  Не- 

доразумініе,  споръ.  Нін  зачіпку*  має  з 
дядьком  за  гроші.  Могил,  у.  3)  Препят- 
ствіе,  поміха.  Зміев.  у.  4)  Поводь,  пред- 
логъ.  Зміев.  у.  Він  їй  перед  очима  як 
усього  її  лиха  непогамованою  зачіпка.  МВ. 
(О.  1862.  І.  100).  Хотіла  їхати  до  ба- 

бусі, та  було  б  се  по  панському  їхати 
просто  з  цікавости.  Мусила  якусь  зачіпку 
до  того  знайти.  Г.  Барв.  378.  5)  Претен- 

зія, придирка.  Гляди  лиш,  зачіпка  тобі 
буде,  бо  ти  в  його  служив,  як  сталась  по- 

жежа. Новомоск.  у. 

'  Зачіси,  сій,  м.  мн.  Прическа.  МВ. 
Зачіска,  ки,  лс.— Кичка  1.  Мет.  208. 

Зачісувати,  оую,  вш,  сов.  в.  зачеса- 
ти, чешу,  шеш,  гл.  Зачесывать,  зачесать, 

причесывать,  причесать.  Чи  зуміє  ж  хто 
з  вас  мене  зачесати?  МВ.  (О.  1862.  Ш. 
38).  Усі  дівочки,  як  маківочки,  зачесані 

йдуть.  (  Грин.    III.    273. Зачісуватися,  суюся,  ешся,  сов.  в. 
зачесатися,  чешися,  шешся,  гл.  Зачесы- 

ваться, зачесаться,  причесываться,  приче- 
саться. 

Зачмелити,  лю,  лиш,  гл.  Оглушить, 
ошеломить.  Угор. 

Зачмихати,  хаю,  вш,  гл.  Зафыркать. 
Зачмише  як  кабан.  О.  1862.  П.  64. 

Зачмутуватн,  тую,  вш,  гл.  Начать 
ласкаться?  Зачмутувала  кумася  коло  свою 
Івася.  Ном.  №  12648. 

Зачбвгати,  гаю,  вш,  и.  Зашаркать 

(ногами). 
Зачопувати,  пУю,  вш,  гл.  Сді- 

лать  шипь,  стержень  вь  бревні  для  со- 
единенія  его  съ  другимъ.  Зачопуй  стовпа, 
а  я  викопаю  тим  часом  яму.  Волч.  у. 

(Лободовск.). 
Зачорнити,  шо,  нйш,    гл.    Зачернить. 
Зачорніти,  нію,  вш.  Зачерніть.  Жедве- 

ледве  зачорнів  ус.  О.  1862.  ІУ.  75. 
Зачортбваннй,  а,  є.  =  8а6ісований. Полт.  у. 

Зачубитися,  блюся,  бишся,  гл.  За- 
тіять драку,  «вцепиться  вь  волоса  другь 

другу. Зачувати,  паю,  вш,    сов.   в.    зачути, 
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чгую,  вш,  гл.  Слышать,  заслышать,  ^слы- 
шать. То  удова  теє  зачував.  Чуб.  У.  848. 

Заржи,  зароки,  сивий  конику,  рано  на  пашу 
йдучи,  чи  не  зачує  серце-дівчина,  а  в  саду 
«інки  в'ючи.  Чуб.  III.  118.  2)  Чуять,  по- 

чуять. Хутко  зачує  кішка,  де  сало.  Нон. 
№  5741. 

Зачуватися,  в&юся.  вшся,  и.  Чуяться, 
чувствоваться.  їй  не  зачувалось,  що  вона 
іде  усе  низче  та  низче.  МВ.  (О.  1862. 
І.  98). 

Зачудувати,  дую,  вш,  гл.  Удивить. 

Зачудуватися,  дуюся,  вшся,  гл.  Уди- 
виться. 

8ачужа,  нар.  Вчужі.  Зачужа  жаль. 
Нон.  №  2255. 

вичумакувати,  кую,  вш,  гл-  1)  На- 
чать чумачить.  2)  Заработать  чуначествомъ. 

Зачумйти,  млю,  кіш,  гл.  Зачумить, 
заразить. 

Зачуиіти,  кію,  вш,  іл.  Очуміть. 
Заіундвнии,  а,  в.  1)  Зараженный  чу- 

мой. 2)  Одурівшій  Чіпка  стояв  як  за- 
чумлений.  Мир.  ХРВ.  236. 

Эачутн.  См.  Зачувати. 
Зачуханий,  а,  е.  Безсризорный,  остав- 

ленный безъ  попеченія.  Як  би  прибрати, 
то  й  дитина  була  б  гарна,  а  то  нема 
рідної  матері,  то  й  ходить  зачухане. 
Зміев.  у. 

Зачухатися,  хаюся,  вшся,  гл.  Заче- 
сатися, начать  чесаться  вслідствіе  зуда 

(о  дійствіи,  но  не  обь  ошущеніи). 
Зачухріти,  раю,  вш,  гл.  1)  О  шерсти: 

растрепать.  Зачухрала  кужіль,  що  й  прясти 
важко.  2)  Быстро  побіжать.  3)  Засічь 
(розгами).  Улучай,  каже,  Іродів  сину,  а  не 
то  до  смерти  зачухраю.  Стор.  І.  137. 

Зачучверіти,  рію,  вш,  іл.  Зачахнуть,  ., 
закоряніть. « 

Зачхати,  хаю,  вш,  гл.  Зачихать. 
Зашавкати,  каю,  вш  и  зашавкотіти, 

кочу,  тйш,  гл.  Зашавкать,  зашамкать. 
Св.  Л.  303.  Зашавкотів  старий.  Св.  Л.  309. 

Зашалювати,  лиш,  вш,  гл.  Обить  ша- 
левками. 

Зашамотатися,  таюся,  вшся,  гл.  За- 
суетиться, зашевелиться.  Зашамотались 

моди.  Черк.  у. 
Зашамотіти,  чу\  тйш,  и.  Зашелестіть, 

зашуршать.  В  сінях  щось  зашамотіло. 
Мир.  Пов.  І.  1586.  Зашамотіла  дітвора. 
Сим.  193.  Вінок  той  труситься,  мов  усі 
квіточки  зашамотіли.  Г.  Барв.  83.  Жита 
зашамотіли.  Мир.  ХРВ.  64. 

Зашарйтися,  рюся,    рйшся,    м.    За- 

рдіться,  зарумяниться,  закраснеться.  Бнея 
очі  запалали,  уста  од  гніву  задріжали, 
ввесь  зашаривсь  мов  жар  в  печі.  Котл.  Ен. 
VI.  89. 

Зашарпати,  паю,  вш,  гл.  Приняться 
рвать,  терзать. 

Зашарудіти,  дтву\  дйш,  гл.  Зашеле- 
стіть, зашуршать.  Аф.   Зашаруділа  миша. 

вашастувати,  тую,  вш,  гл.  На  дворі 
тихо  все  було...  ніщо  нігде  не  зашастув, 
осика  листом  не  жартує.  Греб.  335. 

Зашатйрити,  рю,  риш,  гл.  Замотать. 
Він  у  мене  гроші  зашатирив. 

Зашахратися,  раюея,  вшся,  гл.  Замо- 
таться. Припливло  мені  у  думку:  еге,  був 

він  багатир  над  усе  село,  одже  зашахрався: 
де  млини,  де  воли,  де  коні,  де  яка  худоба, 
де  що  було,  усе  геть  чисто  поцінували. Васильк.   у. 

Зашварґотатн,  ґочу\  чеш,  гл.  1)  Заго- 
ворить быстро  (о  евреяхъ  и  пр.).  2)  Заше- 

лестіть, зашуршать.  Як  жбурнув  книжкою 
під  поріг!  аж  листки  зашвартотали.  Св. 
Л.  230. 

Зашнендятн,  дяю,  вш,  г.%.  1)  Захо- 
дить. 2)  Загрязнить  ходивши. 

Зашелестіти,  щу\  стиш,  гл.  Зашеле- 
стіть, зашуміть.  Шли  щось  зашелестіло: 

рипнули  двері,  увійшла  наша  Одарка.  МВ. 
І.  71.  Важко  зітхнув,  аж  листя  зашелес- 

тіло. Стор  І.  107. 
Зашепнути,  ну  неш,  гл.  Шепнуть. 

А  сторожик  як  почув,  зараз  мені  защеп- 
нув. Гол.  І.  144. 

Зашепотати  и  загаеаотіти,  чу\  тйш, 
гл.  Зашептать.  Зашепотіли  люде.  Г.  Барв. 542. 

Затоптувати,  тую,  вш,  гл.  Зашепты- 
вать.  Батюшка  усе  затоптував  і  запису- 

вав. МВ.  II.  204. 

Зашеретувати,  тую,  вш,  гл.  1)  Озер- 
нахъ:  размолоть  на  крупу.  2)  О  льді:  за- 

тереть. Сьою  року  під  Вознесенським  льо- 
дом зашеретувало. 
вашеретуватися,  туюся,  вшся,  гл. 

Врізаться  во  что  и  увязнуть.  Оце  їхав 
та  й  зашеретувавсь  у  грязюку.  Слов.  Д. 
Эварн. 

Зашерхати,  хаю,  вш,  сов.  в.  зашерх- 
нути, хну,  неш,  и.  Подергиваться,  подер-- 

нуться,  покрыться  тонкимъ  слоемъ  чего-либо, 
напр.  льда.  Уже  вранці,  то-й  водиця  у  ко- 

риті, де  напувають. товар,  зашерхав.  Греб. 
403.  Прийшов  Петрусь,  і  сльози,  шо  ще  не 
зашерхли,  зараз  і  висохли.    Г.  Барв.   501. 
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Се  він  говорить,    аби    горло  не  зашерхало. 
Г.  Барв.  316. 

Зашивати,  ваю,  еш,  сов.  в.  зашити, 
шию,  еш,  гл.  Сам  чобіт  заший,  коли  ро- 

зірвався. Ном.  Л»  11265. 
Зашиватися,  ваюся,  ешся,  сов.  в. 

зашитися,  шиюся,  ешся,  гл.  1)  Заши- 
ваться, зашиться.  2)  Запрятываться,  за- 

прятаться, залізать,  залізть.  Бісове  по- 
рося, куди  зашилось!  Нехай  би  вже  па- 

рубки, а  то  й  оті  жевжуни  зберуться,  та 
зашиються  десь  у  хаті  та  й  гуляють  у 
карт.  Пирятин.  у. 

Зашийок,  йку,  м.  Шиворотъ,  тылъ 
шеи.  Дай  не  дай,  а  в  зашийок  не  пхай. 
Ном.  №  4585. 

Зашинкуватн.  к^ю,  еш,  гл.  Заняться 
продажей    спиртныхъ  вапитковъ. 

Зашипіти,  шиб,  пйш,  гл.  Зашипіть. 
Зашиплять    як  гадюки.  Стор.  II.  254. 

Зашипотіти,  почу\  тйш,  а,=8аши- 
піти.  Зашипотять  мов  гадюки.  Кв. 

Зашити,  ся.  См.  Зашивати,  ся. 
Эашкалубяна,  ни,  ж.  Скважина,  щель. 

Коло  самої  стіни  десь  знайшлася  зашкалу- 
бина  між  дошками.  Перстінь  закотився 
туди  і  зник.  Левиц.  І.  516. 

8ашкалубити,  бдю,  биш,  гл.  Сділать 
щель,  углубленіе. 

Зашкандибати,  баю,  еш,  гл.  Захро- 
мать. То  затюпає,  то  знов  зашкандибає. 

Кв.  II.  164. 

Зашкарубнути,  бну,  неш,  гл.  Засох- 
нуть, отвердіть  сверху,  покрыться  какъ 

бы  коркой.  Сим.  197.  Виверни  кожуха,  а 
то  як  змочить  дощ  та  зашкарубне,  буде 

такий,  як  луб.  Уман.  у.  Як  нападе  не- 
жидь,  то  й  у  носі  зашкарубне.  Лебед.  у. 
Земля  зашкарубла. 

8ашкарУ питися,  плюся,  пишся,  гл.— 
Зашкарубнути. 

Зашкарупіти,  пію,  еш,  гл.=8ашка- 

рубнути.  Желех. Эашкварити.  См.  Зашкварювати. 
Зашкваркотіти,  чгу.  тйш,  гл.\  Зашипіть 
Зашкварчати,  чу^  чйш,  гл.\  на  огні. 

Зашкварювати,  рюю,  еш,  сов.  в.  за- 
шкварити, рю,  риш,  гл.  1)  Сильно  жарить, 

сильно  нагрівать,  нагріть.  2)  Зажаривать, 

зажарить.  3)  Приправлять,  приправить 

поджареннымъ  саломъ.  Въ  ироничной  пі- 
сенні: Гарбуз  варю,  шрбуз  печу,  гарбуз, 

мамцю,  варю,  цибулькою  закришила,  редь- 
кою зашкварю  (т.  є.  вмісто  сала).  Грин. 

III.  387.  4)  Ділать  что-либо  съ  силой,  съ 
напряжешемъ. 

Зашжбдити,  джу,  диш,  гл.  Повредить; 
помішать.  Слабому  животові  і  пиріг  за- 

шкодить. Чуб.  І.  251.  Шикварта  горілки 
зашкодила  мені.  Левиц.  V.  124.  Вовк  ки- 

неться на  тою  чоловіка,  котрий  йому  за- 
шкодить догнати  чорта.  Чуб.  І.  52.  Бог 

як  нам  уродить,  то  буде  нам  і  всім,  і  зло- 
дій не  зашкодить.  Гул.  Арт.  (О.  1861. 

III.  95).         ,    V       , 

Зашкруміти,  иію,  еш,  гл.=3ашкару- 
піти  (оть  тепла).  Желех.  Шух.  І.  163. 

Зашкрябати,  баю,  еш,    гл.  Заскресть. 
Зашкалити,  лю,  лиш,  гл.  Пронять, 

донять. Зашкурннй,  а,  є.  1)  Подкожный.  Вся 
кров  скипглася  зашкурна.  Котл.  Ен.  VI. 
ЗО.  2)  — воді.  Подпочвенная  вода.  Могил. 
у.  В  сій  криниці  зашкурна  вода,  а  не  дже- 

рельна, то  в  сухе  літо  пересихає.  По- 

дольск, г. Зашлюбити,  блю,  биш,  гл.  Сочетать 
бракомъ.  Ах  мати,  не  знати,  чи  рада 
тому,  може  тя  зашлюбить  кому  иниюму. 

Чуб.  У.  137 
Зашлюбитися,  блюся,  бишся,  и.  Об- 

вінчаться, жениться,  выйти  вамужъ.  За- 
шлюбитись, не  дощик  перечекати.  Ном. 

№  8851. 

Зашмагати,  гаю,  еш,  гл.  Засічь,  ва- 
бить. До  полусмерти  зашмагав  канчуками. 

Стор.  І.  191. Зашмалйти,  лю,  лиш,  и.  Подвергнуть 

загару,  обжечь. 
Зашморг,  гу,  м.  1)  Затягиваніе  петли. 

Зав'язати  зашморгом.  Затянуть  петлей.  2) 
Дивитися  зашморгом.  Непріязненно  смот- 
ріть.  Ном.  №  3044.  І  косо,. зашморгом  ди- 

вивсь. Котл.  Ен.  УІ.  63. 

Зашморгнути,  ся.  См.  Зашморгува- 

ти, ся. 
Зашморгувати,  гую,  еш,  сов.  в.  аа- 

шморгн^тн,  ну\  нбш,  гл.  Затягивать,  за- 

тянуть (петлю  "та  пр.).  Мнж.  61.  Зашморг- 
ни калитку.  Зашморгнув  на  шиї  він  аркан. 

Г.  Арт.  (О.  1861.  ПІ.  84). 
Зашмбргуватися,  гуюся,  ешся,  сов. 

в.  зашморгнутися,  н^ся,  нешся,  гл.  За- 
тягиваться, затянуться  (о  петлі  и  пр.). 

Зашнурувати,  р^ю,  еш,  гл.  Зашнуро- 
вать. Чому  шнуровка  не  зашнурована?  Чуб. 

III.   149. 

8ашолудйвіти,  вію,  еш,  гл.  Запарши- віть. Стор. 

Эашпигатн,  гаю,  еш,  гл.  Заколоть. 

Левиц.  I.  515. 
Зашпилити,  лю,  лйш,   гл.    1)  Прико- 



Зашпінкуватн— Защіпляти. 

лоть  булавкой.  2)  Засадить,  пригвоздить. 
Зашпилили  .мене  на  три  роки  у  винницю. 
Черк.  у. 

Зашлінкувртд,  кую,  еш,  іл.  Застег- 
нуть при  помощи  пряжки.  Зашпінкуе  ре- 

менятко  жовтими  пряжками.  Гол.  11.411. 

вйшпорн,  рів,  мн.  Острая  боль  въ 
поверхности  рукъ  отъ  мороза.  Оце  зашпо- 

ри зайшли.  Ном.  &  685.  Переносйо:  боль, 
страданія.  Великі  зашпори  заганяло  жит- 

тя у  серце  Прісьці.  Мвр.  Пов.  І.  117. 
Ще  он  зашпори  не  одійшли  (після  похо- 

рону), а  тобі  співи  та  жарти  в  голові. 
Мир.  Пов,  І.  139. 

Эашпбтатися,  таюся,  вшся,  гл.  Спот- 
кнуться. Желех. 

Звинувати,  пую,  6т,  гл.  Заволно- 
ваться, запіниться.  Заграє  море  й  зашпуе. 

Мкр.  Г.  5. 
8ашпунтувати,  тую,  еш,  и.  Закупо- 

рить, заткнуть. 
Зашпунтуватися,  туюся,  вшся,  гл. 

Закупориться,  кріпно  запереться.  В  замку 
Еорсунськім  зашпунтувались. 

вашрубувати,  бую,  еш,  гл.  Завинтить. 

Заштабувати,  бую,  еш,  гл.  Забить  же- 
лезными полосами.  Желех. 

8аштбвхати,  хаю,  еш,  гл.  1)  Затол- 
кать, начать  толкать.  2)  Затолкать,  забить 

толчками  (съ  удареніемь  на  второмъ  слогі). 
ваштокати,  нею,  еш,  гл.  1)  Начать 

говорить  „что".  2)  Сбить  съ  толку,  поста- 
вить въ  тупикъ.  Я  його  як  заштокав,  так 

він  не  знав  гио  й  казати.  Екатериносл.  у. 
Слов.  Д.  Эварн. 

ваштбкуватися,  куюся,  вшся,  гл. 

Употреблять  въ  разговоре  „что"  (о  вели- 
коруссахъ).  Отто  воно  (Псковська)  губерня. 
Л  говорять  так,  шо  заштопуються.  Мир- 
гор,  у.  Слов.  Д.  Эварн. 

ваштрикатн,  каю,  вш,  гл.  1)  Начать 
колоть,  заколоть.  Як  застудив  голову,  в 
ушах  заштрикало.  2)  Заколоть,    исколоть. 

8аштуржбвувати,  вую,  еш,  м.=8а- 
тушковувати.  Константияогр.  у. 

Зашубортатн,  рчу\  тиш,  гл.  Зашу- 
міть, застучать.  Вх.  Зн.  20. 

Эашугати,  гаю,,  еш,  гл.  Залетать,  раз- 
сікал  воздухъ.  Зашугали  сірі  орли,  літаю- 

чи над  трупами. 
Зашукуа&ти,  кую,  еш,  гл.  Подыски- 

вать. Вівчарь,  що  пас  громадську  стару, 
зашукував  хлопців  у  поміч.  Мир.  ХРВ.  37. 

вашулйтк,  лю,  лиш,  гл.  Въ  игрі  въ 
шуль:  бросить  палку  такь,  чтобы  она  кон- 

цемъ  подсунулась  подъ  лежащую  на  землі 
палку.  КС,  1887.  VI.  477. 

Зашуміти,  млю,  мйш,  и.  Зашуміть. 
Л  в  городі  та  у  Львові  зашуміли  верби. 
Макс.  80. 

Зашумотіти,  мочу,  тйш,  гл.  Зашу- 
міть (въ  голові).  Випили  ми  по  чарці  і 

по  другій...  зашумотіло  у  його.  О.  1862. 
І.  48. 

Зашумувати,  муЬ,  еш,  гл.  Запіниться. 
Зашушукати,  каю,  еш,  гл.  Зашептать. 
Защавити,  влю,  виш,  гл.  Ударить. 

Защавив  його  по  пиці,  що  ну-ну!  Екате- 
риносл. г. 

8ащебетати,  чу\  чеш,  гл.  1)  Защебе- 
тать. Защебетав  жайворонок,  угору  летючи. 

Шевч.  ЗО.  Защебече  соловей  уночі,  розве- 
селить мої  чорні  ті.  Чуб.  III.  147.  2)  Заго- 
ворить быстро  и  весело.  Повеселішала  наша 

Феська,  защебетала  до  баби.  Г.  Барв.  198. 
Защедрувати,  р^ю,  еш,  гл.  Пропіть 

щедрівку.  А  я  тобі  защедрую.  Чуб.  ПІ.  456. 
Защепнути,  ну\  неш,  гл.  Защемить, 

ущемить.  Росколов  дуба  та  й  защепнув 
йою  там  бородою.  Мнж.  44. 

Защеміти,  млю,  мйш,  гл.  Заболіть 
острой  болью.  Як  шабелька  задзвенить,  то 

й  серденько  защемить.  Чуб.  V.  981.  За- 
смутилась йою  душа  і  защеміло  серце. 

Стор.  МПр.  39. 
Защепйти.  См.  Защіпляти. 

Защипувати,  пую,  еш,  сов.  в.  защип- 
нути, ну\  нбш,  гл.  Заліплять,  заліпить 

(пирогъ,  вареникъ).  Варила  дружечка  пи- 
ріжки, защипувала  їх  в  три  ріжки.  О. 

1862.  ІУ.  35. 

8ащйта,  ти,  ж.  Защита.  Дізнала  Бо- 
жої защити.  К.  Псал.  113. 

Зашитйти.  См.  Защищати. 

Защищати,  щаю,  еш,  сов.  в.  заши- 
тйти, щищу,  тйш,  гл.  Защищать,  защитить 

Защитив  йою  перед  судом.  Кв.  Драм.  321 
Защіпати,  паю,  еш,  сов.  в.  защіпнутн 

ну\  нбш,  гл.  Защепать,  защепнуть,  брать 
взять  на  крючекъ.  Защіпни,  кажу,  двері, 
та  не  пускай.  Кв.  Драм.  260.  Защепнеш 
же  двері  на  защіпку,  як  я  піду.  Харьк.  г, 

Защіпка,  ки,  ж.  Крючокъ  дверной 
Мене  мати  гулять  не  пускала  да  в  ко- 

мору да  зачиняла,  трома  защіпками  да 
защіпала.  Чуб.  III.  132.  Ум.  Защіпочка. 
Мил.  84.  Защіпочка  хороша.  КС.  1883. 
П.  291. 

8ащіплйти,  лйю,  еш,  сов.  в.  заще- 
пйти, плю,  лиш,  гл.  Прививать,  привить. 

Защіпляти  віспу.  НВолын.  у 
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Защіян^ти.  См.  Защіпати. 
Защбкати,  каю,  вш,  гл.  Начать  гово- 

рить що. 
За-що-раз,  нар.  Постоянно,  всякій  разъ. 

За-що-раз  дощ  зачитається  з  тії  закутини. 

Каменец."  у. 
Заюдовйтн,  влю,  виш,  (=8айудо- 

вити),  гл.  Сделаться  вдовьгаъ.  Не  есть 

ти  мені  мати — мотая  змія,  мене  '^моло- 
дою заюдовила.   Чуб.  V.  706. 

Заюв,  ка,  м.= Завць.  Желех. 

Заюрнти,  рк>,  риш,  гл.  Зашалить.  Ді- 
дона  кріпко  закурила,  горщок  з  вареною  роз- 

била. Котл.  Ен.  І.  20. 

Заюртувйтися,  т^юся,  ешся,  гл.  Прид- 
ти въ  волненіе,  возбужденіе,  смятеніе.  К. 

Желех. 

Заюхтбритися,  рюся,  ришся,  гл.  1) 
Закапризничать.  От  і  заюхторились — годі 
косить.  2)  Безл.  Заібхторилося.  Захотілось 
(о  капрвзномъ  желаніи,  несколько  презри- 

тельно). От,  заюхторилося  їй  у  город.  Бо- 
годух.  у. 

Заюшити,  ш^  шйш,  гл.  1)  Политься 
(о  крови).  Луснув  він  Пою  по  голові  терли- 
маном  і  зразу  заюшилася  кров.  Новомоск. 
у.  2)  Окровавить.  Увійшов  старий  у  хату 
обшматований,  побитий,  заюшений.  Грин. 
II.  171. 

Заюшитися,  пгуся,  шйшся,  гл.  Окро- 

вавиться. Заюшився  кров'ю.  Черк.  у. 
Зайва,  ви,  ж.  Заявлеше. 
Заявити.  См.  Заявляти. 

Заявляти,  лиш,  вш,  сов.  в.  заявити, 
влю,  виш,  а.  Заявлять,  заявить,  объявлять, 
объявить.  Моя  любая  дитино,  заявляю 
тобі  мою  волю.  Стор.  МПр.  7 І.  Треба, 
мати,  людям  заявляти.  Чуб.  V.  734. 

Зайкати,  каю,  вш,  гл.  Заговорить,  за- 

кричать: ГЯІ  я!"  Братця!  хто  хоче  го- 
рілку панську  пити? — Я!  я!  я!  так  усі  й 

заякали.  Миргор.  у.  Слов.  Д.  Эварн. 

Заякоритися,  рюся,  ришся,  гл.  Со- 
гнуться. Дивись,  як  якорь  заякорився. 

Борз.  у. 
Заяловіть.,  вію,  вш,  гл.  О  корові: 

быть  безъ  телеика  (въ  данномъ  году).  Як 
заяловіє  корова,  то  продам.  Черк.  у. 

Заялбввннй,  а,  е.  Засаленный. 

Заялозити,  жу,  8иш,  и.  Засалить. 
Заялбзитися,  ясуся,  зишся,  гл.  Заса- 

литься. 

Зйян,  на,  м.  Сказочный  герой,  зачав- 
шійся отъ  полученнаго  отъ  зайца  яблока. 

Грин.  II.  260. 

Заянець,  нця,  л.=3ввць.  Бх.  Пч. 
П.  6. 

Заярйнитися,    июся,   иишся,  гл.   Въ 
загадкв:  Звечора  заяринилось,  а  к  світові 
засандричищь.  (Діжа  з  кістом).  Мнж. 
174. 

Заяровувати,  вую,  вш,  и.  Вклады- 
вать, вделывать  (полки  въ  шкафъ).  Кіев. 

Заяровуватнся,  вуюсЯ,  ешся.  гл.  Вкла- 
дываться, вделываться  (о  полкахъ  въ  шка- 

фу). Полички  в  миснику  заяровуються.  Кіев. 
Зайсдя,  ля,  с.  Ясли.  Купи  та  купи 

коняку...  „А  годувати  чим  я  буду?  Тебе  в 

заяслб  положу?"  Рудч.  Ск.  II.  174. 
Зайтрення,  ня,  с.  1)  О  рань:  нагное- 

ніе,  воспаленіе.  2)  Раздраженіе. 

За  ятрити,  рю,  риш,  гл.  1)  Растравить 
(рану).  2)  Раздражать,  разсердить. 

вайтритися,  рюся,  ришся,  гл.  1)  О 
ранЬ:  загноиться.  До  тих  оке  ран,  которі 
заятрились  і  дуже  пекли,  прикладував  роз- 

різаних жаб.  Стор.  МПр.  166.  2)  Раздра- 
житься, прійти  въ  ярость. 

Заяць,  зайця,  м.  1)  Заяцъ.  2)  Часть 

олійниці'  родъ  толкача,  песта,  давлешеиъ 
котораго  выжимается  постное  масло.  Шух. 
І.  16В.  Ум.  Зайчик. 

Заячати,  чу\  чйш,  и.  Закричать  (о 
лебедяхъ  и  людяхъ).  Випливала  лебедочка 
по  воді,...  заячала,  в  воду  вдарила  крилом. 

Щог.  47. Заячий,  а,  е.  1)  Заячій.  На  новий  рік 
прибавилось  дня  на  заячий  скік.  Нон. 
№  513.  2)  Раст.:  а)  заячий  горох.  Астра- 
гонъ  широколистый,  б) — капуста.  8е<1ит 
Теїерпішп  Ь.  ЗЮЗО.  I,  168.  в)— квас. 
Охаїіз.  Шух.  I.  22.  г)  Заяча  крівця,  заячий 
крівець.  Нурегісит  рег&гаіит  Ь.  ЗЮЗО. 
І.  125,  168.  д) — крав.  Ма^апіЬетиа  Ьіїо- 
Ііит  Ь.  ЗЮЗО.  І.  128.  е)~ чі  лапки.  Егі- 
орЬогит  ап^ивііюііит  Коїп.  ЗЮЗО.  І.  121, 

Е.г1аІіго1іит  Норре.  ЗЮЗО.  І.  122.  ж)— 
орішки  Ашуз<іа1іі8  паппа  Ь.  ЗЮЗО.  І.  111. 
з)—  салата.  Вашшсиїиз  Гісагіа  Ь.  ЗЮЗО. 
І.  133.  и)  —ухо.  УегЬазсиш  ЬусЬпШв  Ь. 
ЗЮЗО.  І.  140.  і) — холод 6н.  Азрага§и8  оШ- 
сіпаїів.  ЗЮЗО.  І.  113.  к) — щавель,  щавух. 
Оха1І8  Асеіовеїіа  Ь.  ЗЮЗО.  І.  130. 

Заячина,  ни,  ж.  Мясо  зайца.  Оскоро- 
митися хоть  заячиною.  О.   1862.  Н.  25. 

Зоабитн,  бдю,  бнш,  гл.  Обабить. 
Збабіти,  бію,  вш,  гл.  Обабиться.  Коли 

дівці  сходить  на  вінці,  то  збабіє.  Нон. 
№  8098. 

Збабратися,  раюся,  ешся,  гл.    Выдач- 
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катьса  въ  грязи.  Збабрався  в  болоті.  Вх. 
Лем.  417. 

Збабчений,  а,  е.  Сморщенный.  Горох 
збабчений.  Вх.  Лем.  417. 

Збава,  ви,  ж.  Порча.  Ум.  Збавна. 

Збавйтель,  ля,  м.  Спаситель.  Пере- 
стань тужити,  зачни  благати  Збавителя. 

Чуб.  V.   115. 
Зб&вктн,  ся.  См.  Збавляти,  ся. 

вбавлення;  ня,  с  І)  Лишеніе.  2)  Из- 
бавденіе.  Трудиться  до  крівавою  поту  за 
збавлення  своїх  безмірних  гріхів.  Стор. 
МПр.  166. 

Збавляти,  лаю,  аш,  сов.  в.  збавити, 
влю,  виш,  гл.  1)  Лишать,  лишить.  Нехай 
тебе,  чужий  батько,  синочку,  не  лає,  щастя 
твою  козацькою  навік  не  збавляє.  Макс. 

(1849),  7. — мну,  життя.  Лишить  жизни, 
погубить.  Чому  мені  злої  долі,  чом  віку  не 
збавиш?  Шевч.  95.  Ой  чи  вдариш,  чи  не 
вдариш,  тілько  мені  життя  збавиш.  Чуб. 
У.  130.  2)  Губить,  погубить.  Ой  лежить 

же  п'яний  сотник  Жарко  та  тепер  йою 
збавляйте.  Мет.  527.  Нехай  буду  один  по- 

цибати, козацькою  війська  не  збавляти. 

АД.  І.  186.  3)  Портить,  испортить,  иска- 
лечить; подорвать.  Збавив  же  ти  кобилу 

сиву.  Грин.  ПІ.  652.  Боюсь...  щоб  ти  мене 
не  зрадила,  моєї  русої  кісочки  не  збавила. 
Мил.  84.  Нащо  ти  нам  чорта  ізбавив? 
Щоб  зараз  йою  вилічив!  Рудч.  Ск.  І.  56. 

Силу  втратила,  здоров'я  збавила.  Мир. 
ХРВ.  35.  4)  Истрачивать,  истратить  по- 

пусту* Матінка  кричить,  а  батенько 
ще  гірше:  „гцоби-сь  не  ходив  до  дівчини 

більше.  Нащо  ж  тобі,  синку,  'ніченьки збавляти?  Коли  її  любиш,  то  позволяю  ті 

взяти"  Грин.  Ш.  258.  5)  Избавлять,  из- 
бавить. Не  чисть  мене  до  живою,  то 

збавлю  тебе  од  всього  злою.  Ном.  Л»  282. 

вбавлятися,  лаюся,  ашоя,  сов.  в.  вба- 
витися, влюся,  ваше  я,  гл.  Уменьшаться, 

уменьшиться,  убавляться,  убавиться.  Не- 
щасливість  світа — збавилося  літа,  прий- 

шла зіма,  то  й  хліба  нема.  Ном.  >6  10179. 

Збагатити,  чу,  тіш,  а.  Обогатить. 
На  землю  глянеш — і  напоїш,  і  збагатиш 
ії  даремно.  К.  ІІсал.   144. 

Збагатитися,  чуод,  тйшея,  гл.  Обо- 
гатиться. Як  розжився,  збагатився, — ніхто 

не  зазнав.  К.  Досв.  170.  ЧереваньОув  тяжко 
грошовитий...  пан  із  козацтва,  що  збага- 

тилось за  десятолітню  війну  з  козаками. 
Е.  ЧР.  4.  / 

Збагатіти,    тій»,   аш,  гл.   Разботатвть. 

К.  Досв.  170.  З  тою  часу  цареве  царство 
побільшало  і  збагатіло.  Стор.  І.  84. 

Збагиітувати,  туго,  еш,  гл.  Втоптать 
въ  грязь;  испортить;  обезчестить.  Збагні- 
тував  мою  велику  славу,  ізняв  з  мене  ві- 

нець мій  осіянний.  К.  Іов.  41.  Нащо  я  йою 
надіну,  щоб  збагнітувати  одразу?  Ну  иго  ж 
з  тою,  що  ми  збаїнітувмо  чоловіка?  Ну, 
завдамо  йою  в  Сібір,  ну,  збагнітуемо  йою, 
а  потім  плати  за  його  подушне,  а  жінка, 
діти...  Лебед.  у. 

Збагнути,  ну",  наш,  гл.  Постичь,  про- 
никнуть, догадаться,  вспомнить.  Господньої 

сили  ніхто  не  збагне.  НВолын.у.  Не  мож- 
на всього  тою  жадним  розумом  збагнути. 

ЗОЮР.  І.  311.  Щем  нікого  не  любила — 
люде  вже  збагнули.  Гол.  П.  820.  Цих  ка- 

зок так  багацько  є,  що  їй  Богу,  їх  і  не 
збагнеш  усіх.  Рудч.  Ск.  І.  130. 

Збайдужіти,  жія),  еш,  гл.  Сдвлаться 
равнодушным?..  Климвович.  (Желех.). 

Збалакатися,  каюся,  вшея,  гл.  Разгово- 
риться о  чемъ-дибо,  коснуться  въ  разго- 

воре чего-либо.  Збалакалися  про  попів. 
Константиногр.  у. 

Збаламутити,  мучу,  тиш,  гл.  1)  Воз- 
мутить. 2)  Смутить.  Тоді  жінку  збаламу- 

тять, що  й  не  подивиться.  Чуб.  У.  1066. 

Збан,  ну,  м.  =  Дзбан.  Ішов  красний 
пан,  ніс  води  збан.  Чуб.  І.  68.  2)  Родъ 
узора  въ  вышивкв.  Чуб.  УП.  415* 

ЗбандДруватн,  р^ю,  аш,  гл.  Разгро- 
мить? Пушками  збандірували  турчина.  О. 

1862.  П.  62. 

Збанка,  ви,  ж.  —  8бан. 
ЗбанарУтитнся,  кручуся,  тишся  и 

збанкрутувати,  тую,  вш,  гл.  Обанкру- 
титься.  Желех.  У  Кованька  зюрів  свічний 
завод,  і  він  трохи  не  збанкрутився.  Левиц. 
Пов.  332. 

Збанок,  нку,  м.  1)=8бан.  Коби  мені 
зранку  горилочки  в  збанку.  Гол.  I.  387.  2) 
Перекладина  въ  ткацкомъ  станкв,  на  ко- 

торую ткачъ  упирается  грудью.  Харьк.  у. 
Мнж.  180.  3)  Раст.  КирЬаг  Іиіеига  8гш1Ь. 
ЗЮЗО.  I.  129.  Ум.  Збаночон. 

Збаночок,  чку,  м.  1)  Ум.  отъ  збійок. 
1"рин.  Ш.  530.  2)  мн.  Раст.  КутрЬаеа 
аІЬа.  Вх.  Пч.  I.  11. 

Збантуритн,  рю,  риш,  гл.—  Збаламу- 
тити. Збантурити  воду.  Харьк.  у. 

Збанувати,  нУю,  аш,  гл.  1)  Затоско- 
вать. Мовлять  мені  добрі  люде,  що  я  схо- 

рувала,  а  я  така  й  за  миленьким  дуже 
збанувала.    Рол.  П.  773.  — на  бчі.   Осліп- 
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нуть.   Уже  третій  рік,  як  збанував  на  очі 
й  нічою  не  бачить.  Укян.  у. 

8баня,  нити,  с  1)  Маленькій  жбанъ. 

Ум.  Збанятко.  Какенец.  у.  2)  ми.  Раст. 

Сатравлііа  гашіпсиїоідев.  Вх.  Пч.  І.  9. 

Збармуватн,  вую,  еш,  гл.  Снять  піну 
съ  варящейся  нежи.  Черв.  у. 

Збахтати,  таю,  еш,  гл.  Высоко  под- 
няться? А  рутка  ся  збахтала,  аж  по 

вікна  достала.  Гол.  II.  279. 

вбачати,  чаю,  «ш,  сов.  в.  вбачити, 

чу,  чиш,  гл.  1)  Изгинять,  извинить.  Не- хай тобі  Бог  звидить  і  збачить.  Ном. 

№4129.  От  же  Господь  їй,  лиходійці, 

сього  й  не  збачив:  хоч  не  скірсн,  та  влу- 

чен.  Г.  Барв.  52.  2)  Замічать,  замітить, 

увидіть.  Вх.  Уг.  240. 

8баяти,  вбаю,  еш,  гл.  Сказать,  раз* 

сказать.  Що  таке,  дідусю?— Ні,  сього  не 

збаю—не  можу— не  силуй!  Кузьменко  (О. 

1861.  II.  44).  Ееборята  молодичі,  збайте 

за  мя,  збайте,  мене  курва  зчарувала,— ра- 
диш мі  дайте.  Гол.  IV.  498. 

Збезумитнея,  млюся,  кишся,  гл.  Оду- 

ріть, обезуміть.  Як  нап'ється  горілки— 

збезумиться  чоловік.  Черк.  у.  Прости,  ба- 

теньку, не  гнівайся,  я  вчора  п'яний  був, 
збезумився.  Чуб.  III.  87. 

Збезчестити,  чещу,  стиш,  гл.  Збез- 
честить. Той  Борній  Заволока  збезчестив 

мене.  КС.  1883.  VII.  501. 

Збентежити,  оя.  См.  Збентежува- 
ти, ся.  л 

Збентежувати,  жую,  еш,  сов.  в.  воен- 

тежити,  жу,  жиш,  гл.  1)  Обезкураживать, 

обезкуражить,  смущать,  смутить.  36»
- 

жила  ся  річ  Латина.  Котл.  Ен.  VI.  55.  і) 

Ругать,  обругать,  обезчестить.  Вони  ж  йог
о 

збентежили:  узяли  та  й  вигнали.  Зміев.  у. 

Нагцо  мою  збентежив  дочку?  Алв.  64. 

Збентежуватися,  жуюся,  вшся,  сов. 

в.  збентежитися,  жуся,  жишса,  іл.  Сму- 
щаться, смутиться. 

8берегтй.  См.  Зберігати, 

вберігати,  гаю,  вш,  сов.  в.  вберегти, 

режу,  жеш,  гл.  Сберегать,  сберечь.  А  ще 

і  для   мене    Бог    на    світі   радість   зберіг. 

Мог.   85.  •  '  _. 
Збвршніти,    нію,    вш,    и.=8рвшітн. 

Вх.  Уг.  240. 

вбесідуватн,  дую,  еш,  и.  Сказать. 
Вх.  Лем.  417. 

Збивання,  ня,  с.  1)  -Сбиваше,  скола- 

чиваніе.  Шух.  І.  182.  2)  Сбиваніе,  сшиба- 
ніе.    Збиванням    тільки    дерево    збавиш, 

труси  яблука.  Харья.  3)  Возмущеніе  (воды). 
4)  Вахтавье  (масла). 

вбивати,  ваю,  еш,  сов.  в.  вбити,  віб'ю, 
6'еш,  гл.  1)  Сбивать,  сбить,  сколачивать, 

сколотить.  Молодої  Бондарівні  оомовину 

збити.  Чуб.  V.  428.  Од  хвіртьи  до  ґанку 

й  до  ■  комори  лежали  по  землі  стежкою 

збиті  докупи  дві  дшки.  Левиц.  Лов.  20. 

Въ  приложеніи  *ъ  людямъ  збити  докупи— 
собрать,  соедвнвтьі  Буде  кому  лкд  той 

збити  докупи,  що  вештається  по  острову. 

Сгор.  МПр.  134.  У  Гребинки  о  составле- 

на книги:  Що  ж  то  .роблять  -земляки 
отсіми  довгими  зімніми  вечорами?  Давай, 

зіб'ю  їм  книжку-  Греб.  407.  Въ  значеній 

собирать,  собрать  (о  деньгахъ,  имуществі): 

Ік  Великсдню  збили  ̂ півтора  карбованці, 
хотіли,  хоч  поросятко  купити.  Г.  Барв. 

503.  А  яку  худобу  збив   велику    покійний. 

0.  1861.  X.  38.  2)  Сбивать,  сбить,  сши- 
бать, сшибить.  Збий  оцей  обруч  з  діжки.^ 

Ой  коню  ж  мій  вороненький,  ой  де  ж  твій 

пан  молоденький?  Чи  ти  його  в  Дніпрі 

втопив,  чи  ти  його  під  себе  збив?  Грив. 
Ш.  632.  Збив  десять  яблук.  Рудч.  Ск.  І. 

20.  Як  ударе  його  чоботом,  а  пеньок  був 

гнилий,— так  він  його  ногою  і  збив-  Грин. 

1.  209.  3)  О  лошади:  осаживать,  осадить. 

Оце  заїхав, — і  завернуться  ніяк:  треба  ма- 

буть збити  коня.  Черниг.  у.  Чуєш,  хлопче, 

.збий  мені  воли.  Черниг.  у.  4)  Ссадину  ді- 

лать,  сділать,  ссаднить.  А  правою  чого  ж 

ти  не  береш?— Та  збив  палець.  Грин.  І. 

175.  Збити  шию  (волбві).  Натереть  шею 

(волу).  5)  Смолачивать,  смолотить.  К
оло 

клуні  пашня  потрушена;  з  півсніпка  чи 

збито,  чи  не  збито,  а  забуто  й  покинуто. 

МВ.  (О.  1862.  І.  98).  6)  Вытаптывать, 

вытоптать.  Дивляться-  стійло  збито  коло 

диба;  що  воно  за  знак,  що  коло  дуба  так 

стопцьовано?  О.  1861.  V.  67.  7)  Выбивать, 

выбить  (градомъ).  Збило  ту  пишицю  (гря
- 

дом),  зосталась  сама  стерня.  Ірин.  II.  
14/. 

8)  Возмущать,  возмутить,  взбивать,  в
збить. 

Св  І  V  4.  Чого  вода  каламутна?  Чи  не 

хвиля  збила?  Чуб.  V.  126.  Пилу  не  збу- 
вайте, шмаття  не  валяйте.  ЧуО.  Ш.  йч. 

—бучу.  Поднять  взумъ,  крикъ,  скандаль,
 

тревогу.  Жінка  аж  під  стелю,— -таку  бучу 

збила.  Рудч.  Ск.  II.  22.  9)  Пахтать, 
 на- 

пахтать (масла).  Збити  масла.  Левиц.  1. 

483.  10)  Сбивать,  сбить,  смущать,  сму-
 

тить. Ви  Іова  не  збили,  не  вміли  ви  йому 

одвітувати.  К.  Іов.  70.  -з  пантелину,
  » 

пливу,  з  плигу.  Сбивать,  сбить  съ  
толку. 

Бкові  дівчата  і  жіночки...    збивають  
його 



Збиватися  —  Збігатися. 

з  паптелику.  Стор.  II.  243.  Усі,  одного 

зіб'ють  з  пливу.  НВолын.  у.  11) — з  статку. 
Довести  до  потери,  разорить.  Вх.  Уг.  240. 
12)  Только  сон.  в.  — крилами.  Захлопать 
крыльями.  Когут  збив  крилами.  МУЕ. 
ПІ.  48. 

Збиватися,  ваюся,  війся,  сов.  з.  вби- 

тися, зіб'юся,  б'єшся,  и.  Сбиваться, 
сбиться,  скучиться,  сліпиться;  собраться. 
Казав  Хома:  душа  моя,  де  ти  забарилась? 
У  собачинім  хвості  та  в  ковтуни  збилась. 
Ном.  Ж  10973.  На  лшг'їдані  збилось  ба- 

гацько народу.  Стор.  ~МПр.  50.  Подме 
Господь — і  льодом  стануть  води,  загуснув- 

ши, збиваються  у  камінь.  К.  Іов.  82. 
— на  що.  Собрать  денегъ  на  что.  Збився 
Пилип  і  на  хату.  Мир.  Пов.  І.  125.  Ти 
на  свою  худобу  тим  часом  збився  б.  Г. 
Барв.  179.  2)  Быть  сбиваемыми»,  сбитымъ, 
сшибленным!..  Збий  оту  груїиу  з  гілки, — 
Коли  ж  не  збивається!  3)  Сбиваться,  сбить- 

ся; спутаться,  ошибиться.  Ми  збились  тою 
сліду,  що  їхали,  та  не  знать  де  и  опини- 

лись. Новомоск.  у.  (Залюбовск.).  —з  пан- 
телйку.  Сбиться  еь  толку.  Хоч  буцгм, 
Грицьку,  ти  на  пана  закрививсь,  та  з 
пантелику  ти,  так  як  друп,  не  збивсь. 
Г.  Арт.  (О.  1861.  III.  87).  4)  Поднимать- 

ся, подняться  вверхъ.  Знов  зірвався,  збився 
та  й  полетів.  Федьк.  III.  141.  5)  Возму- 

щаться, возмутиться,  взволноваться.  Чоло- 

віка не  маю,  щоб,  як  зіб'ється  вода,  вки- 
нув мене  в  купальню.  Єв.  І.  У.  7.  — бучі. 

*  Подняться  шуму,  крику,  скандалу.  Така буча  збилася,  що  ледві розняли  їх.  МВ.  II.  185. 
8бнвач,  ча,  м.  Скопидомъ,  скряга. 

Вх.  Лем.  417. 

Збнт,  ту.  .и.=3битки.  Каменец,  у. 
Збити,  оя.  См.  Збивати,  ся. 

Збиткувати,  к^ю,  вш  (кого),  іл.  Оби- 
жать кого,  жестоко  обходиться;  издаваться 

надъ  кімт>.  Челядь  Бога  допросила,  щоби 
єй  не  бити,  аби  челяді  не  бити,  та  й  не 
збиткувати.  Гол.  Мене  у  тому  війську 
ніхто  не  збиткував.  Федьк. 

Збиткуватися,  куюся,  ешся  (над  ким), 
гл.— Збиткувати  (кого).  Не  збиткуйся, 
чужа  мати,  не  збиткуйся  надо  мною.  Чуб. 
У.  548.  Най  ся  ляхи  не  збиткують,  моє 
тіло  не  чвертують.  Гол.  І.  155.  Теперка, 
дякувишн  Богу,  вже  не  збиткуються  над 
нами,  як  за  кріпацтва  було.  Каменец,  у. 

86ЙТНИЙ,  а,  в.  1)  Излишній,  чрезмер- 
ный. 2)  —чоловік.— Збитошник. Вх.  Лем.  417. 

Збйтниця,  ці,  ж.  ?  Збитниця  б  тебе 
побили!  Грип.  II.   166. 

Збиток,  тка,  м.  Чаще  во  мн.  ч.:  збитки. 
1)  Изобиліе,  излишество.  Живуть  пани  у 
збитках  і  горя  не  знають.  Берд.  у.  Великі 
збитки  усякою  добра.  Левиц.  1.  4(5(3.  2) — 
робити.  Проказничать.  Оті  шалихвости  па- 

ничі зробили  мені  збитки,  взяли  коняку  та 
й  знатурили.  Берд.  у.  Бо  ти  тут  збитки 
робиш.  Каменец,  у.  3)  На  збитки.  На  зло. 
Це  він  на  збитки  отак  робить.  Каменец, 
у.  Я  просив  йою  заждати  на  мене,  а  він 
узяв  та  й  на  збитки  пої/ав.  Бердич.  у. 
На  збитті  не  загину.  Федьк. 

Збитбшник,  ка,  м.  Проказникі,  па- 
костникъ.  Нема  гірших  збитошників,  як 
молоді  хлопці,  за  ними  дівчатам  хоч  не 
виходь  на  у  лицю — зарао  збитка  якою  не- 
будь  зроблять.  Берд.  у. 

8біг,  м.  1)  — га.   Біглець,  дезертиръ. 
2)  —  гу.  Бігство.   Збіг  Богорбдиці.    Назва-' 
ніе    дня   20  декабря.  МУЕ.  III.  37. 

Збігати,  гаю,  еш,  гл.  Сбігать.  Збі- 
гала— свічечку  купила.  МВ.  II.  50. 
Збігати,  гаю,  «ш,  сов.  в.  вбігти,  біжу, 

яейш,  гл.  1 )  Убігать,  убіжать.  Царя  остав- 
ляєш, ко  шведом  збігаєш.  Гол.  І.  36.  2)  Сбі- 
гать, ебіжать  съ  чего.  Бо  я  стою  зовсім 

не  там,  де  треба  пити  вам,  та  ще  й  вода 
од  вас  сюди  збігає.  Гліб.  23.  3)  Попадать, 
попасть  на  дорогу  (біжа).  Дурів-дурів,  та 
таки  й  збіг  на  свою  стежку.  Мир.  ХРВ. 
294.  4)  О  времени:  проходить,  пройти, 
пролетіть.  Час  збігав,  тую  якось  потроху 
втихла.  МВ.  П.  147.  Півроку  збігло  за  во- 

дою. МВ.  (О.  1862.  Ш.  59).  5)  О  жид- 
кости: уходить,  уйти;  закипіть  и  политься 

черезъ  верхъ.  Як  молоко  на  огонь  збгжить, 
то  дійки  у  корови  порепаються.  Грин.  І. 
18.  6)  Только  сов.  в.  Сравняться  въ  бігі. 
Куди  тобі  протів  мене  збігти?  Рудч.  Ск. 
І.  68.  7)  Только  сов.  в. — когб.  Напасть 
врасплохъ  на  кого.  Тепер  ляхи  збіжать 
нас  п'яних.  К.  ЦН.  285. 

Збігатися,  гаюся,  ешся,  і».  Броситься 
искать;  засуетиться,  забігать.  Говори  швид- 
че,  бо  за  мною  зараз  збігаються.  Котл. 
(1874),  331.  За  Оксаною,  як  її  викрали, 
то  зараз  пан  збігався.  МВ.  І.  133.  Взяла 

да  й  утекла...  Як  збігались  пани,  Бо'  храни! 
трусу  такою  на  все  село.  О.  1862.  VI.  62. 

Збігатися,  гаюся,  ешся,  сов.  в.  вбіг- 
тися,  яе^ся,  яейшея,  гл.  1)  Сбігаться, 
сбіжаться.  Швець  із  юри,  пес  із  долини 
та  збіглися  до  кобили.  Чуб.  У.  1173.  2) 
Сжаться,  сжиматься;  о  матерій:  еділаться 
короче  послі  мойки.   Роздимаються  (речі) 
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од  тепла,  а  збігаються  од  холоду.  Ком.  II. 
54.  Штанці...  збіглись.  Св.  Л.  310. 

36ІГЛЄЕ.Й,  яйтн,  с.  Выкидышъ.  Вх.  Зн. 
20.  Желех. 

Збіглий,  а,  е.  Біглнй. 
Збіговисько,  ва  и  збіговище,  ща,  с 

Сборище,  скопище,  толпа.  Сьогодні  буде 
збіговище  у  Микдли.  Екатериносл.  у.  Слов. 
Д.  Эварн. 

Збігти,  ся.  См.  Збігати,  ся. 

Збідватися,  каюся,  вшся,  гл.  Прики- 
нуться бъднымъ,  начать  жаловаться  на 

біду.  Як  збідкаеться:  що  се  я,  дурний, 
наробив!  О.  1861.  X.  23. 

Збіднити.  См.  вбідняти. 
Збіднитися.  См.  Збіднюватися. 
ЗбІДнІнНЯ,  НЯ,  С  С6ІДНІНІЄ.  Левиц. 

І.  296. 
Збідніти,  нію,  вш,  и.  Обідніть.  А 

син  з  невісткою  так  з  тою  часу  збідніли, 
що  й  хата  рака  стала.  Г.  Барв.  371. 
Збідніли  люде.  Каменец,  у. 

I.  Збіднюватися,  нююся,  вшся,  сов.  в. 
вбіднитноя,  нюся,  нишся,  гл.  Притво- 

риться б'Бднымъ.  Черк.  у.  Увійшла  баба 
в  хату,  збіднилась,  хлипа.  Стор.  І.  4. 

II.  Збіднюватися,  нююся,  вшся,  сов. 
в.  збіднитися,  нюся,  нишся,  гл.— Збід- 

ніти. Сак  збіднився.  НВолын-  у. 
Збіднити,  няю,  вш,  сов.  в.  вбідняти, 

Ш»,  ниш,  и.  Ділать,  сдідать  бвднымъ. 
Будем  їх  двори  сповняти,  а  свої  збідняти. 
Г.  Барв.  86. 

Збіжжя,  жя,  с  1)  Зерновой  хлъбъ. 
Курка  збіжжя  розгрібає,  а  в  сміттю  зерно 
шукає.  Ном.  №  5849.  2)  Имущество  (дви- 

жимое). Три  злодії  у  коморі  одбили  засов 
і  забрали  збіжжя  і  скриню  витяии.  Мил.  6. 
Зносили  всяке  збіжжя,  злидні,  і  оддавали 
все-  на  рать.  Котл.  Ен.  IV.  60. 

8бій,  8ббю  и  8б6я,  ж.  1)  Утоптанная 
земля.  Пшеницю  сіють  на  збої.  2)  Раз- 
бойннкь.  Няхай.  она  знає,  збоєв  синів  має. 
Гол.    г 

Збійник,  на,  м.  Разбойникъ.  Вх.  Уг. 
240.  Ум.  Збійничок,  збійниченько.  Гол.  І. 
172. 

8білідий,  а,  в.  Побілившій.  А  вона 
й  не  скричала,  тілько  зітхнула  тихо  й 
скотилася  з  лавки,  як  сиділа,  з  тими  шиш- 

ками у  ручках  збілілих.  МВ.  (О.  1862.  І. 
89).  Обличчя  збіліле.  МВ.  (О.  1862. 1.  88). 

Збіліти,  дію,  вш,  гл.  1)  Побіліть. 
2)  Поблідніть.  Побачила  труночку,  іздри- 

нулась,  збіліла.  МВ.  П.  50.  Чою  так  и%- 
літ?  Чуб.  Ш.  121. 

8бін,  вббну,  м.  Амвонь.  У  нашій  сло- 
боді дуже  є  голосний  діякон.  У  неділю  оце 

у  церкві  як  вийде  на  збін  та  як  почне  ви- 
гукувати з  св.  євангеліє,  то  так  луна  й 

розляш.  МВ. 
86ір,  зббру.  м.  1)  Собраніе.  Збір  лю- 
дей. НВолын.  у.  Ой  великий  двір,  та  ма- 

ленький збір, — чом  не  вся  родинонька?  Нп. 
2)  Молочные  продукты,  получаемые  отъ 
молока  (сметана,  масло  и  пр.).  Який  же  там 

збір  буде,  коли  ніде  корові  напастися, — 
тільки  глечик  молока  надоїла.  Зміев.  у. 
Збір   поганий,    бо   молока  мало.   Зміев.  у. 
3)  Ми.  Збори.  Сборки.  Свита...  з  малень- 

кими зборами.  О.  1862.  VIII.  33. 

Збіраяий,  а,  в.  1)  Собранный.  Збіра- 
ним  колосом  не  напхаєш  рота.  Ном.  №  5244. 
2)  О  молокі:  збіране.  Снятое. 

Збіранйна,  ни,  збіранйця,  ці,  ж.  1) 
Собнраніе,  сбираніе.  2)  Собранное;  собран- 

ное отовсюду.  Тут  усякі  діти:  і  мої,  і 
сусідини — збіранйця.  Зміев.  у. 

Збіранка,  ви,  .ж.  -Збіраннна  і. 
Збірати,  раю,  вш,  сов.  в.  зібрати, 

зберу\  реш,  гл.  Собирать,  собрать,  вв. 
Мт.  II.  4.  А  за  нею  юлуби  літали,  вони 
теє  піррячко  збірали.  Лавр.  82.  А  я  ж 
тую  дрібну  ряску  зберу  у  запаску.  Мет. 
84.  Ярь  наша  отець  і  мати:  хто  не  посіє, 
не  буде  збірати.  Ном.  №  548.  Зібрав 
троянську  всю  громаду.  Котл.  .Ен.  Н.  10. 

Збіратися,  раюоя,  вшся,  сов.  в.  яібра- 
тиоя,  вберуся,  решся,  гл.  1)  Собираться, 
собраться.  Збгралася  кревная  родина,  мене 
в  військо  випроводили.  .Мет.  241.  Ввесь  го- 

род зібрався  до  дверей.  Єв.  Мр.  І.  33.  2) 
Собираться,  собраться,  готовиться,  приго- 

товиться. Голий  підперезався  та  й  зовсім 
зібрався.  Ном.  №  1468.  Збіраюсь  коляду- 

вати, як  воює  й  щедрувать  пора.  Нон. 
№  512. 

Збірна,  жі,  ж.  Извощичья  биржа. 
Харьк.  у.  Слов.  Д.  Эварн. 

Збіржанйк,  ка,  м.  Извозчикъ.  Хар.  у. 
Слов.    Д.   Эварн. 

Збірка,  ки,  ж.  1)  Сходка,  собраніе. 
Збірка  хлопців,  дівчат.  Уже  зібрав  збірку; 

там  уже  збірка  зібралася.  Черк.  у.  2)  Со- 
браніе чего  -  либо.  Константиногр.  у.  3) 

Містина  овчины,  скупаемый  на  полтав- 
скихъ  ярмаркахъ.  Вас.  154. 

Збірний,  а,  в.  1)  Сборный.  2)— тиж- 
день. Первая  неділя  поста. 
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Збірник,  ка,  м.  Сборникь.  Ум..  Збір- 
ничок. 

Збірниця,  ці,  ж.  1)  Метла.  ЗЮЗО. 
П.  180.  2)  Сборище.  Котл.  Ен.  ІУ.  71. 

Збірничок,  чка,  м.  Ум.  оть  збірний. 

Збірня,  ні,  ж.  Комната,  гді  собира- 
раются   на  сходку.  Ніжин,  у. 

Збіросвіт,  ту,  м.  Фокусь,  точка,  въ 
коей  сходятся  лучи  світа.  Проміння  зві- 

ряється в  однім  місті,  котре  називається 
фокус  (збіросвіт).  Ком.  II.  87. 

вбірослбв,  ву,  м.  Словарь.  Встречено 
у  Номиса  на  первой  страниц*  его  преди- 

словия къ  „Українським  приказкам". 
Збіса,  нар.  Много;  очень.  Збіса  грошей 

мае.  Збіса  розумний.  Чрезвычайно  умень. 

8біч,  вббчу,  м.  Склонъ  (горы).  Набли- 
жився    він   до  збочу   юри  Оливної.    6в.  Л. 

-XIX.  37. 
Збічи,  8біжу\  жйш,  ід.=8бігти.  Жел. 
Зближати,  жаю,  аш,  сов.  в.  зблизити, 

ху,  анш,  ід.  Приближать,  приблизить. 
8ближатися,  жаюся,  ешся,  сов.  в. 

зблизитися,  жуся,  вишся,  гл.  Приближать- 

ся, приблизиться.  Літечко  минає",  лист 
опадає,  холодні  зближаються  ночі.  К.  Досв. 
64.  Він  близько  до  мене  зближився.  МВ. 
II.  104. 

Зблизька,  нар.  1)  Вблизи.  Славні  бубни 
за  горами,  а  зблизька  шкуратяні.  Ном. 
№  2623.  2)  Изнедалека.  Ой  прилітає  сім 
пар  голубів  зблизька.  Чуб.  V.  238. 

8блідлнй,  а.  в.  Побліднівшій.  Сонце 
викотилось  з-за  Дніпра  й  освітило  їх  зблідлі 
лиця  й  трохи  червоні  очі.  Левиц.  Пов.  38. 
Тонкі  *»а  зблідлі  уста.    Мир.  Пов.  П.  61. 

Збліднути,  ну,  неш,  гл.  Поблідніть. 
Княгиня  з  переляку  зблідла  як  стіна.  Стор. 
МПр.  81. 

Зблудити,  джу\  диш,  гл.  1)  Заблу- 
диться, сбиться  съ  дороги.  Широкая  до- 

ріженька, коли  б  не  зблудити.  Чуб.  У.  880. 
2)  Ошибиться.  Присвідчиш  ти  мені,  що 
мене  любиш,  запевне  тим  серцем  нігди  не 
зблудиш.  Чуб.  V.  137. 

Зблужатися,  жаюся,  ешся,  сов.  в. 
зблудйтися,  джуся,  дишся,  гл.  Сбивать- 

ся, сбиться  съ  дороги.  Та  йде  батько  та 
з  шляху  зблужається.  Чуб.  І.  173. 

вблукатн,  каю,  аш,  ід.  Исходить 
блуждая. 

Зблукатися,  каюся,  ешся,  гл.  Заблу- 
диться. Я  зблукалась  у  житі  як  у  лісі. 

Г.  Барв.  353. 

Зблякнути,  ну,  неш,  м.=3бляку- 
вати. 

Зблякуватн,  кую,  еш,  гл.  Поблекнуть. 
Біле  личко  не  зблякує,  а  ні  чорні  брови. 
Гол.  І.  314. 

Збогар&дптися,  джуся,  дишся,  гл. 
Выпросить,  іьшолить.  Чи  не  збошраджусь 
у  вас  пшонця? 

Збогатйтн,  чу\  тйш,    и.=8багатитж. 
Збоецький,  а,  8.  Разбойничій.  По  шля- 

хетській гордували,  по  збоєцькій  жарту- 
вали. К.  Досв.  115. 

Збоженільнітн,  ню,  ниш,  гд.=8бо- 
жеволіти.  Чи  ти  здурів,  чи  збожевільнів? 
Ном.  №  1380. 

Збожеволілий,  а,  е.  Безумный,  сума- 
сшедшій.  Збожеволілими  очима  прикро  ди- 

вилися на  Грицька.  Мир.  Пов.  І.  122. 
Збожевбліти,  лію,  еш,  и.  Съ  ума 

сойти.  Котл.  (1874),  341.  ЗОЮР.  П.  206. 
Чоловік  дивиться, — чи  не  збожеволів  най- 

мит. Г.  Барв.   198. 
Зббжжя,  жя,  с— Збіжжя. 
Збожілля,  ля,  с  Хлібь  на  корню. 

Збожілля  шелестіло.  Св.  Л.  308.  См.  Збіжжя. 

Збоїни,  їй,  ж.  мн.  Мелко  перебитая 
солома. 

8661ч,  ча,  ж.=Качка  3.  МУК  III.  24. 

8ббку,  нар.  1)  Сбоку.  У  жупані,  кру- 
гом пані  і  спереду  й  збоку.  Шевч.  18.  2) 

Со  стороны.  Ти  мене  не  хвали,  нехай  люде 
збоку  похвалять.  Ном.  №  13329.  Зараз 
збоку  всі  побачать,  що  де  яка  мила.  Чуб. 
V.  37. 

Зборгувати,  гую,  еш,  гл.  Раздать  въ 
долгъ.  Увесь  крам  зборгував,  а  грошей 
кат-ма. 

Зборонйтн.  См.  Зборонятн. 
Зборонйти,  няю,  еш,  сов.  в.  вборо- 

нити, ню,  ниш,  ід.  1)  Запрещать,  запре- 
тить, воспрещать,  воспретить;  помішать. 

Коли  не  дали  нам  з  собою  жити,  то  т 
зборонять  в  гробі  ся  любити.  Чуб.  V.  117. 
2)  Защищать,  защитить.  Не  зборонитъ 
тебе  ні  отець,  ні  мати.  Мл.  л.  сб.  297. 

Збороти,  рю,  реш,  гл.  Побороть,  одо- 
літь.  Добра  та  корова,  гцо  й  людей  збо- 

рола. Поел. 
Зборчий,  чого,  м.  Сборщикъ  податей. 
Збочйти,  чу,  чйш,  гл.  1)  Уклониться 

въ  сторону.  Павлогр.  у.  Козак  бачив  (дів- 
чину край  долини),  конем  збочив.  Гол.  І. 

120.  2)  Покривить  душою,  еділать  неспра- 
ведливость. Зміев.  у. 

Збочйтнся,  чуся,  чйшея,  о.  Лечь  на 
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бокъ,  прилечь.  Я  не  сплю,  а  так  збочився, 
бо  нема  що  робити.  Канев.  у. 

Збоятися,  вбоюся,  вбоїшся,  гл.  Убоять- 
ся, испугаться.  Не  лякайте,  бо  не  збоюсь. 

Гриц.  II.  307.  Як  п'ян,  то  копитан;  а  як 
проспався,  то  й  свині  збоявся.  Ном.  №  11484. 

атися,    таюся,    вшся,  гл.   Сдру- 
житься.    г 

Збреніти,   ню,    нйш,    іл.=3абреніти. 
На  городі  маківка  збреніла.  Грин.  III.  236. 

Збрёсилий,  а,  е.   О  молокі:  начинаю- 
щей киснуть.   Вх.  Лем.  418. 

Збрести,  ду\  деш,  гл.  Сбрести,  уйти. 
Скотина  збреде  з  дому.  Чуб.  І.  48. 

Збрехати,  шу\  шеш,  гл.  Солгать,  со- 
врать. Чи  справді  так  було,  чи  може  хто 

збрехав.  Гліб.  217. 
Збриднути,  ну,  неш,  іл.  Опротивіть. 

Желех. 
Збризкати,  каю,  еш,  гл.  Побрызгать. 
Збризнути,    ну,    неш,    гл.    Брызнуть, 

побрызгать.    Дощик    збризнув    тільки  раз. 
О    1862.  VI.   45. 

Збродйтя,  джу,  диш,  гл.  1)  Выбро- 
дить исходить.  2)  Запачкать  слідами, 

остаъить  сліди  на  чемъ;  истоптать,  вы- 
топтать. Буду  закривати  милою  слідочок, 

щоби  пташки  не  збродили.  Чуб.  V.  212. 

Худоба  збродила  луку.  Вх.  Лем.  418. 
Збрбїти,  рбю,  їш,  гл.  Вооружать.  Желех. 
Збрбїтися,  роюся,  їшся,  гл.  Воору- 

жаться. Желех. 

Збрбїця,  ці,  эк;.=Зброя.    Гол.*1\*.  55. Збройний,  а,  е.    Вооруженный.    Чи  в 
мене  військо  не  збройне?  Макс.  (1849),  90. 

Збройнйця,  ці,  ж.  Арсеналъ,  оружей- 
ная палата.  Желех. 

Збройно,  нар.  Съ  оружіемь.  Як  виїдеш 
збройно  гряничить  гряниці.  К.  Доев.  151. 

Збрбя,  рбї,  ж.  Оружіе.  То  старшая 
сестра  коника  виводить,  а  середульша  зброю 
виносить.  Макс.  (1849),  7.  Хто  не  мае 

зброї,  най  не  йде  в  бої.  Ном.  №  4208. 

Збрудйти,  джу,  диш,  гл.  Загрязнить, 

эапачкать.  А  він  мені  рантух-полу  кров'ю 
да  збрудив.  ФеДьк.  II.  71. 

Збрудніти,  нію,  еш,  гл.  Загрязниться. 

Збруя,  ру%  ж.    Сбруя.    Постав    коня 

у  станочку,  повісь  збрую  на  кілочку,  а  сам 
іди  у  нову  .світлочху.  Лавр.  64. 

Збрйакнутн,  ну,  неш,  гл.  Скиснуть 
(о  молокі).  Як  через  ніч  постое  (молоко), 
то  збрязкне.  Каменец,  у. 

Збування,  ня,  с.   Сбываше,   продажа. 
Збувати,  ваю,  еш,  сов.  в.  ибути,  вбу^ 

ду,  деш,  іл.    1)    Сбывать,    сбыть.    Важко 

нам  убогим  свое  добро  збувати.  МВ.  II.  7. 
2)  Избавляться,  избавиться  отъ  чего.  Не 

збуду  смутку,  а  ні  вдень,  ні  вночі.  Чуб.  V. 
358.  3)  Не  збувати.  Всегда  быть,  всегда 
находиться,  йміться.  Чг.  27.  Що  нагаєчка, 
що  дротяночка,  із  колонка  не  збуває.  Чуб. 
V.  220.  А  в  жінок  не  збуває  до  розмови: 
то  дівування  згадають,  то  се,  то  те,  то 

про  лиху  долю  не  наговоряться.  Св.  Л.  5. 
Сьому  не  збувало  на  сльози.  Св.  Л.  ПО. 
На  розум  не  збувати  (кому).  Быть  умнымъ. 
Людина  добра  і  на  розум  йому  не  збувало. 
Св.  Л.  129. 

Збуватися,  ваюся,  ешея,  сов.  в.  вбу- 
тися,  дуся,  дешея,  гл.  1)  избавляться, 
избавиться.  Біда  здибає,  легко,  тлі  трудно 
її  збутись.  Ном.  №  2І71.  Збувся  іпйто 
клопоту:  жито  змолотив  і  гроші  пропив. 
Ном.  №  10826.  2)  Сбываться,  сбыться, 
исполняться,  исполниться.  Уже  ся  все  те 

збуло,  що  визнано  було.  Чуб.  НІ.  327.  3) 
Лишаться,  лишиться.  З  добрим  думиею 
князь  високого  стола  додумається,  а  з  ли- 

хим думиею  і  малою  стола  збудеться. 
Ном.  №  946. 

Збуджувати,  джую,  еш,  сов.  в.  вбу- 

дйти,  джу\  диш,  гл.  Пробуждать,  пробу- 
дить, будить,  разбудить.  Його  сонною  бу- 
дили, не  збудили.  Макс.  (1849)  27. 

Збуджуватися,  джуюся,  ешся,  сов.  в. 

вбудйтнея,  джуад,  дишся,  м.  Пробуж- 
даться, пробудиться,  просыпаться,  про- 

снуться. 
Збудування,  ня,  с  Построеніь. 

Збудувати,  дую,  еш,  гл.  Построить; 
соорудить,  создать.  Збудуй  хату  з  лободи, 
та  в  чужую  не  веди.  Нп.  Ой  коли  б  я 

знала,  що  буду  емірати,  то  б  я  сказала 

труну  збудувати.  Чуб.  III.  155.  Чоловік 

збудував  башту.  Св.  Мр.  XII.  1.  Бней 

збудує  сильне  царство.  Котл.  Ен.  І.  13. 

Збудь-вік,  на,  об.  Отжившій,  очень 

старый,  дряхлый  отъ  старости.  Перша 
збудь-вік  Пріська  Чирянка,  змолоду  не  раз 
сиділа  в  куні,  позводила  на  той  світ  аж 

трьох  мужиків.  Кв.  II.  87. 

ЭВудьок,  дька,  м.  Малоценный  пред- 
мегь,  продаваемый,  такъ — лишь  бы  сбыть 

съ  рукъ.  Молоді  воли — на  роботу,  а  ціна — 
збудьок.  Хорольсв.  у. 

Збуй,  вбуя,  л.=8бій  Ч.  Ой  юре,  чор- 
ний збую,  поб'є  тя  наиш  кров.  Федьк. I.  86. 

86^й-вік,  ка,  м.  1)=8будь-вік.  Во- 
льта, г.  Як  що  баба  стара,  то  кажуть  на 

неї:  ця   вже   баба   гбуй-ях;   він    збуй-вік. 
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Подольск,  г.  2)  мн.  Мелкое  иди  малоцін- 
НОЄ  имущество.  Жидівські  збуй-віки  пого- 

ріли. Луб.  у. 
8буйнувати,  нУю,  вш.  гл.  Забушевать. 

Де  взялись  буйні  вітри — збуйнували,  та  ко- 
моря  на  поміст  гзвалили.    Чуб.  У.    1169. 

Эбунтувати,  тую,  вш,  гл.  Взбунто- 
вать. Зробилося  діло,  жидів  збунтували. 

Чуб.  У.   1160. 
8бунтуватися,  туюся,  вшся,  гл.  Взбун- 

товаться. Збунтувалась  Україна,  пани  і 
ляхи.  Макс.  (1834)  125. 

Збур,  ру,  м.  Трипперъ.  Вх.  Зн.  20. 
Збурення,  ня,  с.  1)  Разрутеніе,  нис 

проверженіе.  2)  Волненіе,  возмущеніе. 
Збурити,  ся.  См.  Збурятн,  ся. 
Збурлакуватіти,  тію,  еш;  гл.  Сде- 

латься бурлакою,  т.  е.  бездомнымъ.  Аф.  447. 
8бурнати(ся),  маю(ся),  вш(ся),  гл. 

Собраться.  А  в  неділеньку  вранці  да  бояри 
збурмали,  да  на  море  стріляли,  на  білую 
да  лебедочку.  Мет.  175.  Збурмалшь  вони 
під  рясні  дуби,  чекаючи  отамана  на  раду 
собі.  Ни. 

Збурняк,  ка,  м.  Раст.  ТогтепШІа 
егесіа.  Л  в.  102.  См.  Курече  зіллє. 

Збур'януватіти,  тік»,  еш,  гл.  О  траві 
засориться  сорными  травами.  Аф.  447. 

Збурятн,  ряю,  еш,  сов.  в.  вбурити 
рн»,  риш,  гл.  1)  Разорять,  разорить,  раз 
рушать,  разрушить,  повалить.  Мов  городи 

що  ти  збурив,  пам'ять  його  зникла.  К, 
Псал.  17.  2)  Волновать,  взволновать,  воз- 

мущать, возмутить.  Та  дума  блискавкою 
мигнула  в  його  голові,  збурила  всю  кров. 
Левиц.  I.  249. 

Збуритися,  ряюся,  вшся,  сов.  в.  збу- 
ритися, рюся,  ришся,  гл.  Возмущаться, 

возмутиться,  взбунтоваться.  Збурились  люде. 
НВолын.  у. 

8бут,  вбуту,  м.  Сбыть.  Оце  ж  який 
на  них   збут  великий.  Гацц.  Аб.  62. 

Збутвілий,  а,  е.  Сгнившій,  нагорта- 
вшійся. 

Збутвіти,  вія»,  еш,  гл.  Испортиться, 
сгнить. 

Збути,  ся.  См.  Збувати,  ся. 
Збуток,  тку,  м.  1)=8бут.  О.  1862 

IX.  72.  2)  Исполнение. 
Збутяно,  нар.  Сбыто  съ  рукъ.  Продав, 

аби  збутяно.   НВолын.  у. 
Збучавіти,  вію,  еш  и.  Одеревенеть. 

Старі  кості  не  ворушаться  і  серце  збуча- 
віло. О.  1861.  XI.  Свид.  ЗО. 

Зваба,  би,  ж.   Приманка,   обольщеніе. 
Звабити.  См.  Звабляти. 

Звабливий,  а.  е.  Обольстительный, 
прелестный. 

Звабляти,  даю,  еш,  сов.  в.  звабити, 
блго,  биш,  гл.  Приманивать,  приманить, 
привлекать,  привлечь,  прельщать,  прель- 

стить. Не  могла  звабити  калачем,  а  по- 
тім тяжко  було  відбити  бичем.  Ном. 

№  8771. 
Звага,  ги.  ж.  Отвага,  смелость. 
Звагбм,  нар.  Медленно,  нескоро.  Не 

біжи,  не  йди  швидко,    звагом.    НВолын.  у. 
Звада,  ди,  ж.  Ссора,  распря,  раздоръ. 

Лучна  солом'яна  згода,  як  золота  звада. 
Ном.  Лі  3279.  Ум.  Звадка.  Нема  тії  хат- 

ки, де  б  не  було  звадки.  Ном.  №  3320. 
8вадитися,  джуся,  дишся,  гл.  Ссорить- 
ся. У  кого  вийде  яка  звада  на  новий  рік, — 

цілий  рік  зводитиметься.  Ном.  Лі  3  3411. 
Звадка,  кя,  ж.  Ум.  оть  звада. 
Звядаівнй,  а,  е.  Вздорливий,  сварли- 

вый, бранчнвый. 
Звадяйво,  нар.  Досадно,  непріятно. 

К.  ЧР.  25. 

З  вадите,  ка,  м.  Спорщввъ,  забіяка. 
Звадняця,  ці,  ж.  Спорщица,  любящая 

ссориться. 
Зважати,  жаю,  еш,  сов.  в.  вважити, 

жу,  жиш,  гл.  Обращать,  обратить  внима- 
ніе.  Не  зважала  вона,  гцо  темная  ніч, 
пішла  вона  в  чистее  поле  пріч.  Чуб.  У.  896. 

Зважити,  жу,  жиш,  гл.  1)  Свісить. 
О,  хто  б  узяв  та  зважив  мое  горе.  К.  Іов. 
13.  2)  Взвісить,  размыслить,  понять.  Зва- 

жила громада,  як  би  то  воно  було  добре. 
К.  (О.  1862.  III.  22).  3)  См.  Зважати. 

Зважитися,  жуся,  жишся,  гл.  Отва- 
житься, осмілиться,  рішиться.  Не  зважи- 

лась розлучати,  поблагословила.  МВ.  II.  21. 

Звакувати,  кую,  еш,  гл.  Потерять 
время,  пробыть  празднымъ.  Ось  я  піду  в 
жнива  пшениці  й  жита  жать,  гпо,  часу 
марне  щоб,  мовляв,  не  звакувать,  скошу  і 
свій  горох.  Г.  Арт.  (О.   1861.  III.  96). 

Звал,  лу,  м.  Свали  ваніе,  упадъ.  Бий 
мати  до  звалу.  Подольск,  г. 

Звалашйти,  шу\  шйш,  гл.  Выхоло- 
стить. Константи  ногр.  у. 

Звалити,  ся.  См.  Звалювати,  ся. 
Звалище,  ща,  с.  Развалины.  Ворони  з 

граками  по  звалищах  літають.  К.  Досв. 221. 

8валіния,  ня,  с.=3вал.  Впиваються 
до  зваління  з  ніг.  Левиц;  (Правда,  1868, 
556). 

Зваловйтий,  а,  е.  Неповоротливый, 
медлительный.  Зваловйтий  кінь.  Вх.  Зн.  21. 
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ввалувати,  лую,  вш,  гл.  Удалиться, 
уйти,  улетіть  (о  многихъ).  Е,  чою  тут, 
у  ціх  степах  і  не  було?  Птиці  тШ, 
звіру!..  Звалувало  десь  у  чужі  краг.  Мели- 
топ.  у.  Слов.  Д.  Эварн. 

Звалювати,  люю,  вш,  сов.  в.  звалити, 
лю,  лиш,  и.  1)  Сваливать,  свалить.  Ха- 

пає кожною  за  нот  і  звалює.  О.  1862. 
IV.  39.  Звалять  дуба  в  кручу.  Хата,  67. 
2)  Сбивать,  сбить,  свалять.  Звалили  сукно 
па  валюшах.  Харьк.  у. 

ввалюватися,  лилося,  вшся,  сов.  в. 
ввалитися,  лзеся,  лншся.  гл.  Сваливаться, 
свалиться,  повдеяться.  Не  дай,  Боже,  зва- 

литися під  тином.  Ном.  №  8302.  Прийшов 
Василь  додомоньку,  на  постіль  звалився. 
Чуб.  V.  434. 

Зваляти,  ллю,  вш,  гл.= ввалити, 
ввалятися,    ллюся,    вшся,    гл.    1)= 

ввалитися.  2)  Пропасть  безъ  пользы,  ва- 
ляясь. 

ввандрувати,  рую,  вш,  гл.=3мандру- 
вати.  Звандрували  одно  поле.  Чуб.  V.  631. 

Звания,  ня,  с.  1)  Званіе.  Звання  ко- 
зацьке, а  життя  собацьке.  Ном.  №  790. 2) 

Въ  ариеметикі:  наименованіе.  Менше,  стар- 
ше звання.  Меньшее,  большее  наимевова- 
ніе. К.  Грам.  125,  123,  113. 
вварити,  рю,  риш,  гл.  1)  Сварить. 

Іди,  іди,  дощику,  зварю  тобі  борщику. 
Чуб.  III.  107.  2)  Сковать  вмісті  (два 
вуска  желіза).  Треба  залізо  зварити  до- 

купи. Черк.  у. 
вваритися,  гюся.  ряшея,  гл.  Сва- 

риться. 
Зварімтіти,  тію,  еш,  вварювати,  р'юю, 

вш,  гл.  Сойти  съ  ума.  Зваріятів  Максим. 

НВолын.  у.  Чи  не  звар'ював  він  зовсім, 
чи  не  здурів  він?  Леввц.  І.  528. 

Зваряльня,  ні,  ж.  =  Жлукто.  См. 
вварятн.  МУЕ.  III.  34. 

вварити,  ряю,  еш,  гл.=  Золити.  Зва- 
ряти,  деінде  в  горах  повідають:  золити 
шмате.  Перепране,  чи  відіпране  шмате 

кладуть  до  зваряльні,  або  якою  ц,ебра,  по- 

сипують  попелом,  наливають  кип'ячою  во- 
дою і  кидають  роспалене  на  огні  каміне. 

МУЕ.  III.  33.  А  в  п'ятницю  рано  хусти 
зваряли.  Нн.  Левиц.  (Правда,  1868,  12). 

Звати,  зву,  звеш,  гл.  1)  Звать,  назы- 
вать. Пехай  мати  буде  знати,  кою  зятем 

звати.  Чуб.  III.  125.  2)  Призывать. 
Зватися,  звуся,  звешся,  гл.  Зваться, 

называться.  В  тім  городі  жила  Дідона,  а 
город  звався  Кард5аіен.  Котл.  Ен.  Був  собі 
чоловік, — Остапом  звався.  Рудч.  Ск.  І.  63. 

Поки  Рось  зоветься  Россю,  Дніпро  в  море 
ллється,  поти  серце  українське  з  панським 
не  зживеться.  К.  Досв.  17. 

Зведенвця,  ці,  ж.  Обольщенная  муж- 
чиной дівушка,  вмівшая  ребенка.  Вх. 

Зн.  21. 
Зведе  яник,  ка,  м.  Сводя икъ,  посред- 

ника при  еділкі;  сводникъ.  Давай,  батьку, 
гроші, — каже  прихожим  зведенник:  упу- 

стило сьою  коня, — другою  не  знайдеш  та- 
кою. Кух.  (О.  1861.  X.  22). 

введение,  ка,  м.,  введена,  нити,  с 
Одинъ  изъ  сводныхъ  дітей.  Та  й  діти 

між  собою  часто  б'ються — надто  бабина 
дочка:  звичайно,  як  зведенята.  Рудч,  Св. 
П.  54. 

Звезти,  ся.  См.  Звозити,  ся. 

Звеличати,  чаю,  еш,  гл.  Почтить,  ока- 
зать честь;  восхвалить.  Грин.  III.  495. 

Як  же  ж  можна  щоб  не  звеличати  йою. 

НВолын.  у.  Ми  ж  тебе,  Оксанко,  звели- 
чаємо. Грин.  НІ.  48. 

Звеличити.  См.  Звеличувати. 

Звеличувати,  чую,  еш,  сов.  в.  зве- 
личити, чу,  чиш,  гл.  Ділать,  еділать  ве- 
ликим?», возвышать,  возвысить.  Здобудеш, 

хлоню,  слави,  змішувавши,  чия  тебе  звели- 
чує держава.  К-  ЦН-  257. 
Звеліти,  лю,  лиш,  гл.  Веліть,  прика- 

зать. Звеліла  мені  мати  ячменю  жати. 

Чуб.  III.  ( 249. 
Звеніти,  нн>,  нйш,  гл.  =  Дввенітн. 

.Текла  річенька,  звеліла.  Чуб.  Ш.   150. 
ввенькопти,  чу\  тнш,  гл.  Звеніть. 

У  Кременці  звенькотить,  як  по  каменю 
їдеш.  НВолын.  у. 

ввербувати,  бую,  еш,  гл.  Завербовать. 
В  Бердичеві  славнім  місті  звербували  хлоп- 

ців двісті.  Макс.   161. 
ввергати,  гаю,  еш,  сов.  в.  ввергнути, 

ну,  неш,  іл.  Извергать,  извергнуть.  Ба- 
шцтво  він  чуже  пожер  і  звергне,  бо  пове- 

лить йому  Господь  блювати.  К.  Іов.  44. 
Померші  діти,  недоноски,  що  мати  звергла. 

Г.  Барв.  350. 
Звереснути,  ну,  неш,  гл.  Вскрикнуть. 

Як  зоереснули  люде— не  хочемо!  НВолын.  у. 
Звереснув  та  й  побіг.  НВолын.  у. 

Зверетенитяся,  нюся,  няшея,  гл.  За- 
кружиться, завертіться.  Таку  ману  пустив, 

що  я  так  на  місці  гї  зверетенилась.  Черк.  у. 
Зверзтй,  ву,  веш,  гл.  Сказать  чепуху, 

смолоть.  Приїхали  з  борозни  та  чорзна-що 
й  зверзли. 

ввертіти,  таю,  еш,  сов.  в.  ввернути, 
ну\  неш,  гл.    1)   Сворачивать,    своротить, 
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поворачввать,  поворотить.  Прошу  вас,  брат- 
ця, на  праву  сторону  звертаться.  Макс. 

(1849).  20.  Як  кіньми  звернув,  аж  Львів 

ся  здвигнув.  АД.  І.  15.  В'язи  звернути. 
Свернуть  шею.  Г.  Барв.  112.  Увагу  звер- 

нути на.  Обратить  вниманіе.  Що  б  він 
мені  не  росказував,  а  все  бум  увагу  зверне 
на  те,  що  який  гріх  чіпати  що  чуже. 
Г.  Барв.  360.  2)  Сворачивать,  своротить 
на  кого  (вину).  Не  звертай  на  людей,  коли 
сам  нашкодив.  Харьк.  Звикли  усе  на  ин- 
ших  звертати,  а  себе  неповинними  в  своїй 
біді  чинити.  К.  Гр.  Кв.  ХХХП.  3)  Воз- 

вращать, возвратить.  4)  Только  сов.  в. 
Скинуть,  сбросить.  Кобила  хоче  лошя  звер- 

нуть. НВолын.  у.' Звертатися,  таюся,  вшся,  сов.  в.  звер- 
нутися, нуся,  нешся,  гл.  1)  Возвращать- 

ся, возвратиться.  Я  ще...  звернусь,  поки 
ви  приїдете.  Г.  Барв.  34.  Пішов  козак  в 
Запорожжя, — коли  б  не  звернувся.  Чуб.  V. 
940.  2)  Обращаться,  обратиться.  Звер- 

тається до  козаків  понуро  і  з  грімною  мо- 
вою. Стор.  МПр.  161.  3)  Гнуться,  согнуть- 

ся, свернуться  (о  лезвіі).  Звернулася  со- 
кира. НВолын.  у.  4)  Наклоняться,  накло- 

ниться, искривиться.  Хата  звернулася.  Ра- 
домысл.  у. 

ввертіти.  Си.  ввірчувати. 

Ввертітися,  чуся,  тишея,  их.  ввер- 
тіться. Куций  Степанко  скрутився,  звер- 

тівся,  та  й  по  хаті  скаче — чик!  чик! 
(Загадка:  віник).  Нон.,  стр.  300,  №  335. 

Эверх,  нар.  Поверхъ,  сверхъ.  Не  по- 
пав же  я  в  двері,  та  в  стовп  головою,  гос- 

подиня те  все  чула — та  зверх  коцюбою. 
Чуб.  V.  1126.  Один  зверх  одною.  Рудч. 
Ск.  І.  4. 

Зверхд^ба,  ба,  м.  Названіе  сказочнаго 
богатыря,  жившаго  на  деревьяхъ.  Грин. 
II.  344,  345. 

Зверхник,  ка,  м.  Начальство,  старшій, 
власть  виущій.  Нові  там  зверхники  запа- 

нували. К.  МБ.  II.  132. 
Зверхність,  ностн,  ж.  1)  Верховность. 

Гаряча  моя  прихмьність  до  них  давала 
мені  право  їм  дорекати  і  присвоювати 
собі  ніби  якусь  над  ними  зверхність.  К. 
ХП.  11. 

вверху,  нар  Сверху.  В  вербі  корень 
підмиває,  зверху  вершок  усихає.  Чуб.  Ш. 
205.  Нехай  ваше  зверху  буде.  Пусть  бу- 
деть  ііо  вашему.  Ном.  №  4963.  Ум.  Звер- 

шечку. Ном.  .V  4671. 
ввершйти,  шу\  шиш,  гл.  1)  Насыпать 

верхъ.    Насипав    мірку    жита    та   ще  й 

звершив.  2)  Миновать  верховье.  Звершити 
балку.  Александров,  у. 

Звеселити,  ся.  См.  Звеселяти,  оя. 
Звеселіти,  дію,  еш,  гл.  Повеселіть. 

Шевч.  410.  А  як  коли  то  було  звеселіємо 
не  знать  чого.  МВ.  (О.  1862.  III.  35). 

ЗвЄОЄЛЙТИ,   ЛЯЮ,      вШ,     СОВ.    В.     83ЄСЄ- 

лйти,  лю,  лйш,  гл.  Развеселять,  развесе- 
лить. То  пан  Хмельницький  добре  учинив: 

Польщу  засмутив,  Волощину  побідив,  Геть- 
манщину звеселив.  Макс.  (1849),  73.  Мое 

серце  звесели.  КС.  1882.  ХН.  496. 
Звеселитися,  ляюся,  вшся,  сов.  в. 

звеселитися,  лнюя,  лйшся,  гл.  Радо- 
ваться, обрадоваться,  возликовать.  Як  зра- 

дувалась  та  звеселилась  Петрикова  мати: 
як  діждемо  літа  та  вродить  жито, — буде 
з  ким  жито  жати.  Грин.  III.  549.  Не- 

хай предки  звеселяться  у  забутих  трунах. 
К.  Досв.  89. 

внести,  ся.  См.  вводити,  ся. 
Звечеряти,  ряю,  еш,  и.  Поужинать. 

Вх.  Лем.  418. 
Звечора,  нар.  Накануні  вечеронь. 

Хто  звечора  плаче',  той  уранці  буде  смія- 
тись. Ном.^  2400. 

ввечоріти,  рію,  еш,    іл.  Повечеріть. 
ввивати,  вею,  еш,  сов.  в.  ввити, 

зів'ю,  еш,  гл.  1)  Свивать,  свить.  Чи  ти 
звелів  орлові  підійматись  на  висотах  гніздо 
собі  звивати.  К.  Іов.  90.  2)  Сматывать, 
смотать.  Основу  зачинає...  зоивати  на  клуб- 

ки. МУЕ.  ПІ.  13.  3)  Сплетать,  сплести. 
На  свою  головоньку  вінка  не  звила.  Грин. 
ПІ-  273.  4)  Завивать,  завить.  А  вмієш 
ти  волосся  звивати?  МВ.  (О.  1862.  III.  38). 

Звиватися,  віюся,  вшся,  сов.  в.  вий' 

тися,  зів'юся,  вшся,  гл.  1)  Извиваться 
Звивається  коло  мужа  еще  гірше  того  ужа. 
Коцип.  19.  2)  Вертіться  около  чего;  хло- 

потать заботиться.  Швидкі,  в'юнкі  (жиди) 
звиваються  коло  покупців,  як  ті  в'юни. Левиц.  І.  107.  Звивається  проміж  гостями, 
як  та  ластівка.  Г.  Барв.  180.  Баба  звива- 

лась миттю  всюди.  Г.  Барв.  486.  3)  Взви- 
ваться, взвиться.  Звивавсь  огонь  понад 

землею.  К.  Псал.  176.  Звилась  стріла 
нижче  хмари.  Рудч.  Ск.  П.  99.  Та  ще 
хміль,  та  ще  зелененький  на  тичину  не 
звився.  Макс.  60.  Над  хатами  звивавсь 

угору  дим.  Г.  Барв.  122. 
Звивистий,  а,  е.  Извивистый.  К.  ДН. 

293. 

Звйдити,  джу,  лиш,  гл.  Простить, 
, извинить.  Нехай  тобі  Боі  звидить  і  збо- 

чить. Ном.  К  4129. 
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Звйднтися,  днться,  гл.  безл.  Пока- 
заться. Се  тобі...  звидилось,  що  я  хмурний 

О.  1862.  VIII.  11. 
Звик,  ку,  м.  Привычка,  обнкновеніе. 

Вх.  Лем.  418. 
ввивання,  ня,  с  Привьїканіе. 
ввивати,  ваю,  вш,  сов.  в.  звикнути 

в  звикти,  ну,  нош,  гл.  Привыкать,  при- 
выкнуть. Хто  не-  звик  правди  поважати, 

той  завше  ласий  панувати.  Ном.  №  1132. 

Звиватися,  каюся,  ешся,  сов.  в.  звик- 
нутися и  эвйктися,  нуся,  нешся,  гл. 

Свыкаться,  свыкнуться.  Галя  сперва  (жа- 
халась його,  а  далі  звиклась.  Рудч.  Ск.  І. 

132. 

Звиклий,  а,  в.  Привьїкгаій.  Я  не  звик- 
лий був  з  дітьми.  Драг.  63. 
Звикнути,  ся  и  звикти,  ся.  См.  Зви- 

кати, ся. 
Звнльн^ти,  ну\  неш,  гл.  Увильнуть, 

уклониться.  Не  звильнувши  дивиться  у  вічі. 

Звинуватити,  чу,  типе,  гл.  Обвинить- 
Наїхали  судці;  судили,  судили  та  й  зви- 

нуватили тою  старосту.    О.  1862.  І.  61. 
ввинути,  ну\  неш,  гл.=3внти.  Земля 

мов  риза  обветшав  і  небо  як  одежу  зви- 
неш.  К.  Псал.  232. 

ввинутися,  н^ся,  нешся,  и.  У спіть 
(еділать,  возвратиться).  Я  звинувся  і  все 
зробив.  НВолын.  у. 

ввинйти,  няю,  вш,  м.=Вибачатн. 
На  те  просили,  що  в  ріт  носили, — зви- 
няйте.  Ном.  №  12085. 

Звисати,  сан»,  вш,  сов.  в.  эвйснутя. 
ну,  неш,  гл.  1)  Нависать,  нависнуть.  Ой 
звисли  чорні  хмароньки,  звисли.  Чуб.  V.  34. 
2)  Отвисать,  отвиснуть.  Тут  то  страва, 
тут  то  люба!  покуштуєш — звисне  губа. 
Маркев.  48.  3)  Съ  отрипаніемь:  не  пере- 

ставать висіть.  Нагаєчка  дротяночка  з 
кілка  не  звисає.  Чуб.  V.  578. 

Эвйснив,  ва,  м.  Обрывистый  берегь. 
Угор. 

Звиснути.  См.  Звисати. 
ввйсова,  нар.  1)  Высоко,  на  возвы- 

шенномъ  місті.  Ой  як  мені  тих  друже- 
чок позбірати,  ой  де  мені  їх  звисока  поса- 

жати.  Мет.  158.  2)  Съ  вышины.  Твій 
престол  во  віки  вічні  звисока  сіяє.  К.  Псал. 
108. 

Звитатися,  таюся,  ешся,  гл.  Поздо- 
роваться. Ой  вийди,  матінко,  зиитайся, 

свою  дитяти  спитайся:  де  твоє  дитятко 

бувало.  Грин.  НІ.  516. 
Звити,  ся.  См.  Звивати,  ся. 
Эвитяга,  ги,  ж.  Побіда. 

Звитяжити,  ясу,  ягиш,  гл.  Победить. 
Великий  князь  Роман  Ростиславович,  зви- 
тяживши  литвинів  1173  року,  впрягав 

бранців  до  плуга.  Ном.  Л»  663. 
Звитяжний,  а,  є.  Побідньїй. 
Звитйжотво,  ва,  с  Побіда,  ододініе, 

КС.  1885.  VII.  444. 
Звих,  ху,  м.  Вывихъ.  Звихнуту  руку 

чи  ногу  потягують,  то  звих  і  проходить. 

Чуб.  І.   130. 
Звихатнся,  хаюся,  ешся,  м.=3вн- 

ватися  2.  Ой  матінко-вутко,  звихай  же 
ся  хутко,  бо  ми  ся  звихали,  все  село  звою- 

вали, чикмани  поросили,  на  весілля  спро- 
сили. Трин.  НІ.  511. 

Звихнути,  ну",  неш,  гл.  1)  Свихнуть, 
еділать  вывихъ.  Ручку  й  ніженьку  звих- 

нула. Чуб.  V.  668.  2)  Изменить.  Не  же- 
нись із  цією  дівкою,— вона  звихнеть,  вона 

любе  другою.  Александр,  у.  Слов.  Д.  Эварн. 
Звяч,  чі,  ж.  Обычай.  Шух.  I.  134. 
Звичаєвий,  а,  е.  Обычный.  Не  маемо 

ні  свою  українською  трибуналу,  а  ні  свою 
звичаєвою  права.  К.  ХП»  127. 

ввнчавк,  чайка,  ввнчаечов,  чка,  м. 
Ум.  отъ  звичай. 

ЭвичаХтися,  чаюся,  ешся,  гл.  Привы- 
кать другъ  къ  другу,  знакомиться.  \День 

по  дню  минає,  вечір  по  вечері,  а  вони  собі 
усе  сходяться  та  говорять  та  усе  лучче 
звичаються.  МВ.  (О.  1862.  1.  78). 

Звичай,  чйю,  м.  1)  Обычай;  обьїкно- 
веніе. А  я  такий  звичай  маю,  що  по  пов- 

ній випиваю.  Чуб.  V.  1096.  Своін  звичаєм. 
По  обыкновению,  по  своєму  обыкновению. 
Сходились  люде  і  своїм  звичаєм  навчав  їх. 

вв.  Мр.  X.  1.  2)  Приличіе.  /  дітки  зви- 
чай знають.  Ном.  №  2850.  Слово  неправ- 
диве звичаю  не  знає.  Лавр.  123.  3)  Нравь. 

Ум.  Звичаек,  звичаєчок.  Поміж  людьми  по- 
моталася, звичаєчків  та  набралася.  МУЕ. 

III.    160, 
Звичайненький,  а,  є,  звичайненько, 

нар.  Ум.  отъ  звичайний,  звичайно. 
Звичайний,  а.  є.  1)  Обыкновенный. 

2)  Вежливый,  приличный.  Була  звичайна, 
поважала  людей  і  гріха  боялась.  Хата,  166. 
Труби  на  пса — на  чоловіка  звичайне  слово. 
Ном.  №  .3500.  Ум.  Звичайненький. 

Звичайність,  ности,  ж.  Вежливость, 
приличіе.  Звичайною  звичайністю  вітаю, 
хто  входе  гордо, — зюрда  зустрічаю.  К.  ЦН. 
184.  Для  звичайносте  Изъ  вежливости. 
Ленин,.  Пои.  32. 

Звичайно,  нар.  1)  Обыкновенно.  2) 
Віжливо,  прилично.  3)  Конечно,  разуміет- 
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ся,  само*  собой,  по  обьїкновенію.  Звичайно, 
крадене.  Шевч.  585.  Було,  як  почне  хто 
казку  казати,  звичайно  про  змія,  то  так 
його  наче  і  ввижаю  перед  себе.  Рудч.  Ск. 
І.  130.  Уи.  Звичайненько.  Бабуся  йому  на 
те  звичайненько  одмовила.  МВ.  (О.  1862. 
Ш.  55). 

8вйченнй,  а,  в.  Пріученвьій.  У  неї 
погано  діти  звиченг.  Черниг.  у.  Вони  до 
сього  звичені.  МВ.  (О.   1862.  III.  52). 

Звйчити,  чу,  чнш,  гл.  Пріучить.  Це 
ви  так  цуцика  до  рук  звичили.  Лебед.  у. 
Звичили  корову  доїтися  на  налигачі.  Борз, 
у.  То  він  звичений  так.  Черк.  у. 

ввйчитися,  чуся,  чишоя,  гл.  Прі- 
учиться,  привыкнуть.  Щипне  або  штовхне 
стиха...  та  й  сама  почервоніє,  як  жар, — 
засоромиться.  Поки  ж  тільки  не  звичи- 
лася;  а  як  оговталась,  обжилася,  то  пі- 

знали ми  тоді,  де  воно  в  світі  лихо  живе. 
МВ.  (О.  1862.  III.  41). 

Звичка,  ви,  ж.  Привычка.  Така  звичка 
бісова.  Мир.  Пов.  І.   116. 

Звичне,  кар.=Звнчайно  3.  Звичме, 
московська  напасть.  Ном.  №  847. 

Звичний,  а,  є.  1)  Привычный.  До  ро- 
боти не  звичний.  Рудч.  Ск.  П.  62.  2)  Обыч- 
ный. Кожне  стало  оглаиюти  звичний  по- 

дарунок (на  весіллі).  Мкр.  Н.  37. 
Звично,  нар.  1)  Привычно.  2)  Обычно, 

въ  обычаъ.  К.  ЦН.  301. 
Звйш,  нар.  Выше;  свыше. 
Звйшви,  нар.  Высотой. 

ввід,  ввбду,  м.  1)  Уничтоженіе,  разо- 
реніе.  Так  їм  на  звід  поилось;  не  один  пан 
у  нас  звівся;  поживе  оце,  поживе,  та  й 

спустуе,  бур'яном  пороете  й  двір.  2)  06- 
нанъ.  Чи  її  щиро  любиш?  Бо  як  еї  дер- 

жиш у  зводі,  долю  її  загубиш.  Гол.  Ш. 
892.  3)  Очепъ  (въ  колодезъ).  Ой  у  полі 
криниченька  на  четирі  зводи.  Чуб.  V.  102. 
4)  Родъ  ловушки  съ  пружиной  для  ловли 
дисицъ,  волковъ  и  пр.  Шух.  I.  237. 

Звідати,  ся.  См.  Звідувати,  ся. 
Звіди,  дів,  м.  мн.  Вывъдки,  разведки. 

Піти  на  звіди.г    Аф.  44Л. 
Звідки,  звідкіль,  звідкіля,  нар.  От- 

куда. Звідки  тебе,  серце,  виглядати?  Лавр. 
39.  Хилилися  густі  лот,  звідкіль  вітер  віє. 
Чуб.  У.  240.  Хто  він  такий  і  звідкіля 
він?  Рудч.  Ск.  II.  20. 

Звідкбли,  нар.  Съ  какихъ  поръ.  Шелех. 
Звідник,  ка,  м.  Обианщикь. 
Звідниця,  ці,  ж.  Обманщица. 
Звідніти,  нію,  еш,  гл.  СДълаться  во- 

дянисты мъ  такимъ  образомъ,  что  вода  от- 

делится отъ  всего  прочаго  (въ  кушаньяхъ 
и  пр.).  Кутя  звідніла  через  те,  гцо  в  хаті 
держали,  у  теплі.  Новомоск.  у.  Не  бери 
ямою  капусти,  бо  звідніе.  Черк.  у. 

Звідня,  ні,  ж.  1)  Очная  ставка.  9и 

то  раз  звідня  ця  була?  НВолын.  у.  2)  Об- 
манъ. 

ЗВІДСИ,  8ВІДСІ,  ввідсіль,  звідсіля, 
нар.  Отсюда-  Шкода  ж  тя,  козаче,  звідси 
відсилати.  Гол.  І.  104.  Іди  собі  звідсі! 
Рудч.  Ск.  І.  70.  Пусти  мене  звідси  додому 
на  Вкриту.  Чуб.  У.  344. 

Звідбнлення,  ня,  с.  Отчеть.  Записано 
(въ  Кіевск.  губ.?)  проф.  А.  Е.  Крымскимъ 
въ  фразі:  Пішов  на  звідомлення  до  хазяїна. 
Літер.-наук.  Вістник.  1901.  X,  46. 

Звідтаж,  8відти,  звідтіль,  ввідтіхй, 

нар.  Оттуда.  Як  я  звідтам  повертався,  по- 
слухайте, з  ким  пізнався.  Грив.  Ш.  611. 

Це  все  вислухав,  гцо  його  тітка  говорила, 
та  швидке  звідти.  Рудч.  Ск.  П.  94^  Та 
не  звідтіль  місяць  сходе,  звідкіль  ясна  зірка. 

Чуб.  У.  675.  Син  узяв,  вив'язав  звідтіля 
невістку,  а  ув'язав  сучку.  Рудч.  Ск.  І.  16. 

Звідувати,  дую,  еш,  сов.  в.  звідати, 
даю,  еш,  гл.  Узнавать,  узнать.  Будемо  пи- 

тати а  звідувати.  Гол.  II.  49.  Піду  зві- 
даю, чи  піп  дома.  Каменец,  у.  Як  звідаєш, 

то   зміряєш.  Ном.  №  6831. 

'  Звідуватися,  дуюся,  ешся,  сов.  в. звідатися,  даюся,  ешся,  гл.  Узнавать, 

узнать,  осведомляться,  осведомиться,  раз- 
спрашивать.  Не  звідаєшся,  що  мя  болить, 
а  ся  звідаєш  о  товарі.  Гол.  І.  141.  Си- 

дять ткачі  на  варштаті.  звідуються  о 

свім  браті.  ,  Гол.  І.  207. 
Звідукіль,  нар.= Звідколи.  Дивись  же 

ти,  звідукіль  його  нема:  пішов — ше  сонечко 
не  сідало,  а  й  досі  нема.  Миргор.  у.  Слов. 
Д.  Эварн.  , 

Звідусіль,  звідусіля,  звідусюди,  нар. 
Со  всЬхъ  сторонъ,  отовсюду.  Який  тепер 

чорт  скаже  тобі  ясно,  коли  звідусюди  на- 
хмарило? К.  ЧР.  239. 

Звідци,  звідціль,  8відцілй,  нар.= 
Звідсіль.  Ой  звідци  гора,  а  звідти  друга. 

Чуб.  У.  230.  Як  я  маю,  козак  Нечай,  звід- 
ціль утікати,  славу  свою  козацькую  під 

нот  топтати.  Макс. 
Звізда.  дй,  ж.  Звьзда.  Аби  місяць  на 

мене  світив,  а  звізди  хоч  і  так.  Ном. 
№  5422.  Ум.  Звіздочка. 

Звівдарь,  рй.  м.  Астрономъ.  Вх.  Лен. 418. 

Звіздатий,  а,  е.  Звездообразный.  Ше- 
лех. Звіздаті  дропачнм  и  пр.  Родъ  вышив- 
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га.    КоІЬ.  І.  48,  49.    Звіздатий   кінь.    Ло- 
шадь съ  бвлымъ  пятномъ  на  лбу.  Желех. 

Звігдоввй,  а,  е.  Звіздннй.  Срібная 
грива  груди  покрывав,  звіздові  очі  далеко  ви- 

дят,. Чуб.  III.  289. 
Звіздочка,  ки,  ж.  Ум.  отъ  звіада. 
ЗвіздяненькиЙ,  а,  е.  Ум.  оть  ввів- 

дяний. 
Звівдянйй,  а,  е.  Звездный,  усеянный 

ввіздами.  Ун.  ЗвіздяненькиЙ.  Чим  небо 
менше?  Всюди  рівненьке,  всюди  рівненьке 
та  звіздяненьке.  Гол.  II.  32. 

8вій,  звою,  л.=Сувій.  Звій  полотна. 
Каменец,  у. 

Звіку,  нар.  Оь  отриц.  не  при  глагол*. 
Никогда.  Зроду-звіку  козак  не  був  і  не  буде 
катом.  Ном.  №  767. 

8вівувати,  кую,  еш,  гл.  Провести 
жизнь.  Звікував  я  вік  мій  довгий,  та  й  не 
бачив  тою  змалку.  К.  Псал.  89. 

Звіл,  вводу,  м.  1)=Зволення.  2)  До 
эвблу,  по  звблу.  Сколько  угодно.  Взялися 
їсти  й  запивати,  варенухи-веселухи  дове- 

лось до  зволу,  три  глеки  її  стояло  рядом 
поверх  полу.  Мкр.  Н.  38.  Гуляв  по  зволу, 
веселився.  Мкр.  Г.  33. 

Звідьжнти,  жу,  жнш,  гл.  О  морозі:  осла- 
біть. Як  звільжить  мороз,  тоді  поїду  у 

ліс.  Каменец,  у.  Вже  звільжив  мороз.  Ка- 
менец у. 

Звільна,  нар.  Медленно,  понемногу. 
Солодьки.  звільна  вирізувались  з-за  гори. 
Св.  Л.,309. 

8він,  звбну,  м.  и  пр.=Д8ВІн  и  пр. 
Звінка,  ви,  ж.  1)  Карта  бубновой 

насти.  2)  Раст.  Сатрашіїае.  Вх.  Пч.  І.  9. 
Звінбв,  яка,  м.  1) — риби.  Поперекъ 

отрезанный  кусокъ  рыбы.  Ой  поставив  ко- 
зак Нечай  та  сторожу  в  місті,  а  сам  пі- 
шов до  кумоньки  звгнок  риби  їсти.  АД. 

II,  58.  2)  Раст.  ВЫпапЙнм  «гівіа  доШ. 
Лв.  101.  См.  Звонець. 

8вінбчви,  ків,  ж.  мн.  Раек  КіпапіЬив 
шіпог.  Вх.  Пч.  I.  12. 

8вінуватиея,  нуюея.  вам,  гл.  Ли- 
шиться приданаго.  Бо  ся  уж  звікувала  з  ко- 
зачками поїхала.  Гол.  II.  722. 

Звінчати,  чан»,  еш,  іл.  Обвінчать.  А 

у  тій  церковці  святий  Спас,  звінчай  діто- 
чок в  гожий  час.  Мет.  167. 
8вінчатиея,  чаюся,  ешся,  и.  Обвін- 

чаться. Я  з  дороги  повернуся  та  й  з  то- 
бою звінчаюся.  Чуб.  V.  62. 

І  Звір,  8в6ру,  м.  Оврагь,  лощина,  лож- 
бина. Не  навчила  я  ся  корчима  ходити, 

з  звора  воду  пити,  з  торби  хлібом  жити, 

з  торби  хлібом  жити,  на  камені  спиті. 
Гол.  І.  156. 

II.  ввір,  ра,  ру,  м.  1)  Звірь.  З  теї  тут 
в  темний  ліс, — нехай  мене  звір  іззість. 
Чуб.  V.  180.  2)  Волкь.  Ум.  Звірин,  звірбк. 
Звірок  утішний  білка.  Сим.  210.  У  в.  Зві- 

рюка, звіряна. 
8вірак,  ка,  м.—ІІ  Звір  2.  Шух.  І.  22. 
Звірнк,  ка,  м.  Ум.  отъ  II  8вір. 
Звірина,  ни,  ж.  1)=П  Звір.  В  кущах 

чатують  на  звірину.  К.  Іов.  87.  Св.  Юрій 
почав  скликати  до  себе  усяку  звірину.  Грвн. 
П.  72.  2)  соб.  Звіри  .звірье.  Зібралася  зві- 

рина до  своєї  громади.  Гол.  Ш.  499.  3)  Зві- 
рина, звіриное  мясо.  А  в  селянина,  в  борщі 

свинина....  А  в  дворянина  з  перцем  звірина. 
Грин.  III.  540.  Ум.  Звіринка. 

Звіринець,  нця,  м.  Звіринець.  Добув 
іще  всяких  звірів:  зайця,  ведмедя  й  лиса— 
цілий  звіринець  у  себе  завів.  Рудч.  Св. 
П.  68. 

Звіриний,  а,  є.  ЗвіриньїЕ.  Не  наді- 
лив його  умом  звіриним.  К.  Іо>    89. 
Звіринка,  ки,  ж.  Ум.  отъ  звірина. 
Звірята,  оя.  См.  Звіряти,  ся. 
Звірівник,  ка,  м.  Звіринець.  Алек- 

сандров, у. 

8вірість,  рости,  ж.  Повірка.  Кажуть, 
що  там  двадцять  кіп— ходім  на  звірість. 
Сквир.  у- 

Звіркуватм,  кую,  еш,  гл.  Быть  зві- 
рень. Кротом  же  лазе  портушлець,  звгркув 

шведи»  вовком  там.  Котл.  Ен.  IV.  12. 

Звіркуватнй,  л,  є.  Звірообразньїй,  зве- 

роподобный. 
двірній,  і,  є,  Богатый  звірами. 
Звірник,  ка,  м.  Звіринець.  Вх. 

Лем.  418. 
Звірнб,  нар.  Много  хишныхъ  звірей, 

преимущ.  волковь.  Звірно  у  лісі  цьому. 
Лебед.  у.  Колись  було  звірно,  а  тепер  люд- 

но. Нирятин.  у. 
Звіряй,  ні,  ж.  соб.  ЗвірЬе.  А  що  там 

звірні  було, — Господи.' 
Звірбк,  рка,  ж.  Ум.  отъ  II.  Звір. 
8віроврУг,  гу,  м.  Зодіакь.  Желех. 
Звірота,  ти,  ж.  соб.  Звірье. 
Звірря,  ря,  с  соб.  Звіри.  Звірря  в  ліс 

ховається.  Грвн.  І.  192.  % 

Звірчуватн,  чую,  еш,  сов.  в.  вверті- 
ти, рчу\  ївш,  гл.  1)  Скручивать,  скру- 

тить. Усі  на  його  і  напали,  на  смерть  звер- 
тіли  і  зім'яли.  Котл.  Ен.  2)  Соединять, 
соединить  дві  доски,  планки  и  пр.,  про- 
сверливъ  дыры  и  вставивъ  въ  нихъ  соеди- 

нительные шипы.  Канев.  у. 
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Звірговання,  ня,  с  ЗвЄрскіе  поступки. 
К.  Краш.  17. 

ввірюватий,  а,  е.  Несколько  похожій 
своими  поступками  на  звіря.  Гайда,  воле, 
в  Дике  поле,  воле  звірювата!  К.  МБ. 
Ш.  297. 

ввірнжа,  кн,  ж.  Большой  звірь.  Зло- 
діїв обганяй  та  гавкай  на  звірюку.  Г.  Арт. 

(О.  1861.  Ш.  84).  Сине  море  звірюкою  то 
стогне,  то  виє  ІІІевч.  49.  Ум.  Звірючка. 
Рудч.  Ск.  І,  22. 

Звіря,  рятн,  с.  Животное.  Опам'я- 
тайсь: чи  ми  ж  тобі  звірята,  німий 

язик,  що  розуму  не  мае.  К.  Іов.  39.  Ум. 
Звірятко. 

Звірякі,  кн,  л.=8вірюка.  Я  ще  не 
бачив,  як  чоловік  звірячою  перекидається. 
Кв.  Драм.  241.  Ь  чоловіка  став  звіряка. 
Алв.  74. 

8вірятн,  ряю,  вш,  сов.  в.  ввірите,  рю, 
рюи.  и.  1)  Проверять.,  проверить,  выве- 

рять, выверить.  Я  його  вже  звірила  за  то- 
го карбованця.  Н.  Водын.  у.  Я  звірив  на 

собі,  що  нема  й  гірше,  як  води  вип'єш  з 
холоду.  (О.  1861.  V.  70.  2)  Довірять,  до- 

вірить. Він  на  ню  звіряв  усе  свое  добро. 
Зміев.  у. 

ввіритися,  риюся,  ешоя,  сов.  в.  ввіри- 
тися, рюоя,  ришся.  гл.  1)  Удостоверять- 

ся, удостовериться.  Як  побачив,  тоді  тіль- 
ко звірився,  що  то  брехня.  Брадл.  у.  2)  До- 

віряться, довіриться,  положаться.  Мали 
пани  на  Вкраїні  добрі  оборонці,  звірилися 
сотникові  уманському  Ґонті.  Маже.  126. 
3)  Терять,  потерять  довіріе.  Сни.  IV. 

Звіриний,  а,  є.  Звіреній,  звіриний. 
Звісен,  она,  не,  звісний,  а,  є.  1)  Из- 

вістньїй.  Звісна  тобі  печаль  моя.  Ірин. 

Ш.  149.  Грицько  звісний  п'яниця.  2)  Ти 
звісен.  Ты  знаешь,  тебі  извістно.  Ти  зві- 

сен,—між  курми  суддею  я  була.  О.  1861. ПІ.   П9. 

Звісити,  оя.  Си.  Звішувати,  оя. 
ввісннй.  См.  Звісен. 
Звісно,  нар.  1)  Извістно.  Здавна  звісно, 

що  він  добрий  чоловії:.  2)  Извістное  діло, 
конечно.  Звісно,  чужі  люде:  хоть  і  добрі, 
та  не  знатимуть.  МВ.  І.  ІЗ.  На  беседі, 
вже  звісно,  попились.  Гліб.  43. 

Звістити.  См.  Звіщати. 
8вістйтися,  щ^ся,  стишся,  гл.  Узнать. 

Що  нас  Бог  у  купу  зводить,  вчора  я  звіс- 
тився. Мкр.  Н.  28. 

ввістка,  ви,  ж.  Извістіе,  ввсть. 
Прийшла  звістка  до  милої,  що  милою  вби- 

то. Мет.  103.  Ум.  Звістоньна,  місточка. 

8вість,  ти,  ж.=8віотка.  Ходять  не- 
гарнії звісти.  КС.  1882.  V.  362.  Не  вий- 

шла Галютонька,  вийшла  його  свість,  ой 
винесла  королевичу  да  невеселу  звість.  Чуб. 
V.  771. 

Звітати,  таю,  вш,  гл.  Приветствовать. 
Звіщали  пана  пастирі,  звітали  миром  і 
кадилом.  Чуб.  III.  328. 

Звіт&тнся,  таюся,  вшея,  гл.  Поздоро- 
ваться, сказать  приветствіе  при  встрЄчі. 

Ввійшли  вони  до  хати,  не  уміли  ся  зві- 
тати. О.  1862.  IV.  17. 

8віткн,  звіткідь,  звітвіля,  нар.— 
Звідки. 

Звіток,  тву,  м.  Пучекь  раечесаннаго 
льна.  Вх.  Уг.  249. 

Звітріти,  ріго,  вш,  гл.  Выветриться. 
Коли  сіль  звітріє,  то  чим  приправити? 

Яв.  Л.гХГС.  34.     ■ 8віттн,  авіттіль,  звіттіла\  нар.= 
8від*и. 

Звітци,  ввітділь,  звітцілЯ,  нар,= 
8відци. 

8вічннй,  в,  в.  Старинный.  1  погані 
звичаї  часто  тримаються  через  те  тільки, 

що  вони  звічкі. 
8вішати,  шаю,  вш,  м.=8віожтж.  Сіла 

при  Кубані  над  кручею  і  ноги  звішала.  (О. 
1861.   XI.  Кух.  37).  г 

ввішуватн,  шую,  вш,  сов.  в.  ввіонти, 
шу,  сиш,  і*.  Свешивать,  свЄсить. 

Звішуватися,  шуюоя,  вшея,  сов.  в. 

звіситися,  шуся,  сишоя,  гл.  Свешивать- 
ся, свЄситься. 
Звіщати,  щаю,  вш,  сов.  в.  звістити, 

щу\  стиш,  гл.  ИзвЄщать,  извЄстить.  Ка- ненец.,  у. 

8віювати,  звіюю,  вш,  сов.  в.  звіяти, 
вію,  вш,  гл.  Свеивать,  свівть,  сдувать, 
сдуть.  Я  покрила  свого  миленькою  слідочок, 
щоб  вітер  не  звіяв,  пташки  не  склювали. 

Чуб.  V.  46. Звіяшки,  шок,  ж.  мн.  У  ткачей:  сна- 
ряді, на  который  надеваются  нитки  для 

нанатьіванія  ихъ  на  катушку  челнока.  Час- 
ти ихъ:  квадратная  подставка — підніже, 

на  двухъ  противоположить  сторонагь 
вдолблены  два  столбика — стояки,  на  нить 
сверху  лежить  валикь — валбк,  на  каждый 
конецъ  валика,  у  самыхъ  столбиковъ  ■ 
внутри  ихъ,  надевается  по  три  дощечки — 
лйствиці:  вь  центре  (гді  ихъ  проникаетъ 
валикъ)  оні  шире,  а  къ  концамъ  сходятся 
подъ  острымъ  угломъ;  раздвинутая  лйствиці 
составляють  дві  шестиугольный  звезды; 
концы  противоположныхъ  лмствиць    соедн- 



670 
Звладати — Зводитися. 

иены  между  собою  качками;  нічна — тонкая 
узкая  дощечка,  къ  обоимъ  концамъ  кото- 

рой прикр'Ьплены  шворки,  другимъ  кон- 
цемъ  свовмъ  захватывающая  концы  лист- 
виць,  не  дозволяя  имъ  расходиться.  МУЕ. 
Ш.  14. 

Звладати,  даю,  вш,  гл.  Совладать.  3 
герцем  не  звладаю,  коли  Петро  не  мій  буде, 
то  смерть  загадаю.  Котл.  (1874).  386. 

Звбгннтися,  нісся,  нишся,  гл.  У  гон- 
чаровъ,  при  обжиганіи  глиняныхъ  изді- 
лій:  начинать  поливі  расплавляться.  Вас. 
180. 

Зводи,  дів,  м.  мн.  Очная  ставка.  Звбдм 
зводити.  Давать  очную  ставку.  Екатери- 
носл.  у. 

Зводини,  дин,  ж.  м.  1)  Свадебный 
обрядъ,  состояний  въ  томъ,  что  ПОСЛІ 
пеїжой.  свадебной  ночи  сваха,  дві  придании 
і  дружко  весільний  входять  у  номорю  и  за- 

ставляють новобрачныхъ  встать  (звбдять 
молодих),  затімь  одівають  новобрачную, 
удостоверяя  по  знаку  на  сорочкі  ея  не- 

винность до  брака.  Чуб.  IV.  611,  612. 
2)  -Зводи.  Вх.  Зн.  21. 

Зводйтель,  ля,  м.  1)  Обольститель. 
2)  Пт.  Крапивникъ,  Тгодіосіукев  ратіїиз. 
Вх.  Лем.  418. 

8в6дити,  джу,  днш,  сов.  в.  ввести, 

веду",  деш,  гл.  1)  Сводить,  свести.  Зводь 
помалу  дитину  з  рундут.  3  поклоном  ни- 

зесеньким панну  з  коня  зводить.  К.  Доев. 
129.  Катерина  з  болящої  і  очей  не  зво- 

дить. Шевч.  120. — з  рбзуиу,  з  ума.  Сво- 
дьть  съ  ума.  Чоловік  не  дасться, — лише 
раз  з  розуму  звести.  Ном.  Л»  3076.  Дайся 
мені,  дівча,  на  підмову, — виведу  тя  з  гаю 
на  дорогу. — Жебим  мала  день  і  ніч  блуди- 

ти, то  ся  не  дам  з  розуму  зводити.  Гол. 
І.  107.  Нема  впину  вдовиному  сину,  що 
звів  з  ума  дівку  сиротину.  Мет.  14.  Аж 
він  мене  молодую  із  умочка  зводить.  Лавр. 
14. — з  світу.  Погубить.  Пеки  будуть  у  його 
оці  хорти,  поти  Івана  ми  не  зведемо  з 
світу.  Рудч.  Ск.  І.  136. — з  хазяйства,  Сді- 
лать  бідньгаь,  разетроить  чье-либо  хозяй- 

ство. Дивиться  баба  збоку,  як  дідові  щас- 
тить, та  аж  розривається  з  досади. 

Стала  думати,  як  би  звести  його  з  ха- 

зяйства. „Видушу  йому  курей/"  Г.  Барв. 
195.  2)  Взводить,  взвести.  Звів  йою  на  ви- 
сої.у  гору.  3)  Поднимать,  поднять.  До  вас 
не  встане,  голови  не  зведе.  АД.  І.  217.  Не 
посмів  і  очей  звести  на  Зіньку.  Стор.  МПр. 
55.  Без  трепету  зведеш  на  його  очі.  К. 
Іов.  50.    Як  шабелькою  звів, — Львів  ся  по- 

клонив.  АД.  І.  15.  Звів  корогву.  АД.  І.  17. 
Лисий  віл  усіх  людей  звіє.  Ном.  стр.  291, 
Д&  43.  4)  Сводить,  свести  вмісті,  соеди- 

нить. Дякую  тобі,  що  звів  мене  з  Марком. 
Стор.  МПр.  56.  А  зведи  їх  очі  на  очі. 
Слава  ж  тобі  Шафарику  во  віті  і  віки, 

що  звів  еси  в  одно  море  слов'янськії  ріки. 
Шевч.  238.  Звести  брбви.  Нахмуриться. 
Сим.  99.  5)  Обманывать,  обмануть,  оболь- 

щать, обольстить,  искушать,  искусить.  Та 
вже  третій  вечір,  як  дівчина  зводить,  ка- 

зала: вийду,  а  тепер  не  виходить.  Мет. 
54.  Чорт  не  спить,  але  людей  зводить. 
Ном.  Л;  194.  Так  ви  мене  звели  в  моїй 
надії.  К.  Іов.  14.  Звести  дівку.  Обольстить 
и  бросить  дівушку.  6)  Портить,  испор- 

тить. Бо  треба  дать  у  полі  раду,  щоб  діла 
не  звести.  Гліб.  8.  Звестй  ні  нащо.  Погубить. 
Чи  се  і  ти  пустивсь  в  ледащо,  що  хочеш 
нас  звести  ні  на  що?  Котл.  Ен.  II.  6.  Зво- 

дити пісню.  Сбиваться  въ  мелодій.  Уманск. 
у.  7)  Истреблять,  истребить.  Не  можна 
сарани  зводить...  гріх  за  се.  О.  1862.  Н. 
54.  Тільки  готове  зводить.  Г.  Барв.  322. 

8) — дух.  Переводить,  перевести  духъ,  ды- 
шать. Припадає  к  сирій  землі,  теплий 

зводе  дух.  Макс.  175.  А  ви  дайте  мені 
дух  звести.  МВ.  І.  87.  9)-— очима,  а)  Взгля- 

дывать, взглянуть,  бросить  взглядъ,  по- 
смотріть.  Ой  не  видно  тою  села,  тілько 

видно  хрести,  туди  мені  любо-мило  очень- 
ками звести.  Чуб.  V.  200.  б)  Смыкать, 

сомкнуть  глаза.  Як  зведу  очима,  а  воно  -як 
шпигне,  то  аж  крикну.  Каменец  у.  10) — 
на  бчі.  Обращать,  обратить  чье  вннманіе 
на  что.  Звожу  на  очі  їй  чимало  таких, 
що  любили  та  й  покинули.  МВ.  II.  130. 

Зводитися,  дясуся  дишся,  сов.  в. 
ввестися,  Д]?ся,  дешея,  и.  1)  Сводиться, 
свестися. — з  ума.  Сходить  съ  ума.  Ой  си- 

ночку мій,  дитино  моя!  Не  пий  рано  горі- 
лочки,— зведешся  з  ума.  Нп. — з  хазяйства. 

Обідніть,  разетроить  свое  хозяйство. 
Козачці  Марусі  Горбоносисі  не  пійшли 
в  руки  свині.  Звелась  вона  з  свиней.  Г.  Барв. 
417.  2)  Взводиться,  взвестися.  3)  Подни- 

маться, подняться.  Рука  на  тебе  не  зве- 
деться. Макс.  О  лошади:  подниматься, 

подняться  на  дыбы.  Як  звівся  кінь,  то 

так  і  перекинув  воза.  Лебед.  у.  4)  Стано- 
виться, стать  хуже,  приходить,  прійти  въ 

упадокъ,  вырождаться,  выродиться,  истре- 
бляться, истребиться;  бідніть,  обідніть. 

Чим  рік,  то  вже  зводиться  пшениця.  Ка- 
менец, у.  Велетні  тепер  звелись.  Г.  Баюв. 

423.  Були  в  моїй  хаті  таркани,    та  зве- 
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лися,  тепер  немає.  Бодай  його  корінь  звівся! 
Ном.  №  3787.  Звелось  у  ньою  хазяйствечко. 
За  Хмельницькою  Юрася  пуста  стала 
Україна,  звелася.  Лукаш.  35.  До  нитки 
звівся  мій  .козак  усе  на  панщині  проклятій. 
Шевч.  526.  Усе  позбував,  усе  попропивав, — 
звівся  ні  на  що.  Кв.  Драм.  163.  Звестися 
ні  нащо.  Цркдти  въ  совершенный  упадокъ, 
совершенно  испортиться  и  пр.  К.  Крат. 
21.  Св.  Л.  128.  Нехай  вонб  зведеться.  Про- 

пади сної  Не  прядеться,  нехай  воно  зве- 
деться! Грин.  І.  240. 

8вбдник,  ка,  ж.=3відвжк. 
Зводшти,  нію,  бш,  і*.  ==  ввідніти, 

Під  лавкою  капусточка,  тиждень,  як  ки- 
піла; ой  їж,  коли  хоч,  коли  не  зводніла.  Нп. 

8вожай,  жая,  м.  Возка  хліба  съ  иоля. 
Дай  же  ті,  Боже,  в  полі  урожай,  в  полі 
урожай,  а  в  гумно  звожай!  Гол.  II.  37. 

Звбздяк,  ка,  м.  Раст.:  а)  Заронагіа 
ошсіпаїіз.  Вх.  Пч.  І.  12.  б)  БіапіЬив  сот- 
расіиз.  Шух.-І.  21.  в)— білий=Терлич.  Вх. 
Пч^  І.  13.  г)— лільский.  Веіопіка  оіїісіпаїів. 
Шух.  І.  21. 

ввозити,  зву,  знш,  сов.  в.  ввезти,  зу, 
зеш  и  ввозити,  жу,  виш,  іл.  Сважиіать, 
свезти  въ  одно  місто.  Шлько  в  небі  зіро- 

чок, тілько  на  полі  кіпочок.  Суди,  Боже, 
звозити,  в  велику  скирту  зложити.  Чуб. 
III.  246.  Волів  одробила,  пшеницю  звозила. 
Чуб.  V.  824. 

Звозитися,  звуся,  зншся,  сов.  в.  ввез- 

тися,    8^СЯ,     ЗёШСЯ    И    ЗВ08ЙТИСЯ,     Жу~СЯ, 
зншся,  и.  Сваживаться,  свозиться.  Ще 
дівчина  Боїу  не  молилась,  козакова  пше- 

ниця звозилась.  Мет.  28. 
Зволбняя,  ня,  с.  Соизволеніе.  Як 

панське  зволення.  Ном.  Л»  4948. 
8вдлнти,  оя.  См.  Вволяти,  оя. 
Зволікати,  каю,  вш,  сов.  в.  вволокти, 

хочу,  чеш,  гл  Стягивать,  стянуть,  совле- 
кать, совлечь»    Зволік  дошки  ув  їдне  місце. 

Зволікатися,  каюся,  єшся,  сов.  в. 
вволоктися,  чу\5я,  чешся,  гл.  Поднимать- 

ся, подняться  съ  трудомъ,  вставать,  встать 
съ  трудомъ.  Довго  спав  на  сіні  в  клуні, 
аж  над  вечір  зволікся  і  потяг  до  церкви. 

Зволбк,  ка,  м.  Спускь  съ  горы. 

Міус.  окр.  ' вволокти,  ся  См.  Зволікати,  ся. 
вволочйтн,  чу\  чиш,  іл.  1)  Стянуть, 

стащить,  собрать.  Та  хотять  байраки  ру- 
бати, ізрубавши,  зволочити,  зволочити  й 

запалити.  Мет.  367.  Ой  я  ж  тії  співа- 
ночки з  жита  зволочила.  Гол.  ГУ.  466. 

2) — що.  Таскать  по  чему.    Чоловік  (цигана 

бивши)  двір  ним  увесь  зволочив.  Мнж.  115. 
3)  Сопратвть,  развратить.  Говорять  люде, 
що  ти  дівчину  зволочив.  Не  я  її  зволочив, 
по  мої  чорні  брови.  Чубі  V.  237. 

вволяти,  ляю,  вш,  сов.  в.  вволити, 
лю,  лиш,  гл.  Соизволять,  соизволить,  по- 

зволять, позволить.  Покохав  я  дівчину,  а 

батько  не  зволяв-  брати  її.  О.  1862.  VIII. 
11.  Ох,  вовче  братіку,  зволь  же  нам  хоч 
пісню  заспівать.  Рудч.  Ск.  І.  5.  Нащо  ж 
Бої  зволив  серце  дати,  коли  ся  бідним  не 
вільно  кохати.  Чуб.  V.  117. 

вволятися,  ллюся,  вшея,  сов.  в.  вво- 
литися, люся,  лишся,  гл.  1)  Изволить. 

Уже  звалялися  читати,  що  в  голові  у  них 

гуло.  Котл.  Ен.  IV.  64.  2)  Звбльтеся!  Сде- 
лайте одолженіе,  пожалуйста.  Кв.  Драм. 268. 

Звбмпитн  и  ввбнпити,  плю,  киш,  гл. 

Оробіть,  пасть  духомъ,  смутиться,  поте- 
рять надежду.  Пандар  погибель  бачив  бра- 
та, злякався,  звомпив,  замішавсь.  Котл. 

Ен.  V.  73.  Не  звомпив  же  й  січовик,  на 

п'ядь  не  одступив  і  смію  дивиться  чало- 
вікові  в  вічі.  Стор.  МПр.  10.  Всюди  про 
козацьке  щасте  звонпили.  К.  ЦН.  277. 

Звонець,  идя,  м.  Раст.:  а)  ШппаыЙшв 
сгівіа  ваШ.  Лв.  101.  б)  КЫпапЙшв  тіпог. 
в)  Сатрашіїа  гаиипсиїоісіез.  Лв.  97я^Ях  в 
житі  кукіль,  то  хлібові  покій,  а  як  зво- 

нець, то  му  конець.  Ном.  №  10139. 
Звонкй,  ків,  м.  мн.  Бубны,  бубновая 

масть.    . 

Звбннк,  ка  и  пр.=Дзвоник  и  пр. 
Звонбк,  яка,  м.  1)=ввоник.  2)  Раст. 

Сатрапиіа  регвісіМіа.  Лв.  97. 

ввонбчок,  чка,  м.  1)  Ум.  отъ  звонок- 
2)  мн.  Раст.  Сатрапиіа  аіЬігіса.  Лв.  97. 

Звбнтпяти,  плю,  пиш,  іл.=8нонпити. 
К.  ЧР.  371. 

Зворот,  ту,  м.  1)  Поворотъ.  А  де  ру- 
бав?— питають  стрівши  кою  з  дровами, 

або  з  деревом.  Як  скаже:  на  зворотах,  то 
се  украв  десь;  де  звернув  з  дороги,  там  і 

вирубав.  Грин.  І.  232.  2)  Обороть.  На  зво- 
рбт. На  обороть.  /  все  робили  на  зворот: 

що  строїть  треба,  те  ламали.  Котл.  Ен. 
IV.  64.  2)  Возвращеніе. 

8вор6та,  тв,  ж.  Межа,  оставляемая 
на  полі  для  проезда. 

Зворочатз,  чаю,  вш,  и.=8вертатя~ 
Я  на  його  накричав,  щоб  з  доріжки  зворо- 
чав.  Чуб.  V.  739. 

Зворухнули,  ну",  неш,  гл.  Сдвинуть, съ  міста,  пошевельнуть.  Аж  заморивсь  від 
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натуги,  а  все  таки  не  зворухнув  торби. 
Огор.  МПр.  7. 

Зворухнутися,  нУся,  нешся,  м.  1) 
Тронуться  съ  міста,  шевельнуться.  2)  Вско- 

лыхнуться; засуетиться.  Мати  Божа!  Увесь 
будинок  зворухнувся:  білити,  мити,  прибі- 
рати...  Панночки  сподіваємось!  МВ.  (0. 
1862.  III.  35). 

Зворушити,  шу\  шиш,  и.  1)=8во- 
рухнутн.  Хотіли  удвох  скотить  на  віз 
тою  кабана, — та  й  не  зворушать  з  місця. 
Рудч.  Ск.  І.  157.  2)— землю.  Поднять, 
вспахать.  Зворуши  землю  уміючи  та  посій 
доладу.  Хата,  XV.  3)  Всколебать,  вско- 

лыхнуть. Як  махнемо  хусткою ..,  то  ми 
зворушили  на  тому  місці  воздух.  Дещо,  75. 
4)— людину,  сёрце.  Встревожить,  взволно- 

вать, растрогать.  Одною  преюрною  літньою 
дня  громаду  села  Кукуріківщини  зворушив 
випадок  надзвичайний.  Г.  Барв.  350.  Як 
вона  зворушила  моє  серце!  Як  давно  не  за- 

знавав я  почування  такою  високою.  Г. 
Вар  в.  496. 

Зворушитися,  ш^ся,  шишоя,  ід.  1) 
Зашевелиться.  Сонечко  вставало.  Уже  вбогі 
зчорушились,  на  труд  поспішали.  Шевч. 
2)  Всколыхнуться.  3)  Встревожиться,  взвол- 

новаться; растрогаться.  Иастусине  й  Ма- 
русине  серце  дуже  зворушилося  від  сієї  по- 
юлоски.  Г.  Барв.  454. 

8вохчіти,  чіи),  вш,  гл.  Отсыреть. 
Шух.  І.  162. 

Звоювати,  8ВОЮЮ,  вш,  м.  Завоевать, 
одолвть.  Хтіли  Почаєв  звоювати.  Мл.  л. 

сб.  188.  Да  ігце  він  думає,  гадає,  щоб  ка- 
зана Голоту  звоювати.  Мет.  446. 

8вужати,  жаю,  вш,  сов.  в.  звузити, 
вужу,  знш,  гл.  Служивать,  съузить. 

ввужатнся,  жаюоя,  вшоя,  сов.  в.  зву- 
витнся,  вужуся,  айшоя,  гл.  Съуживаться, 
съузиться. 

Звувнти.  ся.  Сн.  Звуяштн.  ся. 
8вув,  ка,  ж.=Гук. 

Звага,  ги,  зв'яка,  ви,  ж.  1)  Лай. 
Не  боїться  вовк  собаки,  але  його  зв'яги, 
(зв'ят).  Ном.  №  7253.  2)  г'р&:;:.,  р;г.  , 
ссора.  Така  зв'яга  йде  в  дому.  Г.  Барв.  536. 

Зв  ягель,  (гля?),  м.  Раст.  Уісіа  віїуа- 
ііса.  Лв.  102. 

вв'яглйвий,  а,  в.  Любяшдй  лаять. 
Зв'ягливого  не  бійся,  а  кусливою.  Нои. 
X  7256. 

вв'язати,  ся.  Си.  вв'язувати   ся. 
Зв'явень,  8ня,  м.  Узель,  узедовь  съ 

чвмъ-либо,  связка.  Мнж.  181. 
вв'язка,  зви,  ж,  Связь.  Вх.  Лей.  418. 

8в'я8ЕЙй,  а,  є.  Вяжущій.  Галун  зв'яз- 
ний. Волч.  у.  (Лободовск.). 

Зв  явок,  яку,  м.  1)  Связь.  Зв'язок  до 
вічною  товариства  з  Галею.  Мир.  ХРВ. 

353.  2)  мн.  Зв'язни.  Родъ  прически  діву- 
шекъ  въ  два  пробора.  Чуб.  VII.  422. 

Зв'язувати,  зую,  вш,  сов.  в.  вв'язати, 
ясу,  жеш,  гл.  1)  Связывать,  связать,  обвя- 

зывать, обвязать.  Возьми  ж,  сину,  нагаєчку 

і  віжки,  зв'яжи  жінці  рученьки  й  ніжки. 
Чуб  V.  425.  Зв'язки  мені  юловоньку,  най 
не  болить  дуже.  Чуб.  V.  145.  2)  Вінчать, 

обвінчать.  Мені  гце  тоді  п'ятнадцять 
літ  було,  що  тепер  піп  не  зв'язав  би.  Г. 
Барв.  264. 

вв'язуватися,  зуюся,  ешся,  сов.  в. 
вв'язатися,  «Уся,  жешся,  гл.  1)  Связы- 

ваться, связаться  чему.  2)  Связываться, 

связаться  съ  въмъ.  Зв'яжись  з  дурнем,  то 
й  сам  дурнем  будеш.  Ном.  >&  6170. 

Зв'язь,  8І,  ж.  1)  Архитект.  Связь,  со- 
единеніе.  Черк.  у.  2)  Кріпость,  прочность. 

Хоч  в  семрязі,  аби  в  добрі  зв'язі.  Ном. 
№  11250. 

Зв'яка.  См.  Зв'яга. 

Зв'ялити,  лю,  лиш,  гл.  Сдідать  вя- 
лымъ;  обезсилить. 

Зв'ялитися,  лвЗся,  лйшея,  гл.  Увя- 

нуть, завянуть.  Серце  моє  зсохло,  зв'яли- 
лося за  сином,  що  у  москалі  віддано.  Ка- менец, у. 

Эв'янутн,  ну,  нош,  гл.  Завянуть.  Тра- 
вою зв'яло  моє  тіло.  К.  Псал.  230. 
Зга,  агата,  ги,  ж.  1)  Изжога.  Нои. 

№  8163.  Неначе  зіага  запекла.  Шевч.  401. 

2)  Жажда.  Будеш  серед  бою  зіаюю  томи- 
тись,— я  подам  тобі  з  криниці  водиці  ка-. 

питись.  К.  Досв.  132. 

8гад,  ду,  м.  1)  Воспоминание.  2)  На- 
поминаніе.  Ні  згаду,  ні  спбгаду.  И  не 
вспомнить.  Про  гроші  чоловікові  ні  зіаду, 
ні  спогаду.  Грин.  Н.  144. 

вгадати,  ся.  См.  Згадувати,  оя. 
Згадка,  ви,  ж.  Воспоминаніе.  Шевч.. 

(КС.  1883.  II.  4©7).  Почали  ми  тиху  роз- 
лючу ліиіїуоання.  МЗ.  II.   179. 

Згадувати,  дую,  вш,  сов.  в.  згадати, 
даю,  вш,  гл.  1)  Вспоминать,  вспомнить.  Нема 
гірше,  як  в  неволі  про  волю  згадувати. 
Хата,  80.  Дарувала  шиту  шовками  хус- 

тину, щоб  згадував  на- чужині.  Хата,  87. 
Згадай,  який  прийшов  до  мене,  що  ні  со- 

рочки не  було.  Котл.  Ен.  І.  32.  Згадала 
баба  дівера,  що  добрий  був.  Посд.  2) — гадку. 
Думать,  подумать.  Не  згадаю  гадки,  не 
змишлю  я  мислі.  Рудая.  І.  13. 
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вгадуватися,  дуюся,  вгася,  '  сов.  в. 
вгадатися,  даюся,  ешси,  гл.  Вспоминать- 

ся, вспомниться. 
Згаку\  нар.  Зря,  необдуманно.  Дурню 

ти  божий!  Хиба  там  шлях,  чи  ию,  шо 
тебе  зіаку  понесла  лиха  юдина  у  яку  яругу. 
Харьк. 

Згальмуватися,  му^юея,  ешся,  гл. 
Сбиться  съ  толку,  свихнуться.  Далі  що 
йому  робити?  Зовсім  згальмувався:  як  ні 
за  що  стало  пити — гавкати  нанявся.  Грин. 
Ш.  661. 

Згамкатн,  каю,  вш,  гл.  Д-Ьтск.  Съесть, 
проглотить.  /  лиш  гляди,  то  і  влучає,  щоб 
зіамкати  мене,  як  блин.  Котл.  Ен.  V.   13. 

Зганити,  ню,  ниш,  гл.  Охулить,  осу- 
дить. А  її  зганили  й  обідили  і  з  покоїв 

вигнали.  МВ.  І.  52.  Так  було  невістка  зга- 
нить мене,  що  я  в  неї  стану  чорнійша 

від  землі.  Г.  Барв.  224. 
Зганьбити,  блю,  бйш,  гл.  Опозорить, 

обезчестить,  осрамить. 
вганяти,  няю,  еш,  сов.  в.  зігнати, 

8жену\.  неш,  гл.  1)  Сгонять,  согнать  съ 
чего,  прогонять,  прогнать  откуда.  Послу- 

хай ти,  чуро:  чи  то  гуси  кричать,  чи  ле- 
беді ячать?..  Коли  гуси  кричать,  або  ле- 
беді ячать,  то  зжени.  Макс.  (1849),  26. 

Свою  матір  рідненьку,  удову  стареньку, 
зневажали  та  з  домівки  зганяли.  Мет.  346. 
2)  Сгонять,  согнать  въ  одно  місто.  Бігає 
за  скотом,  зганя  докупи  всіх.  Рудч.  Ск.  II. 
188.  3) — з  світу.  Губить,  погубить,  лишить 
жизни,  убить.  Чи  ж  я  кою  з  світу  зігнав, 
чи  я  в  кою  одняв?  Чуб.  V.  233.  4) — тирсу. 
У  гребенщиковъ:  соскабливать,  соскоблить 
ножемъ  и  сгладить  шероховатую  поверх- 

ность гребня.  Вас.  163. 
Эгарбати,  баю,  вш,  гл.  1)  Отнять  на- 

сильно. 2)  Схватить.  Згарбали  злодія  у  ко- 
морі.  Н  Волин,  у. 

Згарен,  згарний,  а,  е.— Зугарний. 
Він  не  згарен,  він  не  здатен  мене  цілувати, 
тгки  зшрен,  тіки  здатен  мене  роззувати. 
Грин.  III.  613. 

і.ь.    [.ця,    м     Вытгона^    поле. 
Бігме,  цілий  зіарець  вам  скошу.  Федьк. 

Эгарище,  ща,  с.  Пожарище. 
Згарний,  а,  е.  См.  Згарен 
Згарцювати,  цюю,  еш,  гл.  Истоптать 

бътая.  скача.  Де  сам  падав,  усе  видко,  і 
видко,  шо  сніг  згарцьований.  Мнж.  136. 
Коні  баштан  згарцювали.  Мнж.   181. 

Згарь,  рі,  ж.  1)  Гарь.  Ти  хоч  би  згарь 
з  люльки  видовбав.  Полт.  2)  Пригарь  въ 
водкі.  Пінної  без  згарі  сім  відерок  опалила 

суще  коропської.  Мкр.  Н.  20.  3)  Выгоръчг 
шій  л"бсъ.  Кози  пасуть  у  згарах — вигорі- 

лих лісах.  Шух.  І.  211.  2)  Искры,  отле- 
тающія  при  ковк-в  железа.  Волч.  у.  (До- бодовск.). 

Згарячу,  нар.  Сгоряча.  Прости  мене, 
я  згарячу  забувся.  Шенч.  293. 

Згасання,  ня,  с.  Угасаніе.  Щог.  Сл.  6. 
Згасати,  саю,  еш,  сов.  к.  вгаснути, 

ну,  неш,  гл.  1)  Тухнуть,  потухнуть,  га- 
снуть, угаснуть.  Цілую  нічку  свічі  не  зга- 
сали. Чуб.  V.  732.  Свічечка  згасне,  ба- 
тенько засне,  пю  й  вийду.  Мет.  117.  Очі 

згасли,  і  всю  душу  темрява  покрила.  К. 
Псал.  92.  Дуже  помилгіться  той,  хто  ду- 

матиме, гио  в  українському  народові  згасло 
всяке  життя.  Левицк.  (Правда,  1868,  416). 
2)  Исчезать,  исчезнуть.  У  кас  на  Україні 
зараз  після  татар  і  слід  їх  згас  Левиц. 
(Правда,  1868,  557).  Гості  хліба  не  цура- 

лись: вже  не  стало  сала.  Пирогів  стояла 
миска,  но  мов  не  бувала;  згас  і  борщ.  Мкр. 

Н.   17. Згасити.  См.  Згашати. 

Згаснути.  См.  Згасать. 
Згацькати,  каю,  еш,  гл. — коні.  Измо 

рить  лошадей,  гнавши  ихъ.  Вх.  Лем.  418. 
Згашати,  таю,  еш,  сов.  в.  вгасити» 

шу,  сиш,  гл.  Гасить,  погашать,  погасить» 

тушить,  потуши"-!».  А  тепер  нехай  не  за- 
рікаєті£Я  Бараиаш,  гетьман  молодий,  на 
славній  Україні  огнів  та  тернів  згашати. 
Мет.  388.  Хиба  тоді,  дівчинонько,  мої 
мислі  згасиш,  коли  твою  білу  ручку  та  з 
моєю  зв'яжеш.  Конип. 

Згаяти,  гаю,  вш,  гл.  О  времени:  по 
терять,  пропустить.  Не  дооремо  сьогодні,  бо 
пів-дня  згаяли,  поки  плуг  гюладналгі — пола- 

мався. Харьк. 

Зґвалтувати,  тую,  еш,  гл.=8ґналту- 
иати.  Побачили,  зшалтували,  та  за  ним 
(на  здогін).  Драг.  51. 

Зґедзкатися,  каюся,  ешся,  л.=8ґвД8- 
катися. 

Згйбати,  баю,  еш,  гл.  Панти,  встре- 
тить. Сидітимеш,  Ірина,  поки  тебе  чорт 

згиба.  Ном.  №  8892. 
Згйбель,  лі,  ж    Погибель. 
Згйблий,  а,  є.  Цогвбпіій. 
Згйб(иу)ти,  бну,  неш,  гл.  Погибнуть, 

пропасть.  Якби  поїхав,—  а  метелиця  така 
була,  що  Гі  світу  не  видко! — тс  був  би  лшб. Канеи.  у. 

Згидити,  джу,  диш,  гл.  Изгадить, 
испачкать.  Згидив  уже  ввесь  іиигір,  давайте 
ще  буду  писати.  Кане  в.   у. 
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Згидувати,  д^ю.  еш,  гл.  Побрезгать. 
Згинати,  нйю,  еш,  сон.  в.  зігнути, 

ну",  неш,  гл.  Сгибать,  согнуть.  Негріте  за- лізо не  згінгш.  Ном.  №  3887. 

Згинатися,  нбюся,  ешся,  сов.  в.  зі- 

гнутися, ну"ся,  нешся.  и.  Сгибаться,  со- гнуться. Під  віконцем  зігнувся,  чи  не  вийде 
Маруся.  Чуб.  V.  67.  Як  ударить  ватаг 
молоденький  чумаченька  списом  у  груди.  Ой 
той  же  спис  удвоє  зігнувся.  Мет.  459. 

Згинути,  ну,  неш,  гл.  Погибнуть.  Не 
силуйте  мене  за  нелюба,  да  нехай  же  він 
згине.  Мет.  243.  Біда  біду  перебуде — одна 
згине,  десять  буде.  Ном.  №  2165. 

Згинці,  нар.  Согнувшись.  Злодій  згинці 
перебіг, попід  тином. 

Згіддя,  дя,  с.  Имущество,  домашнія 
вещи,  все  добро.  Перед  великодним  святам 
до  нас  зо  всім  зііддям  і  перебрався.  О.  1862. 
VIII.  23. 

Згідливий,  а,  є.  1)  Пригодный,  по- 
лезный. Вона  згідлива:  нею  підкурюють  ко- 

рову, як  захвора.  ХС.  IV.  56.  Се  зілля 

згідливе:  його  п'ють  од  кашлю.  Волч.  у.  2) 
Покладистый,    сговорчивый,  миролюбивый. 

Згідний,  а,  е.  1)  Пригодный,  годный. 
Згідна  на  одно  сміхотворство.  К.  Гр.  Кв. 
XX.  До  тою  дожурюся,  що  не  згідна  буду 
ні  людям,  ні  собі.  Г.  Барв.  268.  2)  Со- 
гласный. 

Згідно,  нар.  1)  Согласно.  Виховувала  б 
(школа)  наших  дітей  згідно  з  духом  нації. 
К.  XII.   127.  2)  Пригодно. 

Згін,  вгону,  м.  1)  Сгоняніе  въ  одно 
місто,  напр.  сгоняніе  скота  въ  одно  стадо 
на  одно  пастбище.  Якось  вставши  до  ове- 

чок рано  та  раненько,  подоїла,  в  згін  про- 
гнала. Мкр.  Н.  7.  2)  Сгоняніе  съ  міста, 

изгнаніе. 
Згінний,  а,  є.  Згінні  дні.  Дни,  въ 

которые  все  сельское  рабочее  населеніе 
сгонялось  на  барщину.  О.  1862.  IV.  94. 

Згірклий,  а,  е.  Прогорьклый. 
Эпркнути,  ну,  неш,  гл.  Прогорькнуть, 

сделаться  горькимъ. 
Згірний,  а,  е.  Нагорный. 
Згірок,  рку,  м.  Холмикъ.  Збігла  прудко 

на  згірок.  Мир.  ХРВ.  7.  Ум.  Згірочок.  Веде 
його  на  згірочок.  МБ.  (О.   1862.  I.  77). 

Згірря,  ря  и  вгір'я,  р'я,  с.  Холмикъ; 
взгорье.  Левч.  27.  См.  Згірок.  Східці  по 

згір'ю  направляли  (у  хату).  МБ.  (О.  1862. 
I.  72).  На  згір'ях  лісових  знайшли  його оселю.  К.  Псал.  299. 

Згірш,  агірше,  нар.  Хуже.  Молодець 
не  згірш  старої  баби.  Ном.  №  8504.  Грай, 

співай,  кобзарю!  Не  про  дідів,  бо  не  згірше 
й  ми  ляхів  карали.  Шевч.  182. 

Згірший,  а,  є.  Худшій.  Не  так  добра, 
не  так  добра,  як  згіршого  лиха.  Лавр.  111. 

Згір'я.  См.  Згірря. 
Згладити,  джу,  дипг  гл.  Сгладить. 

Рівніш  згладиш,  тісніш  ляжеш.  Ном. 
№  7202. 

Зглаиати,  маю,  еш.  гл.  Проглотить, 
пожрать,  сожрать.  От  бабі  й  нудно,  шо 
чого  сей  дід  на  світі  живе.  Приміла  б, — 
його  згламала.  Г.  Барв.  188. 

Зглевіти,  вію,  еш,  гл.  Ділаться  сли- 
зистымъ.  Сир  зиевів.  См.  Снядіти. 

Згледіти,  джу,  диш,  м.  =  Зглядіти. 
Жита  які,  гречки!  і  оком  не  зіледиш.  Г. 

Барв.  102. 
Зглйбити,  блю,  биш,  гл.  Понять,  по- 

стигнуть до  глубины.  Добре  зілибив  дітську 

натуру.  О.  1862.  і.  74. 
Зглибока,  нар.  1)  Изъ  глубины.  2)  Глу- 

боко. Сі  приказки  займають  душу  згли- 
бока. Хата,  41. 

Зглббнти,  блю,  биш,  гл.  Сплотить. 
Зглота,  ти,  ж.  Толиа,  скопленіе  на- 

рода, давка.  Вх.  Зн.  21. 
Зглотйтися,  ч^ся,  тишся,  гл.  Стол- 

питься, собраться  толпой.  Вх.  Зн.  21. 
Зглувувати,  зую,  еш,  гл.  Осміять. 

Осміяне,  зглузоване  {іде.  Г.  Барв.  286. 

Згляд,  ду,  м.  1)— Погляд.  2)  Кон- 
троль, досмотръ,  присмотръ.  Тоді  не  було 

згляду  такою,  як  теперечкгі.  НВолын.  у. 
Зглядати,  даю,  еш,  сов.  в.  зглйнутн, 

ну,  неш,  гл.  Взглядывать,  взглянуть.  Зглянь 
на  Христа  едина.  Чуб.  НІ.  19.  Тільки 
зілянути  на  твої  очі,  то  й  знать,  скільки 
вони  сліз  вилили.  Г.  Барв.  280. — 6коп.  Охва- 

тить взглядомъ.  Коло  її  хати  був  великий 
луг,  скільки  оком  зілянуть.  Рудч.  Ск, 
І.   145. 

Зглядатися,  даюся,  ешся,  сов.  в. 
зглянутися,  нуся,  нешся,  гл.  1)  Пере- 

глядываться, переглянуться.  З  корчми 
ідуть, — зглядаються,  з  бурлаки  сміються- 
Чуб.  V.  1013.  Навіки  зоставсь  у  моєму 
серці  з  тієї  годиночки,  як  зглянулись  із 
ним  на  цвинтарі.  Г  Барв.  67.  2) — на  кбго. 
Преимущественно  въ  сов.  в.  Смилости- 

виться, умилосердиться  надъ  къмъ.  Бог  на 
йою  зглянувсь.  Ном.  №  4926.  Зглянься  на 
дитину  бідну,  друже  мій!  МВ.  II.  149. 
/  Бог  зглянувсь  на  ті  сльози  і  на  Україну. 
Шевч.  366. 

Зглядіти,  джу,  диш,  гл.  Увидіть. 
Закричали,  задрожали,  як  Христч  згляділи. 
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КС.  1882.  IV.  170.— 6км.  Охватит*,  взгля- 
домъ. 

Зглядуватися,  дуюся,  вшся,  гл.= 
вглядатися.  Ізглядуємось,  а  сміх  нас  так 
і  бере.  МБ.  (О.  1862.  Ш.  35). 

Зглядь,  ді,  ж.  Вниманіе,  уваженіе. 
Шануй  кожного,  то  будуть  люде  зглядь 
мати.  Каменец,  у. 

Зглянути,  ся.  См.  Зглядати,  ся. 
Згнивати,  ваю,  сш,  сов.  в.  згнити, 

нию,  вш,  ы.  Сгнивать,  сгнить.  Ном. 
№  9468. 

Згнітити.  См.  Згнічувати. 

Згнічувати,  чую,  вш,  сов.  в  згнітити, 

чу\  тиш,  іл.  1)  Сжимать,  сжать,  сдавли- 
вать, сдавить.  Оживає  згнічений  морозом, 

непозичений  у  німця,  український  розум. 
К.  XII.  2) — серце.  Скріпи  сердце.  Все  пе- 

реймав, згнітивши  серце,  чого  там  його 
учено.  К.  Д.  Серце.  18. 

Згноїти,  ною,  їш,  гл.  Дать. сгнить. 
Вже  на  тоці  зіноїв  хліб  Семен.  Каме- 

нец, у. 

Згнущатися,  щаюся,  вшся,  г.г.=3цу- 
щатися.  Да  вже  ж  мені  з  твег  доньки 
згнущатися  годі.  Чуб.  V.  422.  Тяжко  пла- 

кала Ганнуся  і  не  знала,  защо,  защо 
мати  зінущаеться.  Шевч.  21. 

Зговбрини,  рин,  ж.  .мк.=Змовини  2. 
КС.   1883.  II.  309. 

Зговорити,  рю,  риш,  гл.  Проговорить, 
сказать.  Хата,  як  покришка:  що  зговориш, 
то  в  хаті  повинно  пропасти.  Ном. 
М>  5998.  А  що  я  тобі  казатиму,  дочко, — 
зговорила  Чайчиха  похмуро.  МВ.  II.  42. 
Як  сеє  зговорили,  так  барзо  й  учинили. 
Мет.  441. 

вговоритися,  рюся,  ришся,  гл.  Разго- 
вориться. Зговорились  удівці,  а  сидячи  в 

кабиці:  лучча  жінка  первая,  а  ніж  тая 
другая.  Гадяч.  у. 

Згода,  ди,  ж.  1)  Согласіе;  киръ.  При- 
годи учать  згоди.  Ном.  №  1751.  Лучча  со- 

лом'яна згода,  як  золота  звада.  Ном. 
№  3279.  2)  Соглашеніе,.  примиреніе.  Пани, 
теє  зрозумівши,  згоду  учинили,  підкину- 

вшись під  Умань,  Ґонту  гзловили.  Макс. 
(18Г.4).  126. 

Згоджатися,  джаюся,  вшся,  и  зго- 
джуватися, джуюся,  вшся,  сов.  в.  згбди- 

тися,  джуся,  дишся,  гл.  1)  Соглашаться, 

согласиться.  „Сідай'  з  нами!"  —  /  той  зго- 
дивсь— сів  та  й  полетіли.  Рудч.  Ск.  II. 

81.  А  я  хлопець  гарний  був,  до  жінки 
згодився.  Чуб.  У.  655.  2)  Уговариваться, 

уговориться,  условиться.  3)  Мириться,  по- 

мириться, жить  ъъ  мирі,  согласіи.  Невістки 
якось  між  собою  добренько  зюджаються,  а 
се  в  нас  рідко  бува,  щоб  мирились.  Г.  Барв. 
410.  4)  Пригодиться.  Чуб.  У.  934.  Не 
плюй  у  колодязь:  згодиться  води  напиться. 
Ном.  №  4478. 

Згодити,  джу,  диш,  гл.  1) — ного.  Усло- 
виться съ  кімт>,  пригласить  или  нанять 

кого.  „Затіется  въ  селі  свадьба;  прежде 
всего  заботятся  о  томъ,  чтобы  згодити 
попа".  О.  1862.  IX.  52.  Згодили  якогось  мо- 

скаля з  міста  за  куховара.  МВ.  (О.  1862. 
III.  64).  2)  Погодить,  обождать.  Ой,  си- 
ночку,  згоди  годиночку,  та  таки  я  зберу 
свою  родиночку.  Чуб.  У.  873.  Згодивши 
днів  зо  три,  прийдемо  на  роботу*  Зміев.  у. 

Згодитися.  См.  Згоджатися. 
Згодлйвий,  а,  є. = Згідливий. 
Згодний,  а,  є. —Згідний. 
Згодно,  нар.  Выгодно.  Згодніше  купити 

у  місті,  ніж  у  селі.  НВолын.  у. 
Згодом,  нар.  Спустя  нікоторое  время, 

погодя.  Коли  трохи  згодом  дзвонок—  дзе- 
лень! дзелень!  Рудч.  Ск.  І.  76. 

Згодування,  ня,  с.  Вскормленіе.  К. 

(Желех). 
Згодувати,  д^ю,  вш,  гл.  Вскормить. 

Мати  сина  да  народила,  а  народивши, 
згодувала.  Чуб.  III.  270. 

Згоди,  нар.=9тод,ож.  Дивись  згодя:  гу- 
ляє неборак  в  Охрімовій  куценькій  свитці. 

Гліб.  48. 
Згбдяний,  а,  е.  Договоренный.  Ми 

ще  не  згодяні.  Черк.  у. 

Згожатися,  жаюся,  вшся,  гл.  — ■■  Зго- 

джуватися. Згожий,  а,  е.  Годный.  Поздоров  Боже — 
твоє  нам  згожс,  Ном.  №  9705. 

Згбжуватися,  жуюся,  вшся,  іл.= 
Згоджуватися. 

Згбїти,  гою,  їш,  гл.  Залічить. 

Згбїтися.  згоюся,  їшся,  гл.  Залі- 
читься. Не  так  хутко  зюгться,  як  біда 

скоїться.  Ном.  №  2158. 
Згбла,  нар.  Совершенно,  дочиста, 

вполні. 
Зголити,  лю,  лиш,  гл.  1)  Сбрить. 

Перший  раз,  як  живу  на  світі,  довелось 
мені  зголити  вуси.  Стор.  І.  170.  2)  Ого- 

лить, обнажить.  Переносно:  сділать  бід- 
нымъ,  нищимъ.  Та  бодай  же  ти,  корчмо,... 
та  й  у  пень  згоріла,  та  як  ти  ж  мою 
сина,  та  як  тгг  молодою,  та  навіки  зюли- 
ла.  Грин.  III.  286. 

Зголбджений,  а,  в.  Проголодавшійся. 
Зюлоджена  юлота.  К.  ЦН.  298. 

22* 
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Зголодніти,  ніш,  вш,  гл.  Проголо- 
даться. МУЕ.  III.  47.  Вже  й  коні  по- 
томили і  зголодніли  сами.  Рудч.  Ск.  II.  62. 

Чого  той  мировий  не  їде? — люде  зголодніли 
вже.  Каменец,  у.  Лис  зголоднів  так,  гио 
вже  їсти  хоче.   Грин.  II.  5. 

Згододрабіти,  бію,  вш,  гл.  Обнищать, 
обідніть. 

Зголоситися.  См.  Зголошуватися. 
Зголбшува^ися,  шуюся,  вшся,  сов.  в. 

зголоситися,  шуся,  сишся,  гл.  Отзывать- 
ся, отозваться,  выражать,  выразить  жела- 

ніе.  Хто  мене  молоду  додому  проведе? — 
Зголосився  козак.  Гол.  III.  482. 

вгол^бити,  блк\  биш.  гл.  Взлеліять. 
Було  тобі  знати:  вороним  конем  їздити, 
хлопця  собі  зюлубитн.  Гол.  1.  2. 

Згоионіти,  ніо,  нйш,  гл.  Проговорить. 
Маруся  їй  осьміхнулась  „ні  за  віщо  дяку- 
ватил ,  зюмоніла:  „я  правду  свою  тобі 
кажу'.  МВ.  II.   125. 

Згои,  ну,  л.==8гін.  І  я  був  у  Тихли- 
сг:  колись  гонив  згон  їдного  тут  купця, — 
було  волів  сорт  у  згоні.  Терек,  обл. 

Згонини,  згбннн,  ж.  мн.  Части  ко- 
лосьевъ  и  соломы,  падающіе  вмісті  еь 
зерномъ  при  віяків  послідняго,  сметаемые 
обыкновенно  метлой.  Зганяй  бо  мерщі  з 
зерна  оті  згонини,  не  спи.  Брацл.  у. 

Згбнити,  як»,  ниш,  гл.  1)=Вгаяятя. 
Бідний  брат  став  їх  згонить,  -вони  не 
встають.  Рудч.  Ск.  II.  135.  Біжать  зго- 

нити овець,  що  ростеклися  по  всій  царині. 
Мир.  ХРВ.  39.  2)  Очищать  зерно,  уже 
провіянное,  отъ  кусочковъ  колоса,  соломы 
и  пр.  Та  він  то  навіяв  і  велику  купу,  та 
гие  не  згонив.  Брицл.  у. 

Згоранні,  а,  є.  Стрівшій.  Згорана 
хата.  НВолын.  у. 

Згорбатіти,  тію,  вш,  гл.  Сділаться 
горбатымъ.  Черк.  у. 

Згорбити,  блю,  биш,  гл.  Сгорбить, 
согнуть.  Мене  вже  давно  горе  згорбило.  Г. 
Барв.  298. 

Згорбитися,  блюся,  бишея,  гл.  Сгор- 
биться. Згорбилась,  мовляв,  старенька  бабу- 

ся. Хата,  178. 

Згорбу литися,  люся,  лишся,  гл.  = 
Згорбитися.  Ив.  71. 

Згорда,  нар  Гордо,  высокомерно.  Ма- 
русенька пишна  в  черевичках  вийшла;  на  во- 

ротях стала,  згорда  одказала.  Чуб.  V.  243. 
Згордзкати,  джан»,  вш,  сов.  в.  згбрдя- 

ти,  джу,  диш,  гл.  Пренебрегать,  прене- 
бречь. Не  раз  еси,  не  два  добрими  людьми 

згордила.  Гол.  IV.  275. 

Згордувати,  д^ю,  вш,  и.=8гордити. 
Як  Еатря  їм  згордувала,  засватав  другу  дів- 

чину. МВ.  II.   139. 
Згоржати,  жаю,  вш,  »л.=  Згорджати. 
Згори,  нар.  1)  Сверху.  2)  Впередъ. 

Згори  гроші  дає.  Каменец,  у. 

вгбристий,  а,  е.  Покатый,  наклон- 
ный. Двір  був  згористий,  і  до  іанку  треба 

було  пь Уїжджати  трошки  під  гору.  Левиц. 
I.  457. 

Згбристо,  нар.  Покато.  НВолын.  и  Ка- менец, у. 

Згоріика,  ви,  ж.=Горівва.  Вх.  Леи. 418. 

Згоріти,  рю,  рнш,  гл.  1)  СгорЬть. 
Вкинь  його  в  піч, — нехай  згорить!  Рудч. 
Ск.  І.  37.  Згоріла  хижка,  згоріла  книжка — 
нічим  ворожити.  Ном.  №  1811.  2)  По- 
красніть.  Щось  у  віконце  стук-стук!..так 
я  й  згоріла!  МВ.  (О.  1862.  III.  56).  Уразив 
її  заразом  двічи  в  серце.  Вона  так  і  згоріла, 
та  й  каже...  Г.  Бар.   106. 

Згорнути,  ся   См.  Згортати,  ся. 

Згородйти,  джу,  диш,  гл.  1)  Загоро- 
дить. Не  одна  баба  город  згородила.  Ном. 

№  2586.  2)  Соорудить,  воздвигнуть.  Бо 
хотять  же  нас  поглотити,  піч  огненну 
згородйти.  Чуб.  І.   169. 

Згортати,  таю,  вш,  сов.  в.  згорнути, 

ну^  неш,  гл.  1)  Складывать,  сложить,  свер- 
тывать, свернуть.  Все  б  тільки  сиділа, 

згорнувши  ручки.  Рудч.  Ск.  II.  44.  Мати 
їй  убрання  хороші  та  пишні  купує, — вони 
ледві  подивиться:  згорне  та  й  забуде.  МВ. 
II.  158.  2)  О  книгі:  закрывать,  закрыть. 

Згорнувши  книгу,  віддав  слузі.  Єв.  Л.  IV.  20. 
3)  Сгребать,  сгресть.  Згорни  жар  докупи. 

вгортатися,  таюся,  вшся,  сов.  в. 

вгорнутися,  н^ся,  нешся,  гл.  1)  Склады- 
ваться, сложиться,  свертываться,  свернуть- 

ся. Як  мої  ручки  згорнуться,  то  тоді  твої 

роскоші  минуться.  Чуб.  V.  517.  2)  Сгре- 
баться, сгресться. 

Згострйти,  рю,  риш,  гл.  Сточить. 
Зготбвити.  См.  вготовляти. 

Вготовляти,  лаю,  вш,  сов.  в.  зготб- 
вити, влю,  виш,  іл.=Готувати,  вготу- 
вати. Ягідочки  рвала,  цибульку  щипала, — 

я  ж  тому  хлопчині  снідать  зготовляла. 
Мил.   110. 

вготувати,  тую,  вш,  гл.  Состряпать, 
изготовить.  Л  я  йому  ранесенько  снідати 
зготую.  Маркев.  68.  Зготувати  обід.  Рудч. 
Ск.  II.  204. 
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вграсуватн,  сую,  вш,  м.  Уничтожить 
до  основанія.  Аф.  451. 

Зграя,  раї,  ж.  Толпа,  скопище;  шайка. 

К.  Досв.  82.  За  ним,  було,  ціла  зграя  лю- 
дей:   і    охотничі,    і    псарі,   і    доїжджачі. 

Рудч.  Ск.  II.  202.  Кидав  п'яній  зграї    зо- 
лоті червінці.  Мир.  ХРВ.  92. 

вгребло,  ла,  с.  Скребница. 
вгребти,  ся.  См.  Згрібати,  ся. 

Згрив,  8у,  м.   вгрйза,   ви,   дас.=8гри- 
вота.  Вх.  Зн.  21.  Вх.  Лем.  418. 

Згризати,  заю,  вш,  сов.  в.  згрйэти, 
8у\  8еш,  гл.  1)  Сгрызать,  сгрызть.  Там 
його  лисиці  і  згризуть  на  смерть.  Рудч. 
Ск.  133.  2)  Изгрызать,  изгрызть. 

Згриэота,  ти,  яс.=Гри80та  1.  Не  ле- 
жала ні  дня,  ні   години:    лиш    сухоти  да 

згризоти  на  личку  змарніли.  Чуб.  V.  210. 
Згрйвти.  Си.  Згризати. 
вгрібати,  баю,  вш,    сов.   в.  вгребти, 

бу\  беш,  гл.  Сгребать,  сгресть. 

Згрібатися,  баюся,  ешся,  сов.  в. 

вгребтися,  бу"ся,  бешся,  і.і.  1)  Быть  сгре- баемымъ,  сгребаться,  сгрестися.  Чоловікові 
коситься  легко,  утроє  само  ляга,  само  і 

згрібається,  само  і  в'яжеться.  Мнж.  127. 
2)  Быть  въ  силахъ  грести.  Бач,  який 

вітер,  як  грає  Дніпро, — тепер  не  згре- 
бешся. Черк.  у. 

Згрібнйй,  а,  е.  О  полотні:  боліє  тол- 
стое. Полотно  грубше  називався  згрібне,  а 

тонше  чесане.  Шух.  І.  259. 

вгріб'я,  б'я,  с.  Пакля,  охлопки  (бо- 
ліє грубне).  Вх.  Уг.  249. 

вгрівна,  нар.  Грозно.  Не  говоріть  згрізна 
до  мене.  Г.  Барв.  344. 

вгрівність,  ности,  ж.  Строгій  видь. 
Старшині  тра  згрізність  мати.  НВолын.  у. 

вгрізн^тися,  н^ся,  нешся,  гл.  Строго 
прикрикнуть,  погрозить.  О.  1861.  X.  39. 
Згрізнувсь  пан  на  Кирика,  тупнувши  ногою: 

„А  ти,  каже,  плут,  п'яниця!  я  вь  тебе 
слугою?"  ЗОЮР.  II.  86. 

вгріти,  рію,  вш,  гл.  Согріть.  Та  не 
вітер  йою  не  звіє,  ні  сонце  його  не  згріє. 
Грин.  III.  488. 

Згрішити,  шаю,  вш,  сов.  в.  згрішити, 

шу\  шйш,  гл.  Согрішать,  согрішить.  Чо- 
ловік то  ступипіь,  то  згрішить.  Нои.  № 

99.  Коваль  згрішив,  а  шевця  повісили.  О. 
1862.  X.  34. 

Згромаджувати,  джую,  вш,  сов.  в. 
згромадити,  джу,  диш,  гл.  Сгребать, 

сгресть,  собирать,  собрать.  Він  ±-  ромадив 
усі  води  у  моря  великі.  К.  Псал.  74. 

Згромаджуватися,  джуюся,  ешся, 
сов.  в.  згромадитися,  дяеуоя,  дишся,  гл. 

Сгребаться,  сгрестись;  собираться,  собрать- 
ся. Звелить — і  суд  згромадиться  на  злого. 

К.  Іов. 

Згрошнти,  шу\  шйш,  гл.  Обратить  въ 
деньги.  Як  їхатимуть  вже  відсіль  на 
Капказ  на  житло,  то  сей  садок  згрошять. 
Черк.  у. 

Згруэити,  аку,  8Йш,  гл. — Дорбгу.  Раз- 
мокшую отъ  дождя  дорогу  испортить 

іздой,  ходьбой.  Так  згрузять  дорогу,  що 
треба  бичувать,  щоб  витягти  воза.  Черк.  у. 

Згрязйтк,  жу,  8Йш,  и.=вгрузйтж. 
Згряжена  дорога.  Черк.  у. 

Згуба,  би,  ж.  1)  Потеря.  Чия  згуба, 

тою  гріха  повна  губа.  Ном.  №  7452.  2) 

Гибель,  погибель.  Оцей  дощ — згуба.  НВол.  у. 
На  згубу  людей  не  можно  в  завод  гнати. 
НВолын.  у.  Це  він  робе  мені  на  сухоту  та 
на  згубу.  НВолын.  у. 

Згубити,  блю,  биш,  гл.  1)  Потерять. 
Лучче  з  розумним  двічи  згубити,  як  з 
дурнем  раз  найти.  Пос.  2)  Погубить. 
Ой  стій,  не  топися,  марне  душу  згубиш. 

Чуб.  V.  212. 
Згубитися,  бліося,  бишся,  гл.  Поте- 

ряться. Лихе  не  згубиться.  Ном.  №  3229. 
Згубний,  а,  е.  Гибельный. 

Зг^да,  ди,  ж.  Осмілніе,  иосрамлеше. 
Закохався  я  тяжко  в  тобі.  Тепер  я  го- 

тов присягати,  що  не  вийду  з  тої  хати; 
нехай  ведуть  мене  на  згуду,  а  без  тебе 
жити  я  не  буду.  Нехай  мене  виганяють, 
кийом  боки  облатають,  а  я  буду  з  того 
сміятись.  Грин.  НІ.  159. 

8гу*,  ку,  м.  Звукъ.  КС.  1882.  IV  166. 
Згукнути,  ну\  неш,  и.  1)  Крикнуть. 

Що  ж,  як  він  згукне  нам  оттесвое  „годі!" 
та  й  нагадувать  не  звелить?  МВ.  П.  ПО. 

2)  Позвать.  Згукнув  йою,— він  обізвався  і 
прийшов  до  мене.  Екатериносл.  у.  (Залю- бовск.). 

Згукуватися,  куюся,  ешся,  сов.  в. 

эгукнутися,  н^ся,  нешся,  гл.  Перекли- 
каться, перекликнуться.  Ходять  гю  лісу 

та  згукуються,  бо  погубились.  Лебед.  у. 

вгулйти,  ляю,  вш,  гл.  1)  Прогулять 
безъ  работы.  Увесь  день  робить  і  часиночки 
не  згуляє.  Ох  рад  би  я,  моя  мати,  середу 
згуляти.  АД.  І.  260.  2)  Погулять.  Ой  ледащо 

невісточка, — не  хоче  робить:  тілько  спати 
та  гуляти.  Мет.  322.  Скажи  ти,  зозуле, 
скажи  ти,  сивенька,  хпю  в  світі  найлучче 
згуляє?  Чуб.  У.  487.  3)  Поиграть,  сыграть. 
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Л  згуляєм,  брате,  в  переваги?— Згуляєм! 
Ном.  №  14095. 

Згуртитися,  ч^ея,  тйшся,  гл.  Собрать- 
ся вмісті.  Зміев.  у. 
Згуртувати,  т^ю,  еш,  .гл.  Сгруппиро- 

вать, собрать  въ  одно  місто.  Згуртував 

людмке  поле,-  а  свое  все  до  села.  Каменец.'  у. 
Згуслий,  а,  е.  Сгустившійся.  Желех. 
вгаснути,  ну,  неш,  гл.  Сгустіть.  Пара 

від  холоду  щсне.  Дещо.  89. 
вгуста,  нар.  Въ  выраж.  Зчаста-згуста. 

Часто.  Вх.  Зн.  22. 
Згустити,  щу,  стйш,  гл.  Сгустить.  Як 

сир  згустив,  упорав,  приспособив.  К.  1ов.  22. 

Згусуватися,  суюся,  вшся,  гл.  За- 
упрямиться, заартачиться.  Зіусувалися  коні. 

Вх.  Лем.   418. 

Згучатися,  чуся,  чвшся,  гл.  Испу- 
гаться. Кінь  згучався.  Галиц.  Вх.  Зн.  21. 

вґарда,  ди,  ж.  Родъ  ожерелья  изъ  мо- 
неть  или  крестиконъ.   Шух.  I.  130,  137. 

Зґвалтувати,  тую,  еш,  гл.  1)  Изна- 
силовать. (Зграя)  вбила  рандаря  старою, 

дочок  зґвалтувала.  К.  МБ.  III.  247.  2)  Раз- 
гласить, разнести.  Въ  этомъ  значеній  упо- 

треблено только  въ  одной  фальснфицир. 
пісні:  Зґвалтували  лиху  чутку  наші  ху- 

торянці. Мет.  373. 
Зґедзатися,  зґедзкатися,  аюся,  ешся 

и  зґедзитися,  джуся,  Д8ИШСЯ,  гл.  Заупря- 
миться, заартачиться.  Гляди  ж,  Наталко, 

не  зґедзайся,  як  старости  прийдуть.  Котл. 
НИ.  377.  Жінка  твоя  зґедзкалась.  Левиц. 
І.  366.  О,  вже  зґедзився!  Каменец,  у. 

8ґіґнути,  ґну,  неш,  гл.  Околіть.  Вх. 
Уг.  245. 

Зґлаґатися,  ґаюся,  ешся,  гл.  Створо- 
житься. Зіляіалось  молоко.  Черк.  у. 

8ґбя,  зґбї,  ж.  Пт.  сойка,  СаггиИїй 
діашіагіик.  Шух.  І.  23. 

8ґрунтувати,  тую,  еш,  гл.  Достать 
дно.  Місця  того  ніхто  не  зґрунтує.  НВо- 
лынск.  у. 

Здавати,  здаю,  ёш,  сон.  в.  здати,  здам, 
здаси,  гл.  1)  Сдавать,  сдать.  Ой  у  саду,  у 
садочку  там  голубчик  гуде,  там  Юрочко 
парубоцтво  здає;  ой  у  саду,  у  садочку  там 
голубка  гуде,  ой  там  Маруся  дівування 
здає.  Мет.  230.  2)  Давать,  надавать.  По- 

дій корівки,  що  'д  батенька  нічнала,  та 
прогонь  і  овечки,  що  неньпа  вдавала.  Чуб. 
V.  695.  3) — екзамена.  Видержи  мать,  вы- 

держать экзамень.  Лениц.  Нов.  5. 
Здаватися,  здаюся,  «шея,  сов.  в.  зда- 

тися, вдамся",  здасися,  гл.    1)  Сдаваться, 

сдаться,  поддаваться,  поддаться,  уступать, 

уступить.  Ти  дівчино,  ти  подобна,  не  зда- 
вайся на  підмову,  будеш  добра.  Чуб.  V. 

355.  2)  Полагаться,  положиться  на.  Та  на 
волю  Божу  здайся.  Грин.  III.  359.  Ти  по 
сім  боці,  я  по  тім  боці,  передайся  до  мене, 
ти  чорнява,  кучерява,  не  -здавайся  на  мене. 
Мет.  12.  Я  оце  здався  на  мою  Форнагія, 
чи  не  налагодить  він  тою  діла.  Стор.  МПр. 
44.  3)  Ссылаться,  сослаться.  3(>ався  циган 
на  свої  діти.  Поел.  Що  сьому  правда, — 
здаюсь  на  людей.  О.  1862.  III  33.  4)  Ка- 

заться, показаться.  Ой  здається,  моя  мила, 
иншого  кохаєш.  Мет.  8.  Ой  здається,  мое 
серце,  Що  ти  мальована.  Чуб.  У.  157.  5) 
Годиться,  пригодиться,  быть  нужнымъ. 
Про  и(0  мені  здались  нікчемні  руки?  К.  Іов. 
.63.  Нагцо  він  мені  здався?  Рудч.  Ск.  І. 
23.  Що  я  вам  на  сміх  здався,  чи  що?.  Ном. 
№  3478. 

Здавити.  См.  Здавлювати. 
Здавлювати,  люю,  еш,  сов.  в.  вда- 

вити, влю,  виш,  гл.  1)  Сдавливать,  сда- 
вить, давить,  задавить.  Не  грай,  кітко,  з 

медвідем,  бо  тя  здавить.  Ном.  Л;  1213. 
Здавив  за  руку,  аж  хруснуло.  Харьк.  у. 

2)  Здавити  бном  на  нбго.  Подмигнуть.  Зда- 
вив на  мене  оком,  я  й  замовк  та  й  край. 

Черк.  у. 

Здавна,  нар.  Издавна.  Люд  здавна  ко- 
верзує, з  того  лихо  і  плазує.  Ном.  №  2456. 

Здавній,  я,  є.  Давній.  Попід  гаєм  зе- 
лененьким здавняя  стежечка.  Рк.  Макс. 

Здавшти,  нію,  еш,  гл.  Устаріть. 

Здавну,  адавня,  нар.= Здавна.  Вона 
мене  здавну  знає.  Чуб.  V.  1033.  Мири 
вічностю  ся  здавна  називають.  Ном.  Лі  390. 

Здалека,  здалеку,  нар.  Издали,  изда- 
лека. А  то  лихо,  що  боюсь,  хоч  здалека 

подивлюсь.  Лав.  42.  Здалеку  най  ся  гріє 
квасоля,  бо  пригорить    Каменец    у. 

Здалий,  а,  е.=3датний.  Желех. 
З  да  л  йти,  лю,  лиш,  гл.  ?  Сюди,  сюди, 

парубочки,  ми  вам  раді  будем:  бочку  спа- 
лим, д))уіу  здалим — ми  вам  роздобудем. 

Грин.  III.  88. 
Здалі,  здали,  нар  —Здалека.  Вх.  Лем. 

419.  То  ж  сестриця  з  братом  здалі  роз- 
мовляла. Чуб.  V.  928. 

Зданий,  а,  е.=3датний.  Желех. 
Здания,  ня,  с.  Мнініе. 
Здарити,  рю,  риш.  г.і.=Подарувати. 

Що  не  здарить  можність  нагиа,  най  по- 
криє ласка  ваша.  Гол.  III.  505. 

Здармувати,  мую,  еш,  гл.  стратить 
попусту.  Здирмувати  час.  Вх.  Лем.  419. 
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Здарувати,  р^ю,  ега,  и.  Подарить, 
надавать  нодарковъ.  Здарували  йому  на 

весіллі  чотирі  карбованій.  Черк.  у.  Чор- 
ниці, які  милостиві,  зда}/увалн  їй  що  мош. 

МВ.  II-  164. 
Здати,  си.  См.  Здавати,  си. 
Здатний,  а,  в,  1)  Способный.  На  хи- 

трощі дівчата  здатні.  Котл.  Ен.  VI.  75. 
До  чою  здатний  Петро?  Каменец,  у.  2) 
Годный,  пригодный.  Ми  його  приймали  у 
своє  село,  бо  він  нам  здатний:  коваль,  ба- 

чите, добрий  з  його.  Каменец,  у.  Мені  ці 
халяви  не  здатні,  бо  малі.  Каменецк.  у. 

вдатність,  ности,  ж.  1)  Способность. 

2)  Пригодность.       -> 
Здатно,  нар.  Пригодно.  Хоч  не  ошат- 
но, та  здатно.  Ном.  Л»   11251. 
Здача,  чі,  ж.  Сдача.  Дають  мені  шага 

грошей,  ще  й  копійку  здачі.  Грин.  III.  402. 
Здвиг,  гу,  .«.  1)  Стеченіе,  скопленіе. 

В  Почаеві  на  Зелені  свята — такий  здвиг! 
Могил,  у.  2)  Праздншсъ  Воздвиженія  Кре- 

ста Господня,   14  сентября.  МУЕ.  III.  48. 

Здвигати,  гею,  еш,  сов.  в.  здвигну- 
ти, ну\  неш,  гл.  1)  Сдвигать,  сдвинуть. 

Бачу,  гцо  він  здвигає  брови.  МВ.  II.  26.  2)  = 
Здвигнутися  2.  Ударив  кулаком  по  сто- 

лу— аж  вікна  здвигнули.  Мир.  ХРВ.   195. 
Здвигатися,  гаюся,  ешси,  сов.  в. 

здвигнутися,  н^си,  нешся,  гл.  1)  Сдви- 
гаться, сдвинуться,  двинуться.  Здвигнітеся, 

брати,  від  сну  прокиньтесь.  КЦН.  240.  2) 
Вздрагивать,  вздрогнуть,  дрогнуть,  содро- 

гнуться, всколыхнуться.  Здвигнулися  сіни, 
як  бояре  сіли,  ще  й  не  так  здвигнуться, 

як  горілки  нап'ються.  ХС.  VII.  429.  Ввесь 
Київ  здвигнувся.  К.  МБ.  III.  243. 

Здвигувати,  гую,  еш,  г.і.=3двигати. 
Брати  тільки  плечима  здвигують  Рудч. 
Ск.  II.   102. 

Здвиж,  жу,  м.  Трясина.  НВолын.  у. 
Здвйженни,  ни,  е.—  Здвиг  2.  ХС.  І. 

78.  Ракове  8ДВЙЖЄННИ.  Такъ  отвЄчають 
тому,  кто  доискивается  праздника  тогда, 
когда  его  нт>тъ.  Грин.  I.  242. 

Здвйжжя,  жи,  с.=Здвижовина.  Пол- 
тавск.  г. 

Здвижбвина,  ни,  ж.  Трясина.  НВо- 
лын. у.  См.  Здвнж. 

Здвйнути,  ну,  неш,  гл.  Шевельнуть. 
Зайчик...  дух  притаїв,  оком  не  здвине,  а 
пильно  дивиться.   Греб.  403. 

Здебела.  нар.  1)  Толсто,  плотно.  2) 
Чоловій  здебёла.  ЧеловЄкг  дюжій,  плотный. 
Черном. г 

Здебільше,  здебільшого,  нар.  Большей 

частью;    болЄе-менЄе.    Поприбірав  у  хаті 
здебільшого.  Сквир.  у. 

Эдекретувати,  т^ю,  еш,  гл.  Опреде- 
лить, назначить.  Яку  б  кару  ледачому  па- 

костникові  здекретувати?  К.  ЧР.  272. 

Здекуційник,  ка,  м.  Экзекуторъ,  испол- 
нитель судебнаго  приговора.  Галиц.  Желех. 

Здерати,  раю,  еш,  сов.  в.  вдерти, 
8ДвРУ\  №Ш,  и-  Сдирать,  содрать.  Шкіру 
з  нього  здер.  Ном.  №  4029. 

Здератися,  раюся,  вшея,  сов.  в.  вдер- 
тися, р^ся,  рёшея,  гл.  1)  Сдираться,  со- 

драться. 2)  Взбираться,  взобраться,  вска- 
рабкиваться, вскарабкаться.  Як  кіт  здерся 

на  скелю. 
Здеревіти,  вію,  еш,  гл.  Превратиться 

въ  дерево,  одеревянЄть.  Відро  скаменіло 
мармором  біленьким,  дівча  здеревіло  явром. 
зелененьким    Рудан.  І.  34. 

Здерев'янілий  а,  е.  Одеревенелый. 
Здерев  янітя,  нію,  еш,  гл.  Одереве- 

неть. 
Здержати,  ся.  См.  Здержувати,  си. 

вдержувати,  жую,  еш,  сов.  в.  вдер- 
жати, жу,  жйш,  гл.  1)  Удерживать,  удер- 

жать, сдерживать,  сдержать.  Та  до  такою 
доліз,  що  й  дерево  не  здержало.  Рудч.  Ск. 
І,  25.  Не  міг  здержати  сліз.  Опат.  76. 
А  я  його  все  здержую,  як  стане  зриватися 
до  жидівки.  Г.  Барв.  283.  2)  Выдержи- 

вать, выдержать.  Не  дійдеш  ти  до  пекла, 
не  здержиш  тою  пекельного  вогню.  Стор. 

МПр.  41. 
Здержуватися,  жуюся,  ешсЬ,  сов.  в. 

вдержатися,  жуся,  жйшея,  гл.  Удержи- 
ваться, удержаться.  /  хочу  здержатись, 

та  не  впинюсь.  Г.  Барв.  283. 
Здерти,  ся.  См.  Здерати,  ся. 
Здешевити,  влю,  вйш,  гл.  Сделать 

дешевымъ.  Здешевили  хліб.  Черк.  у.  Зде- 
шевила свекорка,  здешевим,  рідною  батенька 

не  купила.   Чуб.  III.  204. 
Здешевіти,  вію,  еш,  і*.  ПодешевЬть. 

Здешевіли  огірки.  НВолыи.  у.  Вже  воли 
здешевіли,  бо  орання  пройш.ю  вже.  Каме- нец, у. 

Зджблґати,  ґаю,  еш,  іл.  Щелкать,  да- 
вать щелчки.  Мнж.  181. 

Здибати,  баю,  еш,  сов.  в.  здиб. іти, 
баюіблю),  биєшіблеш),  гл.  Встречать, 
встретить.  Костю,  чи  не  здибали-сте  де 
мою  Михаська?  Камсн.  у.  їдуть,  ідуть, 
здибають  пана,  Рудч.  Ск.  І.  162.  Як  вас 
(літа)  здибле  лиха  доля,  будьте  коротенькі. 
Гол.  І.  273.    Біда   здибає   легко,  а  тру.іно 
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її  збутися.  Ном.  №  2171.  Він  нас  здибав 
за  селом.  Каменец,  у. 

Здибатися,  баюся,  ешся,  сов.  в.  вдй- 
батися,  баюся,  ешся,  гл.  Встречаться, 
встретиться.  Ой  здибається  сива  голубонька 
та  з  сивими,  соколами.  Лукаш.  143.  Бігла 
Гандзяї,  бігла  густими  лозами,  здибалася 
она  з  трома  соколами.  Чуб.  V.  722. 

Здйбочкя,  чок,  ж.  мн.  Употребл.  въ 
вираженій:  на  здйбочнах  ходити.  Ходить 
на  нальцахъ.  Як  спить,  то  ходять  на 
здибочках.   Г.  Барв.  441. 

Здивйтися.  См.  Здивлятися. 

Здйво,  ва,  с.=Диво.  Вх.  Лем.  419. 
Здивлятися,  ляюся,  ешся,  сов.  в. 

вдивитися,  влюся,  вишся,  /.і.  1)  Засма- 
триваться, засмотреться.  На  неї  всі  зди- 

влялись.  Подольск,  г.  2)  Спохватываться, 
спохватиться,  замічать,  замітить.  І  не 
здивишся,  як  опинишся  у  бабів  на  запічку, 
та  ще  добре,  коли  не  в  цебрі.   Подол.  г. 

Здивовйжений,  а,  є.  Сильно  удивлен- 
ный. Лев?! — вимовив  здивовйжений  Гриць- 

ко. — Що  ж  то  воно  за  лев?  Мир.  ХРВ.  69. 
Здивувати,  в^ю,  вш,  гл.  1)  Удивить. 

Далекий  вік  здивує  його  доля.  К.  Іов.  40. 
Бона  подивилась  на  його  здивованими  очи- 

ма. Левиц.  Пов.  246.  2)  Удивиться.  Не 
здивуйте  на  сирітські  дарунки.  Г.  Барв. 
330.  Не  здивуйте,  що  вороном  крячу:  хмара 
сонце  заступила,  я  світа  не  бачу.  Шевч. 
263.  Дивом  здивувати.  Очень  удивиться 
изумиться. 

Эдивуватися.  вуздся,  ешся,  гл.  Уди- 
виться. Там  дівчина  й  умивалася,  в  лю- 

стеречко  й  видивлялася,  красотою  здивува- 
лася. Чуб.  У.  580. 

I.  Здиміти,  маю,  еш,  сов.  в.  вдинйтя, 
здиму,  меш,  о.=Здіймати,  здійняти. 
Здимай,  жінко,  хоть  намітку,  неси  її  за 
горілку.  Чуб.  V.  579.  Не  дай  ручки  сти- 

скати і  персника  здиняти.  Чуб.  III.  36. 

II.  Здимати,  маю,  еш,    гл.=3дувати. 
I.  Здиматися,  маюся,  ешся,  сов.  в. 

здинятися,  здимуся,  мешся,  гл.— Здій- 
матися, здійнятися. 

II.  Здиматися,  маюся,  ешся,  м— Зду- 
ватися. 

Здиміти,  мію,  еш,  гл.  Обратиться  въ 
дымъ,  разсіяться  какъ  дымъ.  Пропав,  як 
здимів.  Ном.  Л»  1871. 

Здиняти.  См.  I  Здимати. 

Здирати,  раю,  еш,  гл.=3дерати.  Ло- 
вить вовк,  ловить  вовк,  а  як  вовка  пійма- 
ють, то  шкуру  здирають.  Ном.  №  4092. 

Здиратися,  паюся,  ешся,  и.—  Здера- 
тися. 

Здйрливий,  а,  е.  Грабительскій. 
Здирник,  ка,  лі.=8дирця.  Народ  не 

любить  багачів,  каже,  що  вони  здирники 
О.  1862.  У.  12. 

Здирок,  рка,  м.  У  кожевниковъ:  жи- 
ровой слой  на  внутренней  стороні  кожи, 

срізьіваемнй  во  время  обработки  ея. 
Вас.  157. 

Здирство,  ва,  с.  Грабежъ,  обиратель- 
ство;  вымогательство.  Метнувся  на  здир- 

ство і  душегубство  ляхів  та  жидів.  Стор. 
МПр.   143,  144. 

Здйрця,  ці,  м.  Обдирало,  взяточникъ, 
вымогатель,  мздоимца. 

Здйрщина,  ни,  ж.  ==  Здирство.  Мир. 
ХРВ.  394. 

Здискредитувати,  тую,  еш,  гл.  Ди- 
скредитировать. Силкуються  здискредиту- 

вати мене  тим,  що  до  „Крашанки"  я  не 
давав  доказу  моїх  історичних  виводів.  К. 

Краш.  37. 
Здитинитися,  нюся,  нишся,  м.=3ди- 

тнніти. 

Зднтйнітн,  нію,  еш,  гл.  Впасть  въ 
дітство.  Екатериносл.  г. 

8дих,  ху,  м.  Издьіханіе.  Нема  на  вас 
здиху.  Ковел.  у. 

Здихавйчитися,  чуся,  чншся,  гл. 
Получить  удушье.  Здихавичилась  коняка. НВолын.  у. 

Здиханка,  ки,  ж.  Вздохъ.  Ум.  Зди- 
ханочка.  Тяжкі  здиханочки.  Гол.  II.  419. 

Здихання,  ня,  с  1)Воздьіханіе,  вздохъ. 
Ой  не  кажи,  орле,  що  я  тут  бідую:  але 
скажи,  орле,  що  я  тут  працюю:  моє  пра- 
Ц'овання — тяженьке  здихання,  мої  любі  рос- 
кошоньки  —  дрібненькі  сльозоньки.  Чуб.  У. 
325.  2)  Издьіханіе.  Ум.  Здиханнячно. 

Здиханочка,  ки,  ж.  Ум.  отъ  здиханка. 
вдихати,  хаю,  вш,  гл.  1)  сов.  в. 

вдихнути,  ну\  неш,  гл.  Вздыхать,  вздох- 
нуть. Все  чогось  скучає,  важенько  здихає. 

Мет.  113.  2)  Сов.  в.  здохнути,  ну,  неш, 
гл.  Издыхать,  издохнуть.  Ой  як  би  то 
сталось,  щоб  ви  не  вертались,  гцоб  там  і 
здихали,  де  ви  поросли.  Шевч.  212.  Був 
собі  такий  бідний  вовк,  що  трохи  не  здох 
з  голоду.  Рудч.  Ск.  І.    І. 

Здихатися,  хаюся(шуся),  хаешся 
(шешся),  гл.  1)  Перевести  духъ.  Аж  не 
здишусь.  Г.  Барв.  397.  Не  здишусь-так 
набігався.  2)  Избавиться,  отділаться.  Не 
можна  здихаться  цього  лихою  чоловіка.  Рк. 
Левиц.  Не  здихався  біди.  Рк.  Левиц. 
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Зднхнути.  См.  Здихати  1. 
Здичавіти,  вію,  еш,    гл.  —  Здичіти. 

Кота  як  завезти  в  ліс,  то  він  зовсім  зди- 
чавіє і  не  приступайсь  до   його.  Волын.  г. 

Здичавів  хлопець.  Св.  Л.  158. 

Здичіти,  чію,  еш,  гл.  Одичать.  Здичіли 
гуси,  що  й  додому  не  хтять.  Каменец,  у. 
Здичіє  свиня  в  лісі,  гцо  горе  й  додому  за- 

гнати. Каменец,  у. 
8діб,  эдббу,  м.  Внішній,  наружный 

видь,  внешность,  фигура.  Вони  на  такий 
здіб,  що  і...  Она  такова  же  по  внешнему 
виду,  какъ  и...  Вх.  Зн.  21. 

Здібний,  а,  е.  Пригодный,  годный; 
способный.  К.  ХП.  16.  Г.  Барв.  384.  Здібний, 
як  віл  до  корита.  Ном.  №  6549.  На  тобі 
сукні  дуже  прибірні,  а  до  роботи  не  здібні. 
Чуб.  V.  1127. 

Здібність,  ности,  ж.  Пригодность, 
годность;  способность.  Постеріг  я  в  нім 
тогді  велику  здібность  до  поетичною  кри- 
тицізму.  К.  ХП.  21. 

Здігнатн,  8дожену,  неш,  гл.=8дог- 
нати.  Від  одною  втік,  а  другою  не  здігнав. 
Ном.  Л;  7635. 

Здідькатися,  каюся,  ешся,  гл.  Стать 
похожимъ  на  чорта,  взбеситься. 

Здіжйтися.  См.  З  діжу  вати  ся 

одіжуватися,  жуюся,  ешся,  сов.  в. 
адіжйтнся,  жуся,  жйшся,  г.і.  О  кваш  ні: 
сділатьея  плохою,  негодною  для  употреб- 
ленія.  Чи  діжа  здіжилась,  чи  хазяйка  ска~ 
зилась.  Ном.  №  1282.  Діжа  здіжилась,  чо- 

ловіче, вехою  двоє  хліба  виходе...  Стала 
вона  тоді  знати,  шо  діжі  казати,  шоб  не 
здіжувалась.  Мнж.  99. 

Здіймати,  маю,  еш,  сов.  в.  здійняти, 

йжу",  кеш,  ід.  1)  Снимать,  снять.  За  ру- ченьку візьме,  золот  перстень  здійме.  Мет. 
299.  Не  здіймай  з  мене,  дідусю,  шкури. 
Рудч.  Ск.  II.  15.  На  поріг  ступає,  ша- 

почку здіймає  Лавр.  109.  2)  Поднимать, 
поднять.  Ууки  до  Бога  здіймає,  Господа  з 
небес  благає.  Мет.  417.  Ой  казав  Криво- 

рук, гцо  не  здійме  орда  рук.  Орда  руки 
ізняла  і  ч  козака  заняла.  Нп.  Здійміть 
очі  ваші.  6в.  І.  IV.  35. 

Здійматися,  миюся,  ешся,  сов.  в. 

здійнятися,  муся,  мешся,  гл.  1)  Сни- 
маться, сняться.  2)  Подыматься,  поднять- 

ся Сиві  юлубочки,  здіймітеся  вгору.  Чуб. 
V.  998. 

Здіймйти,  му,  меш,  гл.  =- Здійняти. 

Здіймйтнся,  м^ся,  мешся,  г.і.-  Здій- нятися. 

Здійнйти,  ся.  См.  Здіймати,  ся. 

Здір,  здбру,  м.  Внутреннее  сало.  Па- 
лець так  би    й    загруз,  як    у    кабанячому 

здорі.  Левиц    ПЙО.  І.  379 
Здіяти,  здію,  еш,  гл.=Вдіяти. 
Здіятися,  еться,  и.   безл.   Произойти. 

Ось  як  воно  здіялось,  слухай.  Стор.  МПр.40. 
Здмухнути.  См.  Здмухувати. 
Здмухувати,  хую,  еш,  сов.  в.  здмух- 

нути, ну,  нош,  гл.  Сдувать,  сдуть.  Здмухни 
порох  з  стола. 

Здоба,  би,  ж.  1)— Здобич.  Тогді  то 
козаки  у  юроді  Полоному  пили-гуляли,  здобу 
хорошу  собі  коло  жидів-рандарів  мали. 
Дума.  2)=8діб.  Вх.  Уг.  240. 

Здобаритнся,  риться,  гл.  безл  Слу- 
читься. Вх.  Лем.  419. 

Здобйток,  тну,  м.  =  Здобуток.  На 
здобитки,  підв'язавши  литки.  Ном.  Л 
10320.  Тепер  півник  сидить  дома,  а  ко- 

тик ходить  за  ковбасами  на  здобитки. 

Рудч.  Ск.  І.  27. 
Здббич,  чі,  ж.  Добыча.  Рудч.  Ск.  П. 

148.  МВ.  І.  144.  Ділили  поміж  собою  здо- 
бич і  гроші,  що  добули  од  жидів.  Стор. 

МПр.  145.  Ум  Здобйченька.  Козацькая  здо- 
биченька  марне  пропадає-  Макс.  (1849)  62. 

Здобйчний(ній),  а(я),  е(е).  ̂ Достав- 
шійся въ  добычу.  Би  здобичні  гроші  про- 

пиваєте. К.  ЦН.  220.  2)  Хищническій. 
Скликать  мусите  ви  ссе  козацтво,  нехай 
воно  здобичню  путь  покине.  К.  МБ  II.  125. 

Здобичник  и  здобйшник,  ка,  м.  Раз- 
бойникъ,  хищникъ.  Рудч  Чп-  100.  Ой  як 
взяли  наші  чумаченьки  з  під  байраку  ви- 

ходити, ой  як  узяли  вражі  здобишники 
часпюм  до  нас  доїздити.  Нп. 

Здобіль,  нар.  Въ  изобиліи  І  корсеток 
здобіль,  і  плахот,  і  спідниць...  Всьою  в 
мене  здобіль.  Скриня  як  налита.  Г. 

Барв.  227. Здобритися,  рюся,  ришся,  гл.  Умило- 
сердиться, проявить  доброту.  Пгдпроси... 

щоб  не  дуже  бив,  а  може  здобриться,  по 
кожушку  тільки  буде  ляпати.  О.  1862. 
VIII.   18., 

Здобріти,  рію,  еш,  гл.  1)  Подобріть. 
2)У  довольствоваться,  удовлетвориться.  Рудч. 
Ск-  II-  86.  Здобрій  тим,  що  тобі  волость 

присудила.  Левиц.  КС.  170. 
Здобуванйна,  ни,  ж. =3д обуток. 
Здобувати,  ваю,  еш,  сов.  в.  здобути, 

буду,  деш,  гл.  Добывать,  добыть,  раздо- 
бывать, раздобыть,  пріобрітать,  пріобрість. 

Надвоє  баба  ворожила:  або  здобути,  або 

дома  не  бути.  Ном.  №  5616.  Царство  не- 
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весне  здобуваються  силою.  6в.  Мт.  XI.  12. 
Що  за  користь  чоловікові,  коли  здобуде 
світ  увесь?  вв.  Мр.  VIII.  36.  Розуму  за 
гроші  не  здобудеш.  К.  Іов.  60. 

Здобуватися,  ваюся,  ешся,  сов.  в. 
здобутися,  б^дуся,  дешся,  гл.  Добывать, 
добыть  что,  раздобывать,  раздобыть,  раз- 

житься на  что.  Здобувся  добре  сіромаха. 
Ном.  Л;  4028.  Употребл.  по  большей  части 
съ  предл.  на:  на  кращі  почуття  і  задуми 
здобутись.  К    ХП.  71. 

Здобути,  ся.  См.  Здобувати,  ся. 
Здобуток,  тку,  м.  1)  Пріобрітеніе.  2) 

Разжива.  Виражаються  козаки  на  здобу- 
ток. МВ.  І.   140. 

Здбвга,  нар.  Длинно.  Оріт  же,  синки, 
а  здовиг  нивки,  а  здрібна  скибки.  Гол.  11.17. 

Здовжити,  жу\  жйш,  и.  Сдълать  длин- 
нымъ.  Аф. 

вдовольнити,  ню,  нйш,  гл.  Удовле- 
творить, удовольствовать.  Розуму,  —чув  не 

раз  я  од  учених, — ніяк  не  можна  здоволь- 
нить.  О.  1861.  VII.  15.  Нічого  Бога  гні- 

вити,— усім  Бог  здовольнив.  Г.  Бавр.  424. 
Здбгад,  ду,  м.  Догадка.  Г.  Барв.  308. 

Давити  на  здбгад.  Давать  понять. 
Здогадатн,  ся.  См.  Здогадувати,  ся. 
Здогаду  вати,  дую,  еш,  сов.  в.  здога- 

дати, даю,  еш,  гл.  Вспоминать,  вспомнить. 
Як  я  собі  здогадаю,  як  ми  ся  любили. 
Гол.  II.  749. 

Здогадуватися,  дуюся,  ешся,  сов.  в. 
здогадатися,  даюся,  ешся,  гл.  Догады- 

ваться, догадаться.  А  соцький  ся  здогадав, 
штирі  хлопці  варти  дав.  Чуб.  V.  977. 

Здоганяти,  няю,  еш,  сов.  в.  здогна- 
ти, эдожену,  неш,  гл  Догонять,  догнать. 

Жінка  за  їм  у  погоню  вози  здоганя,  воли 
заверта.  Чуб.  V.  527. 

вдогін,  гбну,  м.  Догонка,  погоня.  На 
здогін.  Въ  догонку,  въ  погоню.  Я  за  ним 
на  здогін, — на  тобі  макогін.  Чуб.  V.  1160. 

Здогнати.   См.  Здоганяти 
Здогбнитн,  ню,  ниш,  гл  =Здоганяти. 

Хто  два  зайці  гонить,  жадною  не  здого- 
нить.  Ном.  №  483. 

Здогбнки,  нок,  ж.  мн.  =  вдогін. 
Петро...  зараз  верхи  та  на  здоюнки  за 
Иваном.  Грин.  II.  282. 

Здоїння,  ня,  с  Доеніе.  Шух.  І.  192. 
Здоїти.  См.  Здоювати. 
Здбйма,  ми,  ж.  Крючокъ  при  ловлі 

рыбы  зимою  неводом.  Полт.  г. 
Здоймнти,  илю,  мнш,  гл.=8дійняти. 

Шапку  з  голови  здоймити.  Федьк.  І.  74. 
Здолати,   лаю,    еш,    гл.    1)  Одоліть. 

2)  Быть  въ  силахъ,  въ  состоянік  мочь.  Яків 
усе  хорів...  Давно  вже  він  не  робив  нічого, 
не  здолав.  МВ.  II.  206. 

Здблинок,  нву,  м.  Углубленіе  почвы. Каменец,  у. 

Здоліти,  лію,  еш,  м.=8долати.  Я 
або  втоплюся,  або  що!  Я  так  жити  не 
здолію.  МВ.  II.  126.  Хто  не  здоліє  озва- 

тись ділами,  хай  обізветься  німими  сльоза- 
ми. К.  ХП.  43. 
Здоптатн,  пчу\  чеш,  гл.  Стоптать.  Омі 

пар  черевиків  я  здопта.ьа,  а  осьму  пару  в 
скринечку  сховала.  Чуб.  V.   157. 

Здорбв,  здорбвнй,  а,  є.  1)  Здоровый. 
Не  треба  здоровим  лікаря,  вв.  Мр.  II.  17. 
Дасть  він  мені  раду,  бо  сам  здоров  знає, 
як  то  тяжко  блукать  в  сві^і  сироті  без 
роду.  Шевч.  Будь  великий  як  верба,  а. здоро- 

вий як  вода.  Ном.  .V  348.  Чи  живі  ж  вони, 
чи  здорові? — подумав  Кобза.  Стор.  МПр.  51. 
Пожеланіе  быть  здоровымъ  является  обыч- 
пымъ  прин-Ьтетшемъ:  здорбв,  здорбв  був,  здо- 

рові були!  Здравствуй,  здравствуйте.  Здорова, 
вдівонько,  дай  води  напитись.  Чуб.  V.  903. 
Здорова  була,  дівчино  моя!  Мет.  71.  Боже 
поможи! — Здорові  були!  МВ.  Ц.  24.  Бувай 
здорбв,  бувайте  здорові!  Прощай,  прощайте, 
будьте  здоровы.  2)  Сильный.  3)  Большой, 
очень  большой.  Він  знає,  яке  сонце  здорове. 
Ком.  І  .19.  Ум.  Здоровенький,  здорове(і)- 
се(і)нький.  Ув.  Здоровезний,  здоровенний,  здо- 
ровлючий.  Серед  моря  стоїть  здоровезний  млин. 
Рудч.  Ск.  І.  137.  Аж  суне  вовк — такий 
страшенний  та  здоровенний!  Гліб.  23. 

Здоровань,  ні,  м.  Зцоровякъ.  Тоді 

роблю,  як  здоров'я  змагає,  а  ви  сучої  віри 
здоровані.  Васильк.  у. 

Здоровезний  и  здоровенний,  а,  в, 
Ув.  оть  здоровий. 

Здоровенький  и  здоровесенький,  а,  є. 
Ум.  отъ  здорбвий. 

вдоровець,  вця,  м.  Здоровякъ.  Левч.  47. 
Здоровецький,  а,  є.  —  Здоровезний. 

Позносив  на  ту  ж  гору  здоровецьке  каміння. 
Стор.  МПр.    167. 

Здорбвнй.  См.  Здоров. 
Здоровило,  ла,  ж.=вдоровець.Левч.47. 
вдорбввтн,  влю,  виш,  гл.  Поздравлять. 

Желех. 

Здоровіти,  вію,  еш,  гл.  Выздоравли- 
вать. Желех. 

Здоровкання,  ня,  с  Привітствіе, 
здравствованіе. 

вдорбвкати,  каю,  еш,  гл.  Желать  здо- 
ровья при  привї.тствіи,  при  випиваній 

водки  и  пр.  Вх.  Зн.  21. 
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Здоровкатися,  каюся,  ешся,  гл.  Здо- 
роваться. Не  здоровкайсь,  коли  ніхто  тобі 

не  кланяється.  Ном.  №  2754. 
Здоровлючий,  а,  є.  Больщущій.  Зміев. 

у.  Ув.  оть  здоровий. 

Здорбвля,  ля,  с.=Здоров'я.  А  як  мо- 
лодий, хороший  на  вроду, — щоби  йому  Бог 

здоровля  дав.  Чуб.  V.  12. 
Здброво,  нар.  Г)  Здорово.  2)  Сильно, 

очень.  Перестав  і  мишей  ловить,  а  колись 
здорово  ловив.  Рудч.  Ск.  І.  25.  Здорово  боя- 

лись. ХС.  ІУ.  37. 

Здорбв'я,  в'я,  с.  Здоровье.  Стали  ото 
пити  на  здоров'я  молодої.  Стор.  МПр.  86. 
На  добридень  дає,  гна  здоров'я  питається. 
МВ.  II.  141.  Чоловік  при  здоров  ю.  Здоро- 

вый человікь,  кріпкій.  Харьк.  г.  Ум.  Здо- 

рбв'внько,  здоров'ячко.  Час  мене  дарувати... 
Не  великим  посагом,  а  щастямъ,  здоров'єць- 
ком.  О.  1862.  ІУ.  22.  Дай  Боже  здоров'ячко! 
Рудч.  Ск.  І.  14. 

Здорожити,  жу,  жиш,  гл.  Изнурить 
дорогой.  Здорожив  худобу.  Чи  воно  здоро- 

жені воли,  чи  хорі?  Каменец,  у. 
Здорожити,  жу\  жйш,  гл.  Поднять  въ 

цін*.  Здорожили  хліб.  Черк.  у. 

Здорожитися,  жуся,  жишся,  гл.  Исто- 
миться, чувствовать  себя  разбитымъ  послі 

дороги.  Здорозьився,  усе  тіло  болить.  Ка- 
нев.  у. 

Здорожіти,  жію,  еш,  гл.  Вздорожать. 
Вх.  Уг.  241. 

Здохленйна,  ни,  ж.  Дохлятина,  мясо 
дохлой  скотины.  Желех. 

Здохлий,  а,  е.  Дохлый,  издохшій.  Я 

бачила  там  здохлою  барана',  ходімо  приво- 
лочимо.  Рудч.  Ск.  І.  22. 

8дохлйна,  ни,  ж.=Здохленина.  Вх. 
Зн.  21. 

вдохлйв,  ва,  м.  и  здохлйка,  вя,  об. 
1)  Издохшее  животное.  2)  Болезненный, 
едва  живущій. 

Здохлйтина,  ни,  ж.=8дохлнна. 

8дохнутн  и  вдбхти.  См.  вдихати. 
Эдбювати,  здбюю,  вш,  сов.  в.  вдоіти, 

вдов),  адбїш,  гл.  Выдаивать,  выдоить,  сдаи- 
вать, сдоить.  П/гренко  зараз  здоїв  молока. 

Рудч.  Ск.  I.  121. 
Эдрабисувати,  суЪ,  вш,  гл.  Изрыть. 

Кури  увесь  мій  город  здрабисували.  Черк.  у. 

Вдрада,  ди,  ж.  и  пр.=8рада  и  пр. 
вдрйгк,  вдриг,  ж.  мн.  Дрожь.  Левч.  36. 

8дригнути(ся),  гнУ(ся),  неш(оя),  ы.= 
8дрігнутн(ся). 

Здрібна,  нар.  Мелко.  Оріт  же,  синки, 

а  здовга    нивки,  а  здрібна  скибки.  Гол.  П. 
17.  Ум.  Здрібненьна. 

Здрібніти,  иію,  еш,  гл.  Измельчать. 

Аф.  452. 
Здрігати(ся),  гаю(ся),  еш(ся),  сов.  в. 

8дрігн^ти(ся),  нУ(ся),  неш(ся),  гл.  Вздра- 
гивать, вздрогнуть.  Троянці  всі  здрігнули. 

Котл.  Ен.  III.  59.  Здрігнувся  сердешний 
Яків,  почувши  це.  Стор.  І.  7. 

Здріжати(ся),  жУ(ся).  жйш(ся),  м. 
Задрожать.  Вони  собі  говорили,  що  ся  не 
бояли,  як  уздріли  тверду  ровту,  вони  ся 
здріжали.   Гол.  І.  175. 

Здрів,  вдрбву,  .и.=Дрів  2.  І  ну  кор- 
пать  очі  чоловікові  своєму,  неначе  здргк  її 

кусає.  Рудч.  Ск.  II.  174.    „ 
8дрімати,  маю,  еш  и  здріматися, 

маюся,  вшся,  гл.  Задремать.  Хто  програв, 

той  чорта  (не  тепер  на  споминки)  здрі- 
має.  Г.  Арт.  (О.  1861.  III.  83).  Нігдиби-м 
ся  не  здрімала,  хоць  би  й  день  біленький, 
коби  сидів  коло  мене  хлопець  молоденький. 

Чуб.  У.  125.  А  здрімавшись,  -заснув  кріпко. 
Млак.  77. 

Здрімнути,  ну,  неш,  гл.  —  Здріматн. 
Тільки  оце  здрімну,  і  сниться  мені,  неначе 
я  у  брата  мого.  О.   1862.  X.  6. 

Здрінка,  ви,  ж.  Зрачокъ.  Вх.  Лем.  419. 

8дріти,  рю,  риш,  гл.  1)  Видіть.  Не  здрів 
нічого  пред  собою.  Котл.  Ен.  И.  12.  2)= 
Скліти.  Сиди  тут  та  здрій  (склій).  Ном. 
№  563*. 

Здрочйтися,  нУся,  чншся,  гл.  Вспы- 
лить, взбіситься  Той  і  здрочивсь  за  кожух. 

О.  1862.  VI.  36. 

Здрубцювати,  цюю,  еш,  гл.  Истоптать 
полъ  ногами,  оставляя  слідьі  грязныхъ 
ногъ.  Бач  як  здрубцювали  (поміст)  собаки — 

тілько  ию  змила,  та  хоч  уп'ять  мий. 
Звісно,  на-  дворі  мокро,  а  двері  відчинені, — 
вони  й  набігли.  Екатервносл. 

Здружити,  жу,  жйш,  и.  1)  Сочетать 
бракомъ.  2)  Подружить.  Наука  здружила 
і  з'єднала  всіх.  О.  1861.  УП.  5. 

Здружитися,  жуся,  жишся,  гл.  По- 

дружиться. Здрйнва,  ви,  ж.  Зрачекъ,  зіница.  Вх. 
Пч.  І.  15. 

Здубйтися,  блюся,  бишся,  гл.  Оду- 
біть. А  щоб  ти  каменем  став,  а  щоб  ти 

здубився!  Чуб.  І.  89. 
Здувати,  вію,  вш,  сов.  в.  вдУтн, 

адУю,  вш,  гл.  1)  Сдувать,  сДуть.  Ой  на- 
сіяв козак  гречки    на  дубові    на    вершечку; 
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узялася  шура-бура,    козакові    гречку   здула. 
Чуб.  V.  1170.  2)  Вздымать,  вздуть. 

Здуватися,  ваюся,  ешся,  сов.  в.  вда- 
тися, 8дУюся,  вшся,  гл.  1)  Сдуваться, 

сдуться.  2)  Вздыматься,  вздуться. 

Здудніти,  ній»,  вш,  гл.  Загудіть,  за- 
звучать. Сіла-м  собі  в  темнім  лісі,  тро- 

хи-м  спочивала,  аж  ту  разом  щось  здуд- 
ніло, — я  ся  споглянула.  О.   1862.  IV.  7. 

Зд Ужати,  жаю,  вш,  гл.  1)  Быть  въ 
силахъ.  Мати  стара,  сестра  мала, — не 
здужають  прати.  Чуб.  V.  300.  2)  Одо- 
літь,  осилить.  Ні  здужа,  ні  подужа.  Ном. 
14273.  3)  Быть  здоровымъ.  Добре  я  зду- 

жала тоді.  НВолын.  у. 

ЗдУмати,  ся.  См.  Здумувати,  ся. 
Здумйтися,  млюся,  ийшся,  здумітн, 

мін»,  еш,  гл.  Изумиться.  Аж  люде  здуміли. 
Каменец,  у.  Еалина  пігнулася,  дівчина  зду- 
миміся,  де  воля  поділася.  Чуб.  V.  503. 

ЗдУмувати,  мую,  еш,  сов.  в.  здума- 
ти, маю,  еш,  гл.  1)  Вздумывагь,  вздумать, 

затівать,  затіять.  Єдин  здумав  женитися, 
щоб  було  чим  журитися.  Чуб.  V.  519.  2) 
Вспоминать,  вспомнить,  припомнить.  Ска- 

зав би  веремію,  та  здумав,  що  говію.  Ном.  № 
3583.  3)  Воображать,  вообразить,  представ- 

лять, представить. 
Здумуватися,  муюся,  ешся,  еов.  в. 

вдуматися,  маюся,  ешся,-  гл.  Надумывать, 
надумать.  Я  ся  здумам  инакиїе.  Вх.  Лем. 
419. 

Здуплавіти,  вію,  еш,  гл.  С  діляться 
дуплистымъ  (о  дереві).  Желех. 

Зду  пленатіти,  тію,  еш,  гл.-  Здупла- 
віти. Груша  здупленатіла.  Черії.  у. 

Здурйти,     рю,     риш,    гл.    Обмануть. 
Сим-тим  баба  ляха  здурила.  Ном.  №  3104. 

Здуріти,  рію,    еш,  гл.  Одуріть;  съ  ума 
сойти.  Виведь  єї  в  чисте    поле — скажуть, 
що  здуріла.  Чуб.  V.  630. 

Здурніти,  шю,  еш,  гл.  Поглупіть, 
еділаться  глупымъ.  Вх.  Лем.  41У. 

ЗдУрняти,  няю,  еш,  гл.  Одурачить, 
оставить  въ  дуракахъ.  Петро  здурняв  мене. 
НВолын.  у. 

ЗдУру,  нар.  Сдуру.  Так  ингиий    здуру 
неборак  над  Божим  ділом  вередує.  Гліб.  70. 

ЗдУти.  См.  Здувати. 
ЗдУхвииа,  ни,  ж.  и  здУхи,  хів,    м. 

лш.=-Здуховина.   Так    здухи  й   ходять  у 
вола.  Хере.  у.  Слов.  Д.  Эварн. 

ЗдУховина,  ни,  ж.  У  четвероногаго 
животнаго:  часть  между  ребрами  и  сіда- 
лищными  костями.  Черк.  у. 

Здакуватисн,  куюся,  ешся,    гл.    На- 
благодариться.  Не  здякуюсь.  Ном.  №  12052. 
Так  ті  люде  не  здякувались.  ЗОЮР.  І.  231. 

Здйчитися,  чуся,  чишся,  гл.  Отблаго- 
дарить. Вона  лиш  одповіла:  здячить  вам 

ся  мати.  Федьк.  І.  99. 
Зезюльки,  льок,  ж.  мн.  Раст.  Огсоіз 

Могіо.  Б.  ЗЮЗО.    І.  130. 
Зелемизелоня,  НІ,  Ж.=ЗеМИ8ЄЛЄНЯ. 

Вх.  Пч.  І.  9. 
Зеленастий,  а,  е.  Зеленоватый.  Закр. 
Зеленёяький,  веленесенькнй,    а,    є. 

Ум.  отъ  велений. 
Зелененько,  зеленесенько,  нар.  Ум. 

отъ  зелено. 

Зеленець,  нця,  м.  1)  Незрілий  плодъ. 
См.  Зеленцем.  2)  Раст.  Ой  на  горі  мак  сіють, 
під  горою  зеленець.  Грин.  III.  107. 

Зелений,  а,  є.  1)  Зеленый.  Ой  ти, 
козаче,  зелений  барвінку!  Мет.  43.  Ой  піду 
я  молоденька  зеленою  долиною.  Мет.  96.  Об- 

ступись, зелена  жабо.  Ном.  №  3833.  2)  Не- 
зрільїй.  3)  Зелені  свята.  Неділя  пятиде- 

сятницы. Раз,  на  Зелені  свята  зібралось 

парубоцтво  шукати  скарба.  Стор.  І.  65.  Зе- 
лена неділя.  Воскресенье,  которымъ  начи- 

нается неділя  пятидесятницы.  До  зеленої 
неділі  в  байраках  біліли  сніги  білі.  Шевч. 

592.  Ум.  Зелененький,  зеленёсенький.  Гнеть- 
ся явор  зелененький.  Мет.  96. 
Зеленити,  ню,  нйш,  гл.  Зеленить.  Хо- 
лод зеленить  старе  жовте  лице.  Мир.  Пов. 

І.  142. 
Зеленісе(і)нько,  нар.  Ум.  отъ  ведено. 
Зеленість,     нести,     ж.     1)    Зеленый 

цвіть.  2)  Незрілость.  Зеленість — буйність, 
а  молодість — дурність.  Ном.  №  8715. 

Зеленіти,     нію,     еш,     гл.    Зеленіть. 
Тілько  степом-полем  трава  зеленіє.  Мет.  244. 

Зелёнка,  ки,  ж.  Сортъ  дыни. 
Зеленкуватий,  а,  є,  1)  Зеленоватый. 

2)  Немного  недозрівшій.  Ячмінь    був    зе- 
ленкуватий, а  він  покосив.  Новомоск.  у. 

Зелено,  нар.  1)  Зелено.  2)  Незріло. 
Ум.  Зелененько,  зеленй(і)се(і)нько. 

Зеленоокий,  а,  е.  Съ  зелеными  гла- 
зами. Гойдаються  на.  зелених  вербахь  зе- 
леноокі русалки.  Левиц.  І.  97. 

Зеленбчок,  чка,  м.  Почка,  завязь.  Не 

розів'єшся,  дорогий  мій  квіте,  ізов'янеш  у 
зеленочку.  МВ-  І.  45.  Плоди  свої  погубить 
в  зеленочку.  К.  Іов.  34. 

Зеленуватий,  а,  є.  =  Зеленкуватий. 
Зеленувате  жито.  Черк.  у. 

ЗеленУха,  хи,  ж.  1)  Древесная  жаба, 
Капа  уігі(іі$.  2)  Порода  мухъ.  //  тієї  му- 
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хи-зеленухи  полюбовничок.  Грин. 'III.  066. 
3)  Въ  загадкі:  огурецъ.  Кубушечка-зеле- 
нушечка,  не  хліб,  не  сіль,  не  вода,  а  добра 
Іда.  ХС.  III  66.  Ум.  Зеленушка,  зелену- 
шечна. 

Зеленцем,  нар.  Въ  незрйломъ  виді. 
Ей,  обскубуть  горох  наш  зеленцем}  Арт.(  О. 
1861.  III.  99).  Саме  погане  діло,  як  ото 
зеленцем  що  небудь  з  оюродини  гети — за- 

раз почне  тебе  в  отрунку  різати.  Харьк.  г. 
Зелень,  ні,  ж.  1)  Зелень,  растеніе. 

Скажи  мені  правду,  моє  серденятко,  которая 
зелень  найперш  процвітає.  Мет  361.  2)  Кра- 

ска зеленая:  яри,  мідянка.  Шух.  І.  264. 

Зеленава,  ви,  ж.  Зеленая  рвота.  Блю- 
вала аж  зеленявою.  НВолын.  у. 

Зеленяк,  ка,  м.  1)  Насік,  золотой 
жукъ,  Сеіопіа  аигаїа.  Вх.  Пч.  І.  5.  2)  Пт. 
зеленушка.  Їгіп§і11а  спіогіб.  Вх.  Пч.  П,  10. 

Зелепуга,  гн,  ж:  н  зеленіш,  та,  м. 
1)  Незрілий  вишня.  Вх.  Зн,  21.  2)  По- 

рода зеленоватыхъ  сливъ.  Желех. 
Зелізнйк,  ка,  м.    Желізньїе    инстру- 

менты плотника  или  столяра  Шух.  1. 87.  252. 
Зелізнйк,  ка,  м.  Желізньїй  горшокь. 

Вх.  Уг.,241. 
Зеліио  и  пр.=Залізо  и  пр. 

Зелінка,  ки,  ж.  У  горшечниковъ:  зе- 
леная мідная  краска.  Канев.  у. 

Зело,  лі,  с  Зелень,  травянистое  рас- 
теніе. Тихая  роса  сідала  над  зелом  і  дре- 

вом. Мкр.  Н.  35.  Стало  їх  подвір'я  зелом 
і  древом  заростати.  КС.  1884.  І.  32:  Ба- 

гато зела  на  цім  огороді,  то  тяжко  буде 
полоти.  НВелын.  у. 

Зельнан,  на,  м.  Родъ  гаївки.  КоІЬ.  І. 
166,   177,   183. 

Зем,  земн,  ж.  Поль  въ  домі,  пре- 
имущественно вымощенный  кирпичемъ. 

Він  сам  розорив  хату  свою,  а  брат  його 
зем  розібрав.  Зем  була  цеглою  виложена  в 
хаті,  так  він  цеглу  повикопував.  Павлогр. 
у.  (Залюбовск). 

Земена  грань, — ної — ні,  ж.  Растен. 
нсландскій  мохъ,  Сеігагіа  ізІапоМса.  Шух. 
І.  21. 

Земизеленя,  ні,  ж.  Раст.  СЬеІідопіит 
та^ив.  Вх.  Пч.  І.  9. 

Земледух,  ха,  м.  Насік,  медвідка 
обыкновенная,  Огиііоіаіра  Уиїдагіз.  Вх.  Пч. 
І.  6. 

Земленька,  кн,  ж.  Ум.  оть  аенла. 
Землепйсннй,    а,    є.    Географическій. 

Желех. 

Эемлепис,  су,  м.,  вемлепись,  сі,  ж. 
Географія.  Желех. 

Землй,  лі,  ж.  1)  Земля.  Сирая  земля, — 
ти  ж  мати  моя.  Мет.  19.  Будь  багатий, 

як  земля.  Маркев.  4.  Де  проїдуть  —  земля 

юрить,  кров'ю  підпливає.  Шевч.  196.  На 
тій  землі  ростиме  инше  древо.  К.  Іов.  18. 
Землю  робити,  управляти.  Обрабатывать 
землю-  Ой  там  будуть  нашими  костями 
землю  управляти.  Чуб.  V.  1004.  Ударити 
лихом  об  землю.  Забыть  горе,  оставить  пе- 

чалиться. Козацтво,  ударивши  лихом  об 
землю,  садило  гайдука.  Стор.  М.  Пр.  126. 
2)  Земля,  страна.  Ти,  земле  турецька,  віро 

бусурменська-  Дума.  Був  у  землі  Уць  чоло- 
вік на  ймення  Іов.  К.  Іов.  3.  Встає  шля- 

хецькая  земля.  Шевч.  131.  Виходи.га  до. 
його  вся  земля.  Єв.  М.  І.  5.  І.  3)  Земля, 
земной  шаръ.  На  місяці,  як  і  на  землі, 
єсть  юри  та  долини.  Ком.  І.  90.  Земля  у 
поясі  має  37.000  верстов  навкруги  себе. 
Ком.  І.  16.  Ум.  Земелька,  землеиьна.  Грин. 
III.  302. 

Землйк,  ка,  м.  1)  Землякь.  2)  Жаба, 
Виїо.  Вх.  Пч.  І.  16. 

Земляний,  а,  6.  1)  Земляной.  Хиба 
нас  розлучить  сирая  земля,  заступ,  лопата, 
земляна  хата.  Чуб.  У.  81.  2)  Земной. 
Честь  Богу,  слава  на  високім  небі,  а  лю- 

дям спокій  на  землянім  подолі.  Чуб.  ПІ. 
380.  3)  Владіющій  значительнымъ  коли- 
чествомъ  земли.  Земляний  чоловік.  Борз.  у. 
4)  Земляне  вугілля.  Каменный  уголь.  Міус, 
окр.  5)  Земляні  груші.  Раст.  Неііапіпив 
ІиЬегозив  Б.  ЗЮЗО.  І.  1-24.  6)  Земляне 
масло.  Раст.  Аеіаііит  Зеріісит  Ьїіез. 
ЗЮЗО.  І.  110.  7)  Земляні  олія.  Нефть,  ке- 
росинъ.  8-)-  Земляний  рак.  Медвідка. 

Землянин,  на,  м.  Постоянный  житель 
въ  сельскомъ  обществе. Славне  село  Любчи- 

ки, веселе...  Та  ми  сюди  на  селище  прийшли, 
в  земляне  пишемось  любчівськг.  МВ.  II.  96. 

Землянка,  ки,    ж.    1)  Землянка.  27м- 
риєм  землянку,  виведем  сяку-тпаку  оселю  та 
й    будем   жить.  Рудч.  Ск.  І.  131.    2)  Въ 
пісняхь  иносказательно:  могила.  3)  Карто- 

фель   (возлі  Бучача  въ  Галиціи).  Вх.  Зн. 
21.  Ум.  Земляночка.    Узяв  собі  паняночку, 
у  чистім  полі  земляночку.  Чуб.  V.  800. 

Землйцьквй,  а,  є.  Земляцкій. 
Землйцтво,  ва,  с  соб.  Земляки. 
Землячка,  ки,  ж.  Землячка. 

Зёмнйй,    а,  6.    Земной.    Шух.   І.   43. 
З  мудростей  земних  до  небесної  слави.  Чуб. 
ПІ.  20.  Земна  смола.  Асфальть.  Шух.  І.  12. 

Земно,  нар.    До  земли.    Поклоняється 
земно.  К.  Псал.  19. 
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Земяяк,  ка,  м.  Картофель.  Вх.  Пч. 
I.  13. 

Зенозелець,  льця,  м.  Раст.  СЬеІійо- 
піит  пціик.  Лв.  97. 

Земство,  ва,  е.  Земство. 
Земський,  а,  6.  1)  Земскій.  2)  Зем- 

ной. Прийшов  царь  земський  до  царя  Бу- 

димира.  Ном.  стр'.  294.  №  125. 
Зем'янйй,  а,  6.  =  Земляний. — серце. 

Раст.  ТиЪег   сіЬагіиш.  Шух.  I.  22. 
Зенджул,  ла,  м.  Родъ  растенія.  Засієм 

степи  синім  зенджулом.  Чуб.  III.  419. 
Зеренце,  ця,  с.  Зернышко.  Ум.  отъ 

верно. 
Зеріпатн,  паю,  вш,  гл.  =  Зіпати.  Вх. 

Зн.  21. 

Зеркало,  ла,  с  —  Дзеркало.  То  йому 
так  потрібно,  як  сліпому  зеркало-  Поел. 

Зернаїстий,  а,  в.  ==  Зернистий. 
Мнж.  181. 

Зернатий,  а,  е.=3ернистий.  Аф.  453. 
Зернечко,  ка,  с.  Ум.  отъ  верно. 

Зернина,  ни,  ж.  Одно  зерно,  зерныш- 
ко. Ум.  Зернинка.  Ні  одної  зернинки  не 

осталось.  Рудч.  Ск.  П.   126. 
Зернистий,  а,  е.  Имъющш  много  зе- 

ренъ,  имъющш  большія  зерна,  зернистый. 
Сей  льон  зелененький  на  стебло  стеблистий, 
на  зерно  зернистий.  Грин.  III.  82.  Жито 
зернисте.  Черк.  у.  Сей  пісок  зернистий. 
Лебед.  у.  Жито  на  вигноєній  землі  зерни- 
стігце.  Волч.  у  (Лободовск.). 

Зернйця,  ці,  ж.  Плодовое  дерево,  вы- 
росшее изъ  зерна  (а  не  носадкой). 

НВолын.  у. 
Зерно,  на,  с.  Зерно.  Трахвилося,  як 

сліпій  курці  бобове  зерно  — і  тим  ся  уда- 
вила. Ном.  Л»  1769.  Ум.  Зерёнце,  зернечко. 

Ном.  №  9907.  Чуб.  І.  245,  Мил.  212.  Як 
ми  любилися,  як  в  горосі  зеренце.  Грин.  III. 
251.  Що  мені  по  пшениці  — в  ній  зеренця 
нема.  Чуб.  V.  4.  Тобі  яблучко,  мені  зер- 
нечко.  Грин.  НІ-.  336. 

Зерновий,  а,  е.  Зернистый,  зерновой. 
Зерновий  вивід.  Родъ  вышивки.  Г.  Барв. 
216. 

Зерня,  яяти,  с.  1)  Маленькое  зерныш- 
ко. Я  солому  прогортаю,  зерняти  шукаю. 

Грин.  III.  166.  На  макове  зерня,  зернятко. 

Немножко.  Підсунеться  хлоп'я  на  макове 
зерня.  О.  1762.  V.  54.  2)  мн.  Зернята= 
Скранлі  (пасть  ткацк.  станка).  См.  Снраколь 
3.  Вх.  Уг.  247.  Ум.  Зернятко,  збрнячко. 
Ячміннеє  зернячко.  Чуб.  III.  250. 

8'вґбвдуватися,  дуюся,  егася,  гл.  Сти- 
раться. Шух.  I.  278. 

З'єднати,  нею,  вш,  гл.  1)  Соединить. 
2)  Отдать  замужъ.  Мати  та  з'єднала 
дочку  за  нелюба.  О.  1862.  II.  58.  Яз'една- 
ла  доню  за  султана.  К.  МБ.  X.  12.  3) 

Договорить.  З'єднала  го  пасти  Угельское 
стадо.  Гол.  4) -собі.  Прюбръсть,  снискать, 

расположить  къ  себъ.  Бо  ти  й  суху  з'єднаєш 
собі  землю  і  всяка  тварь  прихилиться  до 
тебе.  К.  Іов.  13. 

З'єднатися,  наюся,  ешся,  гл.  1)  Сое- 
диниться. 2)  Договориться,  условиться. 

Давав  по  сороківці  од  хури,  а  з  його  пра- 
вили по  дві:  торгувався  він  два  дні,  а  на 

третій  з'єднались  за  злотого.  О.  1862. 
III.  78. 

З'ёдник,  ка,  м.  Соучастнику  соучаст- 
ник въ  предвари тельномъ  соглашеніи, 

заговоръ.  Хиба  ми  які  з'єдники,  хай  Бог 
милує,  хиба  ми  змовилися,  що  ви  нам  віри 
не  ймете.  Лубен,  у.  (В.  Леонтов). 

З  еднбчення,  ня:  с  Соединеніе. 

З  еднбчити,  чу,  чиш,  гд.=3'вднати  1. 
Будеш  лежати,  Тарасе,  на  рідній  Україні, 
на  узбережжі  славною  Дніпра, — ти  ж  бо 
його  ім'я  з  своїм  ім'ям  навіки  з'єдночив.  К. 
(О.  1861.  III.  6). 

З'ввуїтити,  чу,  тиш,  гл.  Сдълать  но- 
цобнымъ  іезуиту.  З'єзуїчені  попи.  К.  ПС.  97. 

З'вретйчити,  чу,  чиш,  гл.  Сдълать 
еретикомъ.  З'єретичені  пани.  К.  1 1С.  91. 

З 'єхидствувати,  вую,  вш,  гл.  Посту- 
пить єхидно.  На  світі  все  так  іде,  що  пи- 

сарь з'єхидствує,  так  йому  й  нічого  Кв. II.  149. 

Зжалитися,  люся,  лишся,  гл.  Разжа- 
лобиться. Зжалився,  як  вовк  над  поросям: 

від'їв  ніжки  та  й  плаче.  Ном.  Л»  4692. 
Зжати,  ся.  См.  Зжинати,  ся. 

Зжахн^тися,  н^ся,  нешея,  гл.  Испу- 
гаться. Ледве  промовив  писарь,  зжахнув- 

шись.  Кв.  II.  274. 

Зжентичитися,  чуся,  чишея,  гл.  Ство- 
рожиться (о  молокъ).  Вх.  Леї:.  419. 

Зжерти.  См.  Зжирати. 

8жидовіти,  вію,  вш,  гл.  Сдълаться 
алчнымъ.  Всі  зжидовіли  б  і  за  гроші  рід- 

них батьків  попродали.  К.  (О.  1861.  І.  317). 
Зжиловатіти,  тій,  вш,  гл.  Сдълаться 

жесткимъ. 
Зжинати,  наю.  вш,  сов.  в.  вжати, 

8Іжну,  неш,  гл.  Сжинать,  сжать.  Зжав 
менший  брат  свою  пшеницю.  Стор.  І-  22. 
Наш  господар  рано  встав,  зо  всіх  полів 
жито  зжав.  Грин.   III.  671. 

Зжинатися,  наюся,  ешся,  сов.  в.  вжа- 
тися,   зіжнуся,    нешся,    гл.    Сжинаться, 
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сжаться.  Ще  дівчина  спатоньки  не  клалась, 
козакова  пшениченька  зжалась.  Мет.  28. 

Зжирати,  раю,  еш,  сов.  в.  зжёрти,  ру\ 
реш,  гл.  Пожирать,  пожрать,  сожрать. 

Зжити,  зживу,  вёш,  гл.  Прожить.  От 
штою  місяць  зживе  у  нас,  а  ще  не  при- 

ткне. Ми  з  тобою  вік  зжили.  Ном. 
*   11523. 

Зжитися,  вживуся,  вёшся,  гл.  Сжить- 
ся. Поки  Рось  зоветься  Россю,  Дніпро  в 

мере  ллється,  поти  серце  українське  з 
панським  не  зживеться.  К.  Досв. 

Зжовтйти,  вчу\  тйш,  и.  Пожелтить. 
Зжовтіти,  тію,  еш,  и.  Пожелтіть. 

Хоч  як  мак  червонів,  а  я  швидко  зжовтів. 
Мог.  175. 

Зжолобити,  блю,  биш,  гл.  Покоро- 
бить. Так  його  й  зжолобило,  аж  носом  за- 

крутив. Стор.  І.   176. 
Зжолббитися,  блюся,  бишся,  гл.  По- 

коробиться. Зжолобились  двері. 
Зжувати,  зжую,  6т,  гл.  Сжевать. 

Сим.  99. 

Зжурйти,  рю,  риш,  гл.  Изсушить 
печалью.  Журба  мене  зжурила. 

Зжурйтися,  рюся,  ришся,  гл.  Запе- 
чалиться, истомиться  печалью.  Константи- 

ногр.  у. 
Зза,  пред-  Изъ-за.  Вилітали  орли  зза 

крутої  юри.  Нп.  Баба  сім  миль  зза 
пекла.  Ном.  №  242. 

введу,  нар-  Сзади  Кусъ  мене,  вовче, 
ззаду,  бо  я  зубів  не  маю.  Ном.  №  4006. 

Ззамолоду,  нар.  Оьизмолоду.  Колись 
танцював  ззамолоду.  Левиц.  Пов.  54. 

Звивати,  ваю,  еш,  сов.  в.  8І(оізвати. 
8І8ву\  веш,  гл.  Сзывать,  созывать,  созвать. 
Усіх  некрутів  ззивав,  отцю,  неньці  жалю 
завдавав.  Чуб.  V.  975. 

Ззиратися,  раюся,  ешся,  сов.  в.  ззир- 
нутися, нуся,  нешся,  гл.  Переглядывать- 

ся, переглянуться.  Усі  люде  ззираються., 
сміються  нишком,  що  з  того  буде.  Кв.  II. 
273.  Ззирались  тоді  між  собою  ученики. 
Єв.  І.  XIII.  22. 

Зэиркнутися,  нуся.  нешся,  гл.  Бро- 
сить взглядь  друї-ь  яа  друга,  перегля- 

нуться. См.  Ззирнутися.  Латинськії  посли 
ззиркнулись.  Котл.  Ен.  VI.  48. 

Ззирнутися.  См.  Ззиратися. 

Заіжа,  жі,  ак\=8'їжа.  Святився  б  гур- 
ток, коли  б  не  чортова  ззіжа.  Ном.  № 

10733. 

Звісти,  88ЇМ,  ввісй,  гл.  Сьість.  Адам 
ззів  кисличку,  а  у  нас  оскома  на  зубах. 

Нон.  №  125.  * 

Звуватн,  ваю,  еш,  сов.  в.  азутн,  вв^ю, 
еш,  гл.  Снимать,  снять  обувь. 

Зйбвои,  нар. — кипіти.  Безъ  всего,  ни 
съ  чъмъ  кипіть  (о  воді  для  кушанья). 
Окріп  зибком  кипить.  Борз.  у. 

ЗЙ8,  ва,  м.  1)  Косой,  косоглазый.  Мис, 

зиз,  кутернога:  як  удасться  що  доброю — 
велика  ласка  пана  Бош.  Ном.  №  8546.  Зм- 
зои  дивитися.  Искоса  посматривать. 

Зизати,  заю,  еш,  гл.  Летіли  гуси  зи- 
заючи,  за  гми  другі  слухаючи.  Чуб.  III.  161. 

Зйзий,  а,  е.  =  Зизоокий.  Зйзйм  окон 
дивитися.  Искоса  посматривать.  День-у- 
день  наїздять  до  нас,  одно  одного  попере- 
жаючи  та  зизим  оком  накриваючи.  МБ. 
(О.  1862.  III.  40). 

Зизоокий,  а,  е.  Косоглазый.  На  Спаса 

дивиться,  а  Бого}юдицю  бачить  (на  зизо- 
окою). Ном.  Л»  8545. 

Зизуля,  лі,  ж-.=Зозуля. 
Зйв,  ку,  м.  Крикъ.  Зареготались  не- 

хрещені...  Гай  обізвався;  галас,  зик.  Шепч. 
29.  Зиком-криком  босий  дід  гукає.  К.  МБ. 
II.   136. 

Зикати,  каю,  еш,  сой.  в.  зикнути, 
ну,  неш,  гл.  Кричать,  вскрикнуть.  Дядько 
не  схотів — ще  став  зикати  на  йою.  Чуб. 
Ц.  8.  Як  не  крикне,  як  не  зикне.  НВолын. 
у.  Реве,  лютує  Бизантія,  руками  берег 
достає;  досталаг  зикнула,  встає.  Шевч.  60. 

Зимй  и  пр.=3іма  и  пр. 

Зимарка,  ки,  ж.  Зимняя  хата  въ  по- 
лонинах, безъ  печи, — въ  ней  живутъ  ра- 
ботники, уііираюіціе  съно,  а  также  кормя- 

щіе  стояіцій  тамъ  скотъ  Шух.  I.  54, 
189,   111. 

Зимёць,  мцй,  м.  Фронтонъ  (у  гуцу- 
ловъ).  Вх.  Зн.  21.  Желех. 

Зймви,  мок,  ж.  -мн.  Снъга.  Шух.  I. 

202.  Ой  ішов  я  в  полонину,— тіжки  зимки 
вбили.  Шух.  I.   198. 

Зимушка,  ки,  ж.  Яблоко,  созреваю- 
щее къ  зимъ.  Вх.  Уг.  241.  См.  Зімниця. 

Зимушяій,  я,  е.  Зимній.  Вх.  Уг.  241. 
Зйрк!  меж.  Глядь!  Зирк!  Горпина 

стоїть  на  хатньому  порозі.  МБ.  И.  27. 
Зиркнути,  ну,  неш,  гл.  Глянуть,  бро- 

сить взглядъ,  быстро  взглянуть.  МБ.  II. 
43.  На  землю  з  неба  не  зиркнеш.  Котл. 
Ен.  П.  31.  Він  зиркщв  на  мене.  Черк.  у. 

Зйрно,  нар.  Зорко.  Крізь  туман  пись- 
менства клятий  зирно  прозирнула.  К. 

ХП.  49. 
Зирнути,  ну,  нбш,  гл.  =  Зиркнути. 

Сюди-туди,  де  дитина?  Зирне  під  піч,  аж 
воно  там  залоскотане.  Г.  Барв.  376. 
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Зиск,  ву,  м.  Прибыль,  выгода,  вы- 
нгрышъ,  барышъ.  Чи  зиск,  чи  страта, — 
одна  заплата.  Чуб.  І.  233.  Тільки  зиску, 
що  в  писку.  Ном.  №  10565.  Без  ями  гребля, 
а  без  накладу  зиск  не  буде.  Ном.  №  10576. 

Зискати,  щу\  щеш,  гл.  Пріобрість; 
заработать,  добыть;  выиграть,  получить 
прибыль.  На  голому,  як  на  святому — ні- 

чого не  зищеш.  Ном.  №  1479. 
Зйчити,  чу,  чиш,  гл.  Желать,  хотіть. 

Нехай  ті  плачуть,  що  нам  зле  зичуть. 
Ном.  А?  2393.  Старий  Гуня  доброю  тобі 

здоров'я  зичить.  Стор.  МПр.   140. 
вичлйвець,  вця,  .н.  Доброжелатель. 
Зичливий,  а,  е.  Доброжелательный. 

Доле  ж  моя  нещаслива,  чом  ти  мені  не 
зичлива.  Гол.  І.  307. 

Зичливість,  вости,  ж.  Доброжелатель- 
ность. 

Зичливо,  нар.  Доброжелательно. 
Зичний,  а,  е.  Зычный,  громкій,  звуч- 

ный., І  замірав  у  дуків  зичний  ю.юс.  К. 
Іов.  61. 

Зично,  нар.  Громко,  увучио.  Громада 
зично  загуло,.  Шелч.  558. 

Зі,  пред.  —  3.  Хуртовина  зі  сходу  на 
їх  найде.  К.  Іов.  58. 

Зібгати,  гаю,  еш,  іл.  1)  Скомкать.  2) 
Согнуть;  свернуть.  3) — коровай.  Сліпить 
изъ  тіста  свадебный  хл'Ьбъ.  Час  тебе, 
пшенице,  почати,  Андрійкові  коровай  зі- 

бгати. Нп.  4)— гніздо.  Свить  гніздо. 
Зібгатися,  гаюся,  ешся,  гл.  1)  Ском- 

каться. 2)  Согнуться,  свернуться. 
Зібрати,  ся.  См.  Збірати,  ся. 

Зів,  ву,  м.  1)  Въ  плову  чей,  на  лод- 
кахъ,  мельниці:  продеть  между  двумя 
лодками  для  водяной  струи,  приводящей 
въ  дійствіе  мельничныя  колеса.  Вас.  173. 
2)  мн.  зіві  и  зіви,  а)  Ротъ.  Свої  ж  слова 
та  їй  у  зіва!  Ном.  Л?  7029.  б)  Жабры,  в) 
Въ  плугі:  отверстіе  между  леміщем  и  че- 

реслом. Як  у  плуг  у  зіви  набереться  бага- 
то  трави,  як  ореш,  то  плуг  погано  одвер- 

тає скибу.  Волч.  у.  (Лободовск.). 
Зівака,  нар. — дати.  Прозивать.  Такий 

то  з  тебе  стрілець,  уже  й  зівака  дав. 
Волч.   у. 

Зівати,  ваю,  еш,  гл.  Раскрывать  и  за- 
крывать ротъ.  Здорова  щука  приплив.щ... 

та  ротом  і  зіва.  Мнж.  141. 
Зівка,  нар.  =  Зівака.  Зівка  дати. 

Харьк. 

Зів'янути  и  зів  йти,  вину,  неш.  гл. 
Завянуть,  увянуть.  Лежить  моя  мила,  як 

рибонька  зів'яла.  Чуб.  V.  79. 

Зігнати.  См.  Зганяти. 

Зігнути,  ся.  См.  Згинати,  ся. 

Зігріти,  рію,  еш.  гл.  Согріть. 
Зідрати,  здеру\  рёш,  гл.— Здерти. 
Зіждати,  жду\  ждеш,  гл.  Подождать. 

Та  як  же  мені  було  тебе  не  зіждати.  МВ. 
(О.  1862.  І.  87). 

Зізвати.  См.  Ззивати. 
ЗІ8В0ЛИТИ.    См.   ЗІ8ВОЛЯТИ. 

ЗІЗВОЛЯТИ,   ЛЯХ),   еш,    СОВ.  В.  8І8В6ЛИЇЯ, 

лю,  лиш,  гл.=Зволяти,  зволити.  П'яний  на 
все  зізволяе.  Ном.  №  11481. 

Зізнаватися,  наюся,  ешся,  сов.  в. 
зізнатися,  наюся,  єшся,  гл.  Свідьіваться, 
свідаться,  знакомиться,  познакомиться, 
входить,  войти  въ  пріятельскія  отношенія; 
слюбиться.  Коли  ж  се  ви  зізналися,  бра- 

те? МВ.  (О.  1862.  І.  64).  Зізнався  миро- 
вий з  попом.  НВолын.  у.  Спочатку  й  добре 

жив;  а  далі,  як  зізнаеся  там  з  одною,  то 
геть  добро  розвіяв.  Канев.  у. 

Зійти,  ся.  См.  Зіходити,  ся. 

Зікратий,  а,  е.  Білоглазнй.  Зікратий 
кінь.  Черк.  у.  І  на  згкратою  сам  сівши, 
на  штурм  їх  не  веде,  а  мчить.  Котл.  Ен. 
V.  30. 

Зілйна,  ни,  ж.  Былинка,  травка.  Усе 
проходить,  як  дим,  усе  минає,  як  зілйна. 
МВ.  II.  151.  В  руках  у  його  була  якась 
зілйна,  що  я  її  не  знаю.  Ушиц.  у.  Ум. 
Зілйнна,  зілиночка.  Хто  топиться,  той  і 
за  зілиночку  хопиться.  МВ.  (КС.  1902.  X. 
150).  Повалилась  так,  як  зілиночка  під- 

кошена. Г.  Барв.  206. 
Зілленько,  ка,  с.  Ум.  огь  зілля. 

Зілля,  ля,  с  1)  Злаки.  2)  Лекарствен- 
ная трава,  зелье,  волшебное  зелье.  Ой  є 

в  мене  таке  зілля  близько  перелазу;  як 
дам  тобі  напитися,  забудеш  одразу.  Мет. 
62.  Марисенька  в  недузі  лежала,  аж  г  зза 
моря  зілля  забажала.  Тол.  І.  112.  Чар-зілля, 
Волшебныя  травы,  собранныя  въ  день  и 
въ  ночь  на  Ивана  Купала.  0. 1861.  И.  206. 
3)  Названіе  различныхъ  растеши:  Болотне 
зілля.  Капипсиїиз.  Вх.  Ич.  І.  12.  Гадече^-. 
СпарЬаІіит  сапайепзе.  Лв.  99.  Гоюче — . 
Азігапііа  тщот.  Вх.  ІІч.  І.  9.  Нваснё— . 
Уаіегіапа  (гіріегуз  Л  в.  102.  Ціняче — .Сігсаеа 
Іиіеііапа.  Вх.  Пч.  І.  9.  Криве  —  .Ро1у§отіт 
Ьізіогіа.  Лв.  100.  Нуряче — .=3бурник.  Лв. 
102.  Ластів'яче — .=3емизеленя.  ВХ.  Пч.  І. 
9.  Масляне — .=8еаит  Іеіерпіит.  Вх.  Пч.  І. 
12.  Міцне — .=СепІаигеа^асеа.  Вх.  Лем.  436. 
Святояньске — .=  Іванюк.  Вх.  Пч.  І.  10. 
Сіре—?  О.  1861.  XI.   Свидн.  29.    Страпа- 
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-?  О.  1861.  XI.  Свидн.  29.  Татарське— 
Шувар.  Вх.  Пч.  І.  8. 
Зілляти,  ллю,  ллєш,  гл.  =  Злити. 

Желех. 

Зільжйти,  жу,  жнш,  гл.  Уменьшить- 
ся, облегчиться.  Мороз  капку  зільжш.  Вх. 

Лем.  420. 
І  Зільнйк,  ка,    м.  =  Золільник.    Вх. 

Зн.  22. 

II.  вільний,  ка,  м.  Огородъ,  содер- 
жаний зелень.  Ум.  Зільничбк.  Не  пади, 

косо,  на  камінь,  ой  пади,  косо,  в  зільничок. 
Гол.  IV.  313. 

Зільниця,  ці,  ас.=Жлукто.  Камен.  у. 
Зільничбк,  чка,  м.  Ум.  оть  II  вільний. 

Зімі  и  зима,  ми,  ж.  1)  Зима.  Зімо, 
зімонько,  зімо  лютая,  ой  прошу  тебе,  не 
морозь  ти  мене.  Чуб.  V.  874.  —  впала. 
Аж  гульк — зіма  впала.  Шевч.  81.  2)  Ли- 

хорадка. Зима  б'є  (ногб).  Пароксизмъ  ли- 
хорадки (у  кого).  Вх.  Уг.  241.  Ум.  ЗІ- 

моньна. 

Зімівка,  ви,  ж.  Поздно  созревающая 
дыня. 

віиівля,  лі,  ж.  1)  Зимовка;  содержа- 
ние животныхъ  зимою.  І  знову  пасіку  на 

зімівляо  в  погріб.  Сим.  202.  Журавель  ка- 
же, „прийми  мене,  лисичко,  на  зімівлю" 

Рудч.  Ск.  І.  ЗО.  2)  Кормъ  на  зиму  для 
скота.  Зімівлі  мало.  Харьк.  у. 

Зімкнути,  ся.  См.  Змикати,  ся. 
вінлість.  лости,  ж.  Обморокъ,  сла- 

бость тілесная.  Вх.  Зн.  22. 

Зімліти,  дію,  еш,  гл.  =  Зомліти. 
Зінненький,  вімнесенький,  а,  є.  Ум. 

оть  8ІМННЙ. 

Зімний,  а,  в,  зімній,  я,  в.  1)  Зимній. 
Зімне  сонце,  як  мачушине  серце.  Ном.  № 
619.  2)  Холодный.  Козак  зімног  води  про- 

сить. Гол.  І.  106.  Парубоцькая  краса,  як 
зімняя  роса.  Чуб.  III.  31.  Бо  зімна  роса, 
як  дівчина  боса.  Чуб.  V.  32.  Ум.  Зінненький, 
<імне(і)се(і)нький.  Росла  я  при  криниці,  при 
зімненьког  водиці.  Чуб.  У.  49. 

8ІИНЙК,  ка,  м.  Раст.  Азіег  аппииз  Б. 
ЗЮЗО.  І.  168. 

Зімникуватий,  а,  е.  О  фруктахь:  по- 
співающій  кь  зимі.  Зімникуваті  груші, 
яблука.  Волч.  у.  (Лободовск.). 

Зімнйця,  ці,  ж.  1)=3імівка.  Черном. 
2)  Фрукть,  созрівающій  поздно  осенью. 
Кислиці — зімниці.  Грин.  III.  200.  Обтру- 

сять у  саду  зімниці.  Греб.  403.  3)  Лихо- 
радка. Вх.  Уг.  241. 

8імннч уватнй,  а,  є.  Созрівающій  позд- 
ней осенью. 

війно,  на,   с.   Холодъ.    А    Сус    Хри- 
стос в  Давидовій    июпі    зімно    терпить 

дрожить.  Чуб.  III.  384. 
Зімно,  нар.  Холодно. 
вімняк,  ка,  м.  Зимняя  дорога.  Черк.  у. 

Зімнйти,  ся    См.  Зім'яти,  ся. 
Зімовйй,  а,  є.  Зимиій.  Каменец,  у. 

Вечір  зимовий.  МВ.  (О.   1862.  І.  92). 
Зімовйк,  ка,  ж.  1)  Погребъ,  куда  на 

зиму  кладуть  ульи  съ  пчелами.  Уже 
останнії  дикі  гуси  в  вирій  полетіли,  па- 

сіку в  зімовиК  поставили.  Г.  Барв  160.  2)= 
Зімовнин.  Наш  таки  січовик  Ненина  привіз 
його  з  якогось  зімовика.  Стор.  II.  11. 

Зімовнще,  ща,  с.=Зімовннк. 
Зімовнйк,  ка,  м.  Зимнее  жилище  за- 

порожца вні  Січи.  Сидів  він  зімовником 
серед  дикою  степу  на  Низу.  К.  ЧР.  13. 

Зімовчак,  ка,  м.  Козакь,  живущій  вь 
зімовнику.  Козак  зімовчак.  К.  Бай.  5.  КЦН. 

276.  ■ 
Зімогрій,  грія,  м.  Названіе  шубы. 

Зімогрій  кожух.  К.  Дз.  225 
Зімодра.  ри,  ж-  Раст.  Бузішаспіа  уиі- 

еагіз.Б.  ЗЮЗО.  І.   127. 
Зімонька,  ки,  ж.  Ум.  оть  зіиа. 
Зімський,  а,  е.=Зімовий.  Зіма  зімська. 

Ном.  №  7790.  Такеньки  уся  зіма  зімська 
перезімувалась.  МВ.  (О.   1862.  І.  72). 

Зімувати,  мую,  еш,  гл.  1)  Зимовать. 
Діти,  діти!  добре  з  вами  еліті,  а  зіму- 
вати  то  горювати.  Ном.  №  557. — зшу. 
Проводить  зиму.  Де  ж  ти,  хмелю,  зіму 
зімував  ?  Чуб.  V.  67.  2)  Содержать  зимой. 
Ой  прийде  зіма,  лихая  годинонька,  нічим 
волів  тобі  зімувати  буде.  Грин.  Ш.  569. 

Зімунатися,  муюся,  ешся,  гл.  1)= 
Зімувати  І.  Ой  убірайтесь,  славні  чума- 

ченьки, зімуватись  до  Лугу.  Грин.  III.  571. 
2)  Содержаться  зимой,  кормиться  зимой. 

Зім  йти  и  віннйти,  мну.  неш,  •*».  1) 
Смять.  2)  Стереть,  растереть;  истолочь. 
Зімну  всього  я  на  кабаку.  Котл.  Ен.  Я. 

18.  Зімни  трохи  маку.  Зім'яв  сіль. 
Зім'йтнся  и  вімнйтися,  мнуся,  нешся, 

ід.  1)  Смяться.  2)  Растереться,  исто- 
лочься. 

Зіниця,  ці,  ж.  Зрачекь. 
Зіновка,  ки,  ж.  Раст.  Огщапит 

уи1§аге.  Б.  ЗЮЗО.  І.  130. 
Зінбвать,  ті,  ж.  Раст.  Суіізиз  ЬіПо- 

гив  Б.  ЗЮЗО.  І.  120.  С  аизїгіасиз. 

ЗЮЗО.  І.  120. 
Зінське  щеня,  нити,  м.  Живот,  а) 

Кроть,  Іаіра;  б)  сліпець,  Зраіах  іурШиз. 
Підскакує,  як  зінське  щеня.  Ном.  №  3406. 



Зіньювка — Зітнутися. 

Зіньківка,  ви,  ж.  1)  Сорть  деревян- 
ныхъ  курительныхъ  трубокъ:  небольшая 
круглая  трубка  съ  короткой  шейкой.  Вас. 
148.  2)  Островерхая  высокая  барашковая 
шапка.  Вас.  156. 

Зша,  пи,  ж.  Крикунья. 
Зіпака,  ки,  об.  Крикунъ,  крикунья. 

Мир.  ХРВ.  124. 
Зіпати,  паю,  вш,  и.  1)  Кричать,  орать. 

О.  1862.  I.  42.  То  піп  дурний — нащесерце 
зіпає.  Ном.  X»  12464.  2)=3іхати  2  и  3. 
Куретко  туй-туй  здохне;  от  іще  зіпає 
ледві.  Вх.  Зн.   22. 

Зіпнути,  ся.  См.  Зіп'ясти,  ся. 
Зіпбн^та,  ну,  неш,  гл.  Заорать,  загор- 

ланить, закричать.  Мир.  ХРВ.  264.  Кри- 
ком... зіпонув  гайдамака.    Мир.  ХРВ.  251. 

Зіпратися,  эперУся,  решся,  гл.  Смыть- 
ся, дорваться  оть  частаго  мытья. 

Зіпріти,  рію,  вш,  гл.  Вспотеть. 
Зіпсувати,  сую,  еш,  гл.  Испортить. 

Я  ті  шкури  не  зіпсую,  свою  пайку  відба- 
тую. Чуб.  У.  1173.  См.  Запсувати,  Зопсу- 

вати. 

Зіпсуватися,  сукіся,  ешся,  гл.  Испор- 
титься. 

Зіпхнути.  См.  Спихати. 

Зіп'ясти  и  зіпнути,  пну,  нёщ,  гл. Поставить. 

Зіп'ястися  и  зіпнутися,  пнуся, 
нёшся,  гл.  —  Сп'ястися.  Учора  собака 
зіп'явся,  хапнув  хліб-  НВолын.  у.  Дитина 
на  селі — поміч.  Аби  зіп'ялось  на  ноги, — 
зараз  у  поле.  Мир.  ХРВ.'  127. 

Зір,  эбру,  м.  Взоръ,  взглядъ.  Гляне, — 
в'яну  як  від  зору  злої  чарівниці.  Млак.  4. 

Зіра,  ри,  ж.  Звезда.  Не  зіра  то  зій- 
де,— Бог  із  неба  снійде.  Грин.  III.  33.  См. 

Зірна. 
Зірвати,  ся.  См.  Зривати,  ся. 
Зіркі  меж.  —Зирк! 
Зірка,  ки,  ж.  1)  Звізда,  звіздочка. 

Візьму  тебе  саму,  як  зірку  на  небі.  Мет. 
47.  2) — з  мітлбю.  Комета.  Харьк.  3)  мн. 
Зірки,  а)  Раст.  Та^еіез  р.  ЗЮЗО.  1.  18. 
б)  ЬусЬпі8  СЬаегесІопіса.  ЗЮЗО.  І.  127. 
Ум.  Зіронька,  зірочка. 

Зіркатий,  а,  е.  Большеглазый.  Зірка- 
тий чоловік.  Каменец,  у.  Зіркатий  мак.  = 

Зіркам.  Жвлех. 
Зіркач,  ча,  м.  Дикій  макъ.  Желех. 
Зіркий,  а,  є.  Зоркій.  Говірка,  зірка, 

моторна.  Мкр.  Н.  12.  Оченята  продирать 
дитині,  щоб  було  зірке.  Мил.  27. 

Зіркн^ти,  кну,  нбш,  м— Зиркнути. 

Зірко,  ка,  с.  Зернышко.  Зірко  до  зірка, 
то  буде  мірка*  Ном.  А?  9907. 

Зірко,  мар-  Звіздная  ночь.  НВолын.  у. 

Зірниця,  ці,  ж.  Звізда.  В  мене  ба- 
тенько— ясний  місяць,  в  мене  матінка — 

ясне  сонячко,  в  мене  сестриця  -ясна  зір- 
ниця. Грин.  III.  16.  Ой  ішов  я  до  дівчи- 

ни, як  зійшла  зірниця.  Нп.  Аж  зірниці 
засвітили.  Искры  изъ  глазъ  посыпались 
(отъ  удара).  Ном.  №  6628.  2)  Молодыя 
деревца,  вьіросшія  язь  еЬмянъ.  Я  насіяв 
торік  груш  та  яблунь,  так  тепер  зірниці 
в  аршин.  Лебед.  у.  Ум.  Зірнйчка.  Ясна  зір- 
ничка  борз  ясно  світила.  Гол.  IV.  524. 

вірно,  кя^.— Зоряно.  Г.  Барв.  207. 
ЗірнУти,  рну\  неш,  гл.  =8орнути. 
Зіронька,  гірочка,  ки,  ж. У  м.  отъ  зірка. 
Зірочний,  а,  е.  Звъздный.  Еф.  13. 

Зіскакувати,  кую,  еш,  сов.  в.  зіско- 
чити, чу,  чип,  гл.  Соскакивать,  соско- чить. 

Зіслати.  См.  Зсилати. 

Зіспити,  плю,  ниш,  гл.  =  Зуспіти. 
Я  його  зіспив  під  лісом.  Каменец,  у. 

Зіставати(ся),  таю(ся),  вш(ся)  сов.  в.  8І- 
стати(ся\тану(ся),  неш(ся),  гл.Оставаться, 
остаться.  Все  мине,  а  гріх  застане.  Ном. 
№  103.  Зістатися  од  когб.  Отставать,  отстать 
отъ  кого. 

Зіставити.  См.  Зіставляти. 

Зіставляти,  лйю,  еш,  сов.  в.  зістави- 
ти, влю,  виш,  гл.  Оставлять,  оставить. 

Зажер  усе,  нічого  не  зіставив-  К  Іов.  44. 
Зістарити,  рго,  риш,  гл.  Состарить. 
Зістаритися,  рюся,  ришся,  гл.  Соста- 

риться- Зістрінути,  ну,  неш  и  зістрінутися. 
нуся,  нешся,  и  =Зострінути,  ся. 

ЗісхнУти,  хн^,  неш,  гл.  Ссохнуть,  за- 
сохнуть. В  сухар  зісхне.  Чуб.  І-  б4. 

Зітерти,  трУ",  треш,  гл.  Стереть. 
Зіткати,  тчу,  тчеш,  гл.  Соткать. 

Стьожки,  зітканії  з  кришталевих  тіток. 
Стор.  МПр.  74. 

Зіткнутися,  кнУся,  нёшся,  гл.  Стол- 
кнуться. 

Зітліти,  тлін»,  еш.  гл.  Истлъть.  Шов- 
кова хусточка  від  сльозів  зітліла.  Гол. 

І.  191. 
Зітнути,  тну,  нбш,  гл.  =  Стяти.  Як 

дерево  зітнуть,  кожний  тріски  збірае.  Ном. 
№  1249. 

Зітнутися,  тнуся,  нёшся,  гл.—  втя- тися. Сам  на  сам  із  перевертнем  зітнуся. 
К.  ЦН.  244. 



Зітхання — З'їздитися. 
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Зітхання,  ня,  с.  Вздохъ.  Не  хлібом 
я,  зітханнями  годуюсь.  К.  Іов.  9. 

Зітхати,  хаю,  еш,  сов.  в.  зітхнете, 
хну\  неш,  гл.  1)  Вздыхать,  вздохнуть. 
Зітхнув  тяжко  .я  до  Бога.  Чуб.  №  1088. 
2)— духа.  Испустить  духъ.  Се  промовивши, 
зітхнув  духа.  Єв.  Л.  XXIII.  46. 

Зіхати,  .хаю,  еш,  сов.  в.  віхн^ти, 
хну\  нбш,  гл.  1)  Разівать,  разинуть  (роть). 
Своє  ззів,  та  й  на  моє  зіхаеш.  Ном. 
№  10827.  2)  Зівать,  зівнуть.  Лежить  та 
зіхае  на  все  горло.  Мир.  ХРВ  308.  Вила- 
зе  відтіля  (з  труни)  мертвець:  зіхнув,  по- 

тягся і  подався  на  слободу.  ХС  III.  56. 
3)  Испускать,  испустить  духъ  (объ  уми- 

рающему). Як  лежала  я  хвора  дуже,  то 
діти  все  ждали:  ось  зіхне!  ось  зіхне  мати. 
Волч.  у.  (Лободовск.). 

Зіхідннй,  а,  е.  Всхожій.  годный  для 

посіва  (о  схменахъ)."  Пшениця...  умолот- 
па...  зіхідна.  Чуб.  III.  456. 

8іхнутн.  См.  Зіхатн. 

Зіхбдити.  джу,  днш,  сов.  в.  зійти, 
йдУ,  деш,  гл.  1)  Сходить,  сойти,  нисхо- 

дить, низойти.  Зійди  з  хреста,  утіш  мене 
єдину.  Чуб.  III.  17.  Захотілось  води  на- 

питься,— от  вун  і  зійшов  униз.  Рудч.  Ск. 
II.  107.  Дрібен  дощик  зійде.  Чуб.  V.  1.44. 
Зійшов  голос  із  небес  6в.  М.  І.  11.  2)  Ухо- 

дить, уйти.  Після  обід  ми  з  Катрею  зараз 
зійшли  з  хати  МВ.  II.  111.  Піде  на  тік, 
гцоб  з  очей  зійти.  Св.  Л.  158.  Як  же  мені 
зійти  з  сього  села?  Г.  Барв.  394.  У  чужу 
землю  десь  зійшли  (запорожці)    Мнж.   133. 
3)  Расходоваться,  израсходоваться,  выйти. 
Зійшов    увесь    хліб,  уся    страва.    Черк.  у. 
4)  Попадать,  попасть,  выйти.  А  щоб  ти 
на  добрий  путь  не  зійшов!  Ном.  №  3693. 
5)  О  воді:  спадать,  спасть.  Вода  зійшла, 
колеса  стали.  Гліб.  6)  Всходить,  взойти. 

Рада  б  зірка  зійти, — чорна  хмара  насту- 
пає. Мет.  81.  Зійди  на  могилу  та  не  ту- 

жи дуже.  Мет.  92.  Ой  зійду  ж  я,  зійду 
па  юру  крутую.  Мет.  59.  Зійде  твоя  пше- 

ниченька густо.  Мет.  28.  7) — на  чий  рбзуи. 
Поступать  какъ  кто.  Я  на  твій  розум  не 
зійду.  НВолын.  у.  Зійшов  на  дитячий  ро- 

зум. НВолын.  у.  8) — на  що.  Обратиться 
во  что.  І  ми  колись  були  добрі,  а  ось  же 
довелось  зійти  на  ледащо.  МВ.  І.  71.  Те- 

пер який  багатир,  а  питиме  горілку — зійде 
па  ка-зна-що.  НВолын.  у. 

8іхбдитися,  джуся,  дишся,  сов.  в. 
війти  ся,  йдуся,  дешся,  гл.  1)  Сходиться, 
сойтись  вмісте.  Чи  не  зійдемося,  чи  не  зо- 
стрінемогя  хотя  голосочком.  Мет.  60.  Кому 

на  горе  ідеться  —  велика  дірка,  та  мала 
латка:  і  туди  тягни,  і  туди  тягни, — не 
зіходиться.  Ном.  №  1692.  2)  Подниматься, 

подняться.  Зараз  ся  зійшла  вітровая  хви- 
ля. Гол    І.   183. 

Зіхожати,  жаю,  еш,  гл.  =  Зіходити 
ЗОЮР.  І.  26. 

ЗІддя,  дя,  с.=3'їди.  Харьк.  г.  Слов. 
Д.  Звярн. 

Задень,  дня,  .к.  Сгіденіе.  Употребл. 

в'ь  вираженій:  На  з' {день.  На  сьіденіе. 
З  ІДИ,    дів,л.   МН.   И    8ЇДННН,    дин,   ж. 

мн.  Остатки  корма  травоядныхъ  домаш- 
нихъ  животныхъ.  Чуб.  VII.  394. 

8'їднатн,  нію,  еш,  гл.  и  пр.=8'една- ти  и  пр. 

8'їдУн,  на,  м  Ъдунъ,  ъдокъ,  обьіда- 
ло.  Мало  своїх  з'їдунів,  іще  он  якис  лен- 
тюх  іде.  Шух.  І.  34. 

З  їжа,  ясі,  ж.  іда,  потребленїе,  сьіде- 
ніе. На  з'їжу  чимало  дечого  купили.  Да 

там  з' їжі,  Господи!  таки  ж  п'ять  душ 
прогодуй  гцо  дня. 

З'їжджати,  джаю,  еш,  іл.=3'Ї8ДИТИ. 
З  твою  двора  з'їжджаю-  Макс  З'їжджай- 

те в  чужу  дальню  сторону.   Чуб.  V.  505. 

З'їжитися,  жуся,  жишся,  гл.  На- 
ежиться,  нахохлиться.  Вх.  Уг.  241. 

З'їжка,  ки,  ж.  =  З'їжа.  Хиба  мала 
з'гжка?  Миргор.  у.  Слов.  Д.  Эварн. 

З'їзд,  ду,  м.  Оьіздь.  Аж  там  такий 
з'їзд— повен  двір.  Рудч.  Ск.  П.  208. 

З  ї'здини,  дин,  ж.  мн.  СъЪздъ. 

З'ї'здити,  джу,  диш,  гл.  1)  Изгіздить- 
З'їздили  ми  Польщу  і  всю  Україну.  Шевч. 
221.  2)  Заіздить,  утомить  іздой.  З'їздив 
коника,  з'їздив  другою.  Гол.  І.  383.  3)  Уда- 

рить. З'їздив  добре  по  губах.  Котл.  Ен. 
V.  67. 

р  З'їздити,  джу,  дйш,  сов.  в.  зіхати, 
в'їду,  деш,  гл.  1)  Сьізжать,  сьіхать,  вы- ізжать  вьііхать.  Инколи  трапиться  гора, 

так  з  неї  знов'  з'їдеш  на  рівне-  Ком.  І.  7. 
2)  Уізжать,  уіхать.  Пани  під  той  час 
з'їхали  у  гостину  кудись  на  чужу  сторону. 
МВ.  (О.  1862  1.97).  З'їду  я  од  вас,  мамо. 
Мнж.  38.  3)  З'їхати  з  глузду.  Рехнуться. 
Скажений,  ти  з  глузду  з'їхав!  Шевч.  300. 
4)  З'їхати  ні  на  що.  Разориться,  обідніть. 
Ном.  №  1850. 

З  ї'вдитися,  джуся,  дишся,  гл.  Изъ- 
іздитьея.  Був  кінь  та  з'їздився.  Ном.  X 
1898.  Не  тілько  гцо,  але  й  зелізо  з'їздиться. 
Ном.  .V  2728. 

З'їздитися,  джуся,  дйшся,  сов  в. 
ві'хатися,  ведуся,   дешея,  гл.  Оьізжать- 
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ся,  сьіхаться.  Там  ся  кажу  поховати,  де 
ся  пани  з'їзди.  Гол.  І. 

З'їмати,  маю,  вш,  гл.  Поймать  Хо- 
тіли дівчиноньку  з'їмати.  Гол    І.  186. 

З  їсти,  в'їм,  в'їси,  гл.—  Ззісти 
З  їхати,  ся.  См.  З'їздити,  ся. 
8к...  Всі  слова,  начинающіяся  на  8К, 

см.  на  Сн. 

Злагідливпй  и  зла  гід  ний,  а,  е.  Со- 
гласный, мирный.  Ненька  старенька  зла- 

гідлива  була.  Грин.  III.  386. 
Злагі дливо  и  злагідяо,  нар.  Согласно, 

мирно.  Злагідно  живуть  собі  з  жінкою. 
Каменец,  у 

Злагода,  ди,  ж.  1)  Согласіе,  миръ. 
Буде  злагода,  буде,  кедь  Марька  добра 
буде.  Гол.  IV.  433.  Спасибі  Богу,  живемо 
в  злагоді.  Харьк.  2)  Устройство,  приспо- 
собленіе.  У  нас  уже  така  злагода,  шо  бо- 

дай би  її.1  Ні  виїхати  в  люди,  ні  виїхати 
за  ворота.  Миргор.  у.  Слов.  Д.  Эварн. 

Злагоджувати,  джую,  вш,  сов.  в.  вла- 
годити, джу,  диш,  гл.  1)  ДЬлать,  сде- 

лать, ладить,  сладить,  устраивать,  устро- 
ить, мастерить,  смастерить,  приготовить. 

Злагодь  мені  меча  острого.  Чуб.  III.  274. 
2)  Нанимать,  нанять,  условиться  въ  цент.. 

Злагоджуватися,  джуюся,  вшся,  сов. 
в.  влагодитися,  джу  ся,  дишся,  гл.  1)  Со- 

бираться, собраться,  приготовляться,  при- 
готовиться. Злагодивсь  Ілько  їхати  у  город. 

О.  1862.  IV.  87.  2)  Мириться,  помириться, 
соглашаться,  согласиться,  приходить, прійти 

къ  соглашенію,  уладиться.  А  як  злагодили- 
сте-ся  за  ті  чичуш?  Каменец,  у.  От  взя- 

лись за  діло.  Зговорились,  злагодились. 
Федьк.  II.  79. 

Злагодити,  ся.  См.  Злагоджувати,  ся. 

Злагожуватися,  жуюся,  вшся,  іл.= 
влагоджуватися.  От  злагожується  зять 
на  весні  вже,  чи  коли  там,  іти  орать. 
Рудч.  Ск.  І.  180. 

влада,  ди,  ж.  =  Злагода  2.  Миргор. 
у.  Слов.  Д.  Эварн. 

владнати,  наю,  вш,  гл.  =  Злагодити. 
Адв.  79. 

Зладнатися,  наюся,  вшся,  м.==  Зла- 
годитися. Якось  доля  її  зладнається.  К. 

Д.  Серце.  20. 
вдавити,  жу,  виш,  сов.  в.  влізти,  зу, 

8вш,  гл.  1)  Слазить,  слізать,  слізть;  спол- 
зать, сползти.  З  чужого  гоня  серед  дороги 

злазь.  Посл.  Із  неба  злізла  чорна  ніч.  Котл. 
Ен.  III.  22.  2)  Взлізать,  взлізть,  вспол- 
аать,  всползти.  Був  собі  дід  та  баба,  та 
злізли  на  граба.  Чуб.  III.   186. 

Злазитися,  жуся,  вишся,  сов.  в.  аліо- 
тися,  зуся,  зешся,  гл.  Сползаться,  сполз- 

тись. Гадюки  злазяться  докупи.  Щоб  .на 
тебе  вся  біда  злізлась!  Желаю  тебі  всего 

худого,  вевхъ  б-вдъ.  Чуб.  І.  90. 
Злакомити,  млю,  ииш,  гл.  Соблаз- 

нить. 
Злакомитися,  млюся,  мишся,  гл. 

Польститься,  соблазниться.  Злакомився  на 
калитку,  взяв  собі  багатирку.  Чуб.  V.  215. 
Злакомився  на  гроші  та  й  не  сказав  ні- 

кому, що  старшина  вбив  Оверка.  НВо- лын.  у. 

Зламаний,  а,  е.  Сломленный.  Хай  їде 
(іде)  на  зламану  голову!  Бранное  внраженіе: 
пожеланіе  сломать  голову  уходящему.  Св. 
Л.  124. 

Зламати.  См.  Зламувати. 

Зламов,  мку,  м.  Отломокъ.  Коса  по- 
ламалась, так  я  один  зламок  потребив,  а 

другий  гце  б-  Черк.  у. 
Зламувати,  мую,  вш,  сов  в.  зламати, 

маю,  вш,  гл.  1)  Сламывать,  сломать.  2)  На- 
рушать, нарушить.  Зламати  слово,  при- 

сягу. К.  Доев.  66.  Був  зламаний  закон 
Мойсегв.  вв.  I.  VII.  23.  Байда...  не  зла- 

мав своєї  віри-  К.  ЧР.  83. 
Злапати,  паю,  вш,  гл.  1)  Поймать, 

схватить.  Котл.  Ен.  I.  17.  Собака  мене 
злапав  за  запащину,  добре  пошматував. 
Г.  Барв.  236.  Ой  злапали  Морозенка,  на- 

зад руки  зв'язали.  Гол.  Тікай,  тікай,  ко- 
заченьку, хотять  тя  злапати.  Чуб.  V. 

127.  2) — ляпаса.  Получить  пощечину.  Ном. 
№  3976. 

Зласкавитися,  влюся,  вишея,  гл. 
Умилостивиться,  умилосердиться. 

Златйнити,  ню,  ниш,  ы.  1)  Латьши- 
зиронать  2)  Окатоличить.  Златинена  лях- 
ва.  К.  ПС  90. 

Златкувати,  в^ю,  вш,  гл.  Покрыть 
многими  заплатами.  Уся  свитина  була 
златкована  чорними  і  рудими  латками. 
Г.  Барв.  21. 

Злато,  та,  с  и  пр.=8лото  и  пр. 

Златоглав,  ву,  м.—  Злотоглав.  Паю- 
вали... златосиніг  киндяки  на  козаки,  зла- 
тоглави—на  отамани,  турецькую  білую 

габу  —  на  козаки  на  біляки.  АД.  І.  219. 
Оксамити,  златоглави  будемо  носити.  К. 
МБ.  X.  5. 

Златоглавий,  а,  є.  —  Злотоглавий. 
Кармазин  златоглавий  гаптуванням  ши- 

тті. К.  МБ.  X.  12. 

Златограний,  а,  е.  Искря  щійся  золо- 
томъ.  Златограний  промінь.  Чуб.  І.  179. 
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Златокбваний,  а,  е.=Златоскований. 
I  на  храмах  його  тений  хрест  златоко- 

ваний поставили-  Шевч.  II.  168. 
Златомальбваний,  а,  е.  Позолоченный, 

раскрашенный  золотомъ.  Хрест  високий 
на  кладовищі,  трохи  збоку,  златомальова- 
ний  стоїть.  Шевч-  600. 

Златоснній,  я,  е.  Синій  съ  золотомъ. 
Ой  із  города  Трапезонта  виступала  галера 
трьома  цвітами  процвгтана,  мальована: 
ой  перейм  цвітом  проивітана, — златоси- 
німи  киндяками  побивана.  Макс.  (1849),  31. 

Златоскбваннн,  а.  е.  Выкованный  изъ 
золота.  Златоскована  сурма.  Чуб.  I.  179. 

Злаяти,  злаю,  еш,  гл.  Обругать.  Ти  ж 
мене  не  збив,  не  злаяв,  догани  не  дав. 
Чуб.  У.   31. 

Зле,  нар.  1)  Зло.  2)  Дурнр,  плохо,  не- 
хорошо. Зле  без  дружини  жити.  Лукаш. 

115.  Чуб.  У.  22. 
Злебедати,  даю,  еш,  и,  Застигнуть, 

накрыть.  Хочуть  вони  тебе  узнать,  тебе 
край  мене  злебедать.  Лавр.  33. 

Злебедіти,  джу\  днш,  гл.  Начать  жа- 
лобно піть.  Желех. 

Злебеніти,  ню,  ниш,  гл.  Попасть,  схва- 
тить. Зараз  жид  злебенив  йою  та  й  запра- 

вив у  поштарі.  Мир.  ХРВ-  4. 
Злегенька  и  злегесенька,  нар.  Ум. 

отъ  злегка. 
Злегка,  нар.  Слегка.  Накинувши  злегка 

свитину  за  плечі,  іде  до  дівчини.  Хата,  14. 
Ум  Злегенька,  злегесенька.  Кв.  П.  295. 
Пригортає  злегесенька.  Чуб.  У.  1180. 

Злеглий,  а,  є.  Слежавшійся. 
Злёгтнся,  гнуся,  нешся,  гл.  Сле- 

жаться. 
Злегчйти,  чу^  чйш,  гл.  Облегчить. 

Желех. 
Злегчйтися,  ч^ся,  чйшея,  гл.  Освобо- 

диться отъ  бремени,  родить.  Я  бачив,  що 
вона  була  важкою,  а  тепер  злегчилася, 

стала  вже  порожня.  Новомовк.  у.  (Залю- 
бовск.). 

Зледащілий,  а,  є.  Ухудшившійся,  при- 
шедшій  въ  негодность,  упадокъ.  2)  Разлі- 
ннвшійся. 

Зледащіти,  щію,  еш,  гл.  1)  Ухуд- 
шиться, испортиться,  придти  *ъ  негод- 

ность: ослабіть  отъ  старости.  Зледащіла, 
не  здужаю  і  на  ноги  встати-  Шевч.  120. 
2)  Избаловаться,  разліниться.  Хто  дома, 
зледащів,  тому  не  жаль  домівки  Гліб.  45. 
Але  Еней  наш  зледащів.  Котл.  Ен.  І.  27. 

Злежатися,  жуся.  жишся,  гл.  Сле- 
жаться   Та  на  що  ж  тобі,  доньку,  та  зе- 

ленії сукні?  Та  як  буде  та  твій  милий  та 
ревнивий,  то  зеленее  суконечко  ізлежиться. 
Мет.   140. 

Злежень,  жня,  м.  Шпала.  А  скільки 

У9  йде  дерева  на  ті  злежні,  що  під  рей- 

ами. 
Злекшйти,  шу\  шйш,  гл.  Облегчить. 

Теперка  все  краще  як  за  панів  було:  злек- 
шив,  облекшие  царь.  Каменец,  у.  Ми  на 
тебе  злекшимо.  НВолын.  у. 

ЗленуЧи,  ну\  неш,  гл.  =  Злинути. 
Там  козак  приленув,  з  коня  вже  зленув. 

Федьк.  І.  67.- Злёпкуватий,  а,  е.  О  печеномъ  хлі- 
бі: слипающійся,  во  время  печенія,  съ 

другимъ. Злепок,  пка,  м.  Місто  сбоку,  кото- 
рымъ  одинъ  хлібь  слипся,  во  время  пе- 

ченія, съ  другимъ. 

влестити,  щу\  стйш,  гл.  —  когб.  По- 
дольститься къ  кому,  обойти  кого  лестью. 

Ти  хочеш  мене  злестити,  а  потому  оду- 
рити. О.  1862.  ІУ.   18. 

Злйва,  ви,  ж.  Проливной  дождь.  Зли- 
ва йде  добра.  Каменец,  у. 

Зливання,  ня,  с.  1)  Сливаніе;  полн- 
ваніе.  2)=3ливки  2.  Новомоск.  у.  Слов.  Д. 

Эварн. 
Зливати,  ваго,  еш,  сов.  в.  влити, 

зіллю,  зіллєш,  гл.  1)  Сливать,  слить  изъ 
разныхъ  мість  въ  одно.  Кому  мила  з  усіх 
мисок  вечерю  зливає.  Чуб.  III.  127.  2 1  Лить, 
полить  на  что.  Зливати  на  руки.  Зливши 
миро  се,  на  погребения  зробила.  Єв.  Мт. 
ЬХХУІ.  12.  3)  Поливать,  полить,  обли- 

вать, облить,  заливать,  залить.  Треба  злити 
долівку,  щоб  пилу  не  було.  Харьк.  у.  Зіллю 
ввесь  сад  слізьми.  Так  гляне,  неначе  холод- 

ною водою  зіллє.  МВ.  I.  35.  Ріка  зливає 

поберіжжє.  К.  Іов.  31. 
Зливатися,  ваюся,  ешся,  сов.  в. 

злитися,  зіллюся,  віллєшся,  гл.  1)  Сли- 
ваться, слиться  вмісті.  Ком.  І.  50.  Як 

оливо  злилося,  не  здвигнеться.  К.  Іов.  94. 
2)  Обливаться,  облиться. 

ЗЛИВКИ,   КІВ,     МН.   8ДЙВИНИ,   вин,   ж. 

1)  Сливаніе,  обливаніе.  2)  Обрядовое  омо- 
веніе  роженицы  и  рукъ  повивальной  бабки 
послі  крестинъ.  Мил.  25.  3)  Слитое  изъ 
разныхъ  сосудовъ  въ  одинъ. 

Злигати,  гаю,  еш,  и.  1)  Сожрать. 
З  кії-тками  чорт  тебе  злигає-  Котл.  Ен. 
II.  18.  2)  Привязать  одно  къ  Другому  ні- 
сколькихъ  рогатыхъ  животныхъ,  при  помо- 

щи веревки,  надіваемой  на  рога. 
Злигатися,  гаюся,  ешся,  и   Сойтись, 
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связаться.  Котл.  Ен.  III.  57.  Він  непо- 
трібно злигався  з  жидівкою.  Стор.  МПр. 

146.  Злигався  я  з  діяволом.  Шевч.  284. 

Злигодні,  нів,  м-  мн.  Невзгоды,  бід- 
ствія.  Всі  злигодні  на  мене  обернулись.  К. 
Іов.  9.  Хай  йому  злигодні!  О.  1862.  VI. 
90. 

Злигодній,  я,  е.  Бедственный.  Ой  у 
нашій  славній  Україні  бували  колись  пре- 
страшнії  злигодні  бездольні  години.  Макс 
(1849).  53. 

Злйг(ну)ти,  гну\  неш,  гл.  Спасть, 
смягчиться.  Уже  злиг  мороз.  НВольш.  у. 

8л ид арик,  ка,  м.  Ум.  отъ  злндарь. 
Злидарити,  рю,  риш,  гл.  Выпраши- 

вать, попрошайничать.  Аф.  455. 
Злндарь,  рй,  м.  Біднякі..  Бор.  35. 

Має  своє  поле,  худоду  таку,  а  по  людях 
робить  поденно,  мов  який  злидарі,.  Г.  Барв. 
186.  Злиденні  злидарі-  К.  ІІС  13.  Ум. 
Злидарик.  Ув.  Злидарюка,  Аф.  455. 

Злидарька,  ки,  ж.  Бідная  женщина. 

Пробі  доріка  все:  ти  злидарька-'  прийшла 
від  злиднів,  так  і  підеш,  нічого  не  полу- 

чит. Верхнедвіпр.  у    (Залюбовск ). 
Злидарюка,  ки,  м.  Ув    отъ  злндарь. 

Злиденний,  а,  є.  1)  Бідньїй,  несча- 
стный. Вони  люде  злиденні.  Ном.  №  1536. 

Життя  злиденне.  К-  Досв.  37.  2)  Жалкій. 
Л  ну  лиш,  лицарю  мізерний,  злиденний, 
витязю  нікчемний,  виходь  сто  лих  покуш- 

тувать. Котл.  Ен.  VI.  38.  3)  Скряга,  ску- 
пой. Багатий,  а  такий  злиденний,  гцо  над 

копійкою  аж  труситься. 
Зли  денник,  ка,  м.  —  Злндарь.  Ото 

злиденник!  Ном.  №  2880.  Г.  Барв.  455, 
357.  Шкода  про  се  казати,  щоб  із  злиден- 
ником  та  безземельником  дочку  мені  звін- 

чати. К.  МБ.  X.  4. 
Злиденність,  ности,  ж.  Бідность; 

бедственное  положеніе.  Желех. 
Злиденно,  нар.  1)  Бідно;  бідственно. 

Злиденно  живуть.  Одягнений  злиденно.  К. 
ПС  85.  2)  Жалкимъ  образомъ.  /  так 
злиденно  іскривився.  Котл.  Ен.  VI.  81. 

Злидень,  дня,  м.  1)  Бідняк?»,  голыглъ. 
Скоро  в  злидпі  мене  зведете,  як  не 
перестанете  гулять  у  шинку.  Канев. 
у.  2)  =  Злиденний  3.  Бісовий  злидень 
за  копійку  труситься  Канев.  у.  3)  К  зли- 

дню. Къ  чорту.  Жидівочка  к  злидню  дметь- 
ся, із  бурлаченька  сміється.  Чуб.  V.  1012. 

4)  Во  мн.  ч.  Бідность,  нищета,  злосчастіе. 
Чуб.  1-  254.  К.  Іов.  63.  Насміхаються 
сусіде  з  наших  злиднів  та  неволі-  К.  Псал. 
154.  Щастя  дочасне,  а  злидні  довічні.  Ном. 

Л»  1450.  Злидні  осіли.  Бідность  одоліла. 
Бодай  вас  злидні  побили!  —  пожеланіе  не- 

счастья, бідности.  Бодай  же  вас,  цокоту- 
хи, та  злидні  побили.  Шевч.  68. 
Злиднувати.  дн^ю,  еш,  и.  Бідство- 

вать.  Не  кажи,  коню,  гцо  я  злидную,  а 
кажи,  коню,  гцо  я  паную.  Гол.  І.  74. 

Злйдяний,  а,  е.— Злиденний  1.  По- 
тіш злидяне  серденько.  Млак.  89. 

Злизати.  См.  Злизувати. 
Злизнути,  зну\  неш,  гл.  Исчезнуть. 

Тьху!  злгізни,  пропади!  НВолын.  у.  Лиха 
искра  поле  спале  й  сама  злизне-  НВо- лын. у. 

Злизувати,  вую,  еш,  сов.  в.  вливати, 
мсу\  жеш,  гл.  Слизывать,  слизать.  Як  віл 
злизав.  Ном.  стр.  284,  ,\»  1894.  Мов  ко- 

рова злизала  язиком.  Рудч.  Ск.  И.  176. 
Исчезъ,  неизвістно  гді  ділея.  То-же  зна- 
ченіе:  як  лив  його  злизав.  Мир.  ХРВ. 

Злий,  в,  є.  1)  Злой.  МВ.  II.  175. 
Зняли  з  нього  головоньку  зліг  басурмани. 
Мет.  79.  2)  Дурной,  нехорошій.  Хто  чи- 

нить хоч  добрее,  хоч  злее  в  первий  раз,  не 
буде  таково,  як  не  першина.  Ном.  №  105. 
Ой  не  їдь,  рідненький,  бо  дороженька  злая. 

Мет.  32.  Ой,'  дитино  моя  мила,  що  ти 
злого  учинила?  Чуб.  III.  356.  Як  я  тобі 

вина  дам,  коли  на  тобі  злий  жупан1}  Чуб. 
V.  920. 

Злинка,  ей,  ж.  Раст.  ЕгІ£егоп  сапа- 
(ІЄП8І8.  ЗЮЗО.  І.  121. 

Злинути,  ну,  неш,  ід.  Слетіть;  взле- 
тіть.  Злину  з  дуба.  Гол.  IV.  446.  З  дерева 
злинула  голубка,  сіла  мені  на  плече.  Левиц. 
Пов.  17.  Побачив  він  Духа  Божою,  що 
спустився,  як  голуб,  і  злинув  на  нею.  6в. 
Мт.  III.  16.  Злинув  на  дерево. 

Злиняти,  няю,  еш,  гл.  Слинять,  поли- 
нять. Біле  личко,  чорні  брови  повік  не  зли- 

няють. Чуб.  V.  19. 
Злипатися,  наюся,  ешся,  сов.  в.  злйп- 

(ну)тися,  пнуся,  нешся,  гл.  Слипаться, 
слиннуться.  К.  Іов.  87.  Спілі  вишні  зли- 

пались китяхами.  Левиц.  Пов.  192.  Кою 

люблю, — поцілую,  аж  губоньки  злипаються. 
Мил.  101. 

Злити,  ся.  См.  Зливати,  ся. 
Злихослбвити,  влю,  виш,  гл.  Выбра- 

ниться, сказать  дурное  слово.  Я  питаюсь: 
що  тобі  треба?  А  він  злихословив  мені 
зразу.  Новомоск.  у.  (Залюбовск.). 

Зличний,  злйшний,  а,  е.  Прекрасный, 
красивый.  Гарне  й  зличне  да  не  вічне.  Ном. 
Бувай  здоров,  злйшний  паничу.  Чуб.  III. 275. 
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Злишнього,  нар.  Слишкомъ.  То  Катря 
усе  хвалить,  то  Катря  усе  ганить;  то  усе 
в  неї  вже  й  з.гишньою  славне,  то  усе  в  неї 
мі  до  ною  не  згарне  і  не  докладне.  МВ. 
П.  94.. 

Злйшок,  шку,  м.  Излишекь.  Накине- 
мо злишку  по  копі,  чи  й  по  рублю.  Кв.  II. 

13.  Будуть  злигики — убоїгиому  подаси.  Г. 
Барв.  428. 

Злізти,  ся.  См.  Злазити,  ся. 

Злінуватися,  нуюся,  ешся,  гл.  Поло- 
ниться. 

Зліпити,  ся.  См.  Зліплювати,  оя. 

Зліплювати,  люю,  вш,  сов.  в.  вліпи- 
ти, плю,  пиш,  гл.  1)  Ліпить,  сліпить, 

виліпить.  Біг  сказав  чортові  зліпити  з 

мини  вовка.  Чуб.  І.  52.  2)  Сліплять,  слі- 
пить, склеить  липкимъ.  Зліпила  (розбите) 

яйце.  Рудч.  Ск.  І.  144.  3)  Связывать,  свя- 
зать (слова  въ  річи).  Вона  насилу,  вели- 

ку силу  змогла  зліпити  докупи  кілька 
польських  словець.  Левиц.  І.  209. 

Зліплюватися,  лююся,  ешся,  сов.  в. 
«ліпитися,  плюся,  пяшся,  гл.  Сліплять- 
ся,  сліпиться,  склеиться  липкимъ. 

Зліпок,  шса,  м.  =  Злепок.  МУЕ. 
Ш.  72. 

вліслнвий,  а,  е.  Злой,  сердитый.  Ну, 
тай  зліслива  у  мене  жінка,  сохрань  Боже! 
Канев.  у.  А  пані,  куди  далі,  то  все  злі- 
слівгиа,  усе  лютіша.  МВ.  (О.  1862.  III.  62). 

Злісливо,  нар.  Зло,  сердито. 
Здістниця,  ці,  ж.  Злая  женщина. 

Він  вибрав  собі  жінку  дуже  велику  злістни- 
ию.  Чуб.  II.  548. 

Злість,  албсти,  ж.  І)  Злость.  К.  Іов. 
48.  Чуб.  Ш.  356. 1  од  злости  зубами  скрегоче. 
Шевч.  21.  Зо  злості  болять  кості.  Нем. 
Л  2934.  На  злість  моїй  жінці  нехай  мене 

б'ють.  Ном.  №  2813.  2)  Зло.— учинити. 
Сділать  зло.  Ой  ви,  чумаченьки,  ой  ви, 
молоденькі,  не  вчиніте  злости:  поховайте 
моє  тіло,  щоб  не  розніс  ворон  кости.    Нп. 

Злітати,  таю,  вш,  сов.  в.  влетіти, 
лечу\  тнш,  гл.  1)  Слетать,  слетіть.  Сивою 
зозулею  до  роду  злетіла.  Гол.  1.  195.  Ти  з 
неба  злетіла.  Шевч.  144.  Гусята,  качата 
гречку  поїли,  на  панів  ставочок  нишки  зле- 

тіли. Чуб.  ПІ.  208.  2)  Взлетать,  взлетіть. 
К  Доев.  1.  До  тебе,  Господи,  душа  моя 
злітає.  £~  Псал  56.  Злетів  півень  на  во- 

рота, сказав:  кукуріку!  Чуб.  V.  37. 
Злітатися,  таюся,  ешся,  сов.  в.  але- 

тітися,  чуся,  тяшея,  гл.  Слетаться,  сле- 
тіться.  Сокіл  з  орлом   та   й    злітається, 

сокіл  орла  та  й  питається.  Чуб.  V.  943. 
Злетілись  дрібні  пташенята.  МВ.  II.  70. 
На  полі,  на  роздоллі  зліталися  по  волі 
сичі.  Шевч.   582. 

Злітеплитися,  плюся,  лишся,  гл.  Со- 
гріться  (о  жидкости).  Мабуть  у  сінях  вода 
вже  злітеплилася.  Черк.  у. 

Зліти,  влію,  вш,  гл.  Ділаться  боліє 
злымъ.  Сидить  вона  сто  тисяч  літ,  не 
молодіє,  не  старіє,  а  тілько  де  далі  зліє 
Шевч.  309. 

Злітки,  ків,  м.  н.  На  зліткн  одда- 
вати (телята).  Отдавать  телять  на  вы- 

кормку, на  четыре  года.  Вх.  Лем.  420. 
Злітній,  я,  е.  Среднихъ  літь.  Зліт- 
ній чоловік.  Звенигор.  у. 

Злітце,  ця,  Ум.  ота  злото. 
Злічити,  ся.  См.  Злічувати,  ся. 
Злічувати,  чую,  вш,  сов.  в.  елічйти, 

чу\  чиш,  гл.  1)  Сосчитывать,  сосчитать. 

Опат.  27.  Ти  в  коморі,  я  на  дворі,  вийди,' 
серце,  злічим  зорі.  Мет.  10.  Не  можна  да- 
лебі  злічити,  які  народи  тут  плелись. 
Котл.  Ен.  ІУ.  70.  Хто  воінство  його  злі- 

чити може.  К.  Іов.  53.  2)  Вьілічивать, 
вилічить.  Як  би  од  Бога  болізнь,  то  Бог 
би  й  злічив.  Грин.  II.  314.  3)  О  разбитой 

посуді:  склеивать,  склеить.  Злічила  ма- 
кітру, та  вже  год  десять  живе. 

Злічуватися,  чуюся,  ешся,  сов.  в. 
злічитися,  чуся,  чишся,  гл.  Сосчитывать- 

ся, сосчитаться. 
Зло,  ада,  с.  Зло.  Хто  сіяв  зло,  той 

пожинав  скорботу.  К.  Іов.  10.  Чи  годить- 
ся в  суботу  добро  робити,  чи  зло  робити? 

Єв.  Мр.  НІ.  4.  Ну,  брате, — кажуть: — як 
ти  жив?  Добро  чи  зло  робив?  Гліб.  14. 

З  л  66а,  би,  ж.  Злоба.  К,  Іов.  12.  Чер- 
неча злоба  до  гроба.  Ном.  Л&  202.  У  жінки 

злоба  така  люта.  Міус.  окр.  Злобу  взяти 
на  кого.  Озлобиться. 

8добйтедь,  ля,  м.  Недоброжелатель. 
Злобителів  старшина  пооддавав  у  москалі, 
та  тепер  то  зна,  те  й  робе.  Канев.  у. 
6  такі  злобителі,  гцо  його  підпалюють. 

Міус.  окр. 
Злобйтелька,  ви  ж.  Недоброжелатель- 

ница. Волч.  у. 
Злобливий,  а,  е.  Злобный,  Царю 

Христе,  Спасителю  мира!  ти  був  зранку 
не  злобливий.  Чуб.  НІ.  21. 

Злобний,  а,  Є.  =  Злобливий.  Поми- 
луй, пані  благородна!  не  дай  загинуть  го- 

ловам, будь  милостива,  будь  не  злобна. 
Котл.  Ен.  І.  17. 
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Злобствувати,  вую,  еш,  и.  —  Злобу- 
вати. Злобствуе  на  мене.  Черк.  у. 

Злобувати,  бую,  еш,  гл.  Злобствовать. 
Черк.  у. 

Зловжйток,  тку,  м.  Злоупотребленіе. 
Башт.  39. 

Зловити,  влю,  виш,  гл.  Поймать.  Зло- 
вив зайця  за  хвіст.  Ном.  №  1800.  Та  зло- 

вили Морозенка,  рученьки  зв'язали.  Нп. 
Поділю,  я  зловлю  гусочку.  Рудч.  Ск.  І.  23. 

Зловитися,  влюся,  вишся,  гл.  Пой- 
маться. , 

Зловістний,  а,  в.  Зловіщій.  Желех. 
Зловіщуватий,  а,  е.=Зловістний.  Се 

справді  страшний,  зловіщуватий  ворог.   К. 
Кр.  38. 

Злоги,  гів,  м.  мн.  1)  Роды.  Балт.  у. 
2)  Сидіти  на  злогах.  Сидіть  подпершись 
локтями.  Черк.  у. 

Злодаряий,  а,  е.  Нечестивый,  безбож- 
ный. Син  злодарний  — о  сынв,  выгнавшемъ 

мать.  Гол.  ПІ.  197. 
Злодіенко,  ка,  м.  Сынъ  вора.  О.  1861. 

IV.    156. 
Злодій,  дія,  м.  1)  Воръ.  Казали  їй 

руки  ізв'язати;  посадили  між  злодіями, 
між  убійниками,  молоду  та  добру.  МБ.  П. 
193.  Не  так  лютує  голий  злодій,  коли  не 

має  що  украсть;  як  наш  латин  тут  роз- 
гнівився. Котл.  Ен.  IV.  48.  Хто  перела- 

зить в  кошару,  той  злодій.  Не  піймавши, 
не  кажи  злодій.  Посл.  2)  Раст.  =  Гречка 

дика.  Вх.  Пч.  І.  9.  3)  Нас.  короъдъ,  Во§- 
Ігуспіі8.  Вх.  Пч.  І.  5. 

Злодійка,  ки,  ж.  Воровка. 
Злодійкуватий,  а,  е.  Вороватый. 
Злодійство,  ва,  с.  Воровство.  Коли  не 

злодійство,    то   разбійство    в    нашім  селі. 
НВолын.  у. 

8л6дінствувати,  вую,  еш.  гл.  Писарь... 

п'янствує,  розбишує  і,  стидно  добрим  лю- 
дям казати,  злодійствує-  Цись,  Сват.  97. 
Злбдійськнй,  а,  е.  Воровской.  Постава 

свята,  а  сумління  'злодійське.  Ном.  №  178. 
Злодійські  гроші.  НВолын.  у. 

Злодійка,  ки,  м.  Большой  воръ.  Зло- 
діяка такий,  що  ні  з  чим  не  розминеться. 

Кв.  І.  233.  Поночі  блукає  злодіяка.  К.  Іов. 
53.  Ум.  Злодіячка.  Воришка.  Мир.  ХРВ. 
119.  Якийсь  лихий  злодіячка.  Мир.  ХРВ. 
202. 

влодіячити,  чу;  чиш,  гл.  Воровать, 
заниматься  воровствомъ. 

Злодіячка,  ки,  м.  Ум.  отъ  злодійка. 

влодюга,  ги,  л«.=Злодіяка.  Один  зло- 

дюга крав.  Гліб.  81.    Ум.   Злодюжка.    Зло- 

дюжка був  на  все  село.    Драг.  66.    Не  був 
злодієм,  а  злодюжкою  був.  Г.  Барв.  313. 

Зложити,  жу\  жиш,  гл.  =  Скласти. 
Зов'ю  я  віночка  й  а  в  штирі  грядочки, 
зложу  на  головку.  Чуб.  III.  121.  Аж  його 
гречка  стоїть  у  стіжку  зложена.  Рудч. 
Ск.  II.  208.  Руни  зложити.  Умереть.  Г. 
Барв.  95.  Ручки  зложу,  очки  сплющу  та 
ще  слово  скажу.  Чуб.  V.  232.  Неславу  зло- 

жити на  кбго.  Обезславить.  На  мене  неславу 
зложили.  Гол.  IV.  459.  Кожух  зложити. 
Сшить  шубу.  Нічим  гаразд  заплатить  крав- 

цям, щоб  там  свитину  або  кожух  зложили. 
Сим.   199. 

Зложитися,  жу"ся,  жишся,  їл.=Скла- 
стися.  Зложімося,  пане  брате,  на  сто  зло- 

тих битих.  Гол.  І.  189. 
Зломити,  млк»,  миш,  іл.  І)  Сломать, 

сломить.  Із  дерева  сього  зломити  ти  му~ 
сиш  гільку  хоть  одну.  Котл.  Ен.  ПІ.  19. 
Ой  зломлю  я  і  стопчу  я  рожу  з  калиною. 
Мет.  96.  Ми  перстенчик  зломимо,  тобі 
жони  не  дамо.  Чуб.  III.  70.  Прудко  го- 

нить, голову  зломить.  Ном.  Л»  5572.  2)  На- 
рушить. Не  зломлю...  закону.  Т-.  Барв.  95. 

Зломитися,  илюся,  иишся,  гл.  Сло- 
маться, сломиться.  Бодай  сіно  огнем  пішло 

і  коса  зломилась.  Чуб.  V.  86.  Тризубець 
щоб  тобі  зломивсь.  Котл.  Ен.  II.  31. 

Злбмок,  мку,  м.  Обломокъ.  Ум.  Злб- 
иочон.  Шаблю  поламали  недавно  та  поро- 

били ножі,  а  один  зломочок  товщенький 
такий  брали  на  весілля.  О.  1862.  V.  87.  Се 
мабуть  невеличкий  Зломочок  якоюсь  давнього 
широкою  оповідання.  О.   1862.  V.  01. 

Зломча,    чати,    с.    Пт.    Крапивникь, 
Тго^іосіуіев  раїтиіиз.  Вх.  Лем.  420. 

Злопати,  паю,  еш,  гл.  Сожрать. 

Злопотіти,  почу.  тйш,  гл.  Захлопать. 
ТГють  юлуби  зімню  воду.  Напилися  та  й 
злетіли,  крилонькамц  злопотіли.  Гол.  І.  265. 

Злоріка,  ки,  гл.  Злословящій.    К.  ПС. 
50.  Блажен...    хто  стежку   грішників  ми- 

нає, серед  злоріків  не  сідає.  К.  Псал.  1. 
Злорічити,  чу,  чиш,  гл.  Злословить, 

говорить  дурное.  Ти  устами  знай  злоріг- 
чиш.  К.  Псал.   119. 

Злорбб,  ба,  м.  Злодій.  Встречено 
только  у  Кулиша.  К.  ЦН.  318. 

Злосливий,  а,  є  =3лісливий.  Герод 
злосливий.  КоІЬ.  І.  90. 

Злослнвість,  вости,  ж.  Злость,  злоба, 
злобность. 

Злосливо,  нар.  Зло,  злобно,  злостно. 
На  мя  злосливе  чом  поглядаєш?  Гол.  І.  362. 
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Злослбвнти,  влю,  виш,  гл.  Злосло- 
вить. /  хто  твоє  ім'я  злословить.  К.  Псал. 

155. 

Злосние,  ка,  м.  Недругъ,  недоброже- 
латель. Бо  вже  мої  всі  з.юсники  взяли 

мене  на  язики.  Мл.  л.  сб.  260. 
Злосопротгівний,  а,  е.  Враждебный; 

о  вітрі,  волні:  противный.  Злоеопротив- 
на...  хвиля  вставає,  судна  козацькі-моло- 
децькі  на  три  части  розбиває.  АД  І.  177. 

Злоститися,  щ^ся,  стишся,  гл.=Зло- 
стувати.  Він  на  мене  злостився.  НВолын.  у. 

Злостуватн,  тую,  соп,  гл.  Злиться, 
сердиться.  Злостує  та  й  злостує  жінка 
моя  цілісінький  ранок.  Канев.  у.  Ще  дужче 
злостує.  НВолын.  у. 

Злот,  та,  м.  Монета  въ  15  кон. 
Злотарник,  ка,  м.  Золотыхъ  діль 

мастеръ.  Виламала  гіллячку  з  самою  вер- 
шечку, понесла  її  до  злотарників:  „ой,  зло- 

тарники,  мої  братіки,  іскуйте  мені  золо- 

тою перстника".  Чуб.  III.  404. 
Злбтечко,  ка,  с  Ум.  оть  албто. 

'  Злбтнй,  ото,  .м.=Злот.  Сто  злотих  не 
гроші,   а  мужик  не   брат.    Ном.  №  1278. 
А  той    чоловік    дав   йому   злотого  грошей. 
Рудч.  Ск.  II.  154. 

Злотистий,  а,  е.  Золотой.  Моя  квітка 
злоп>иста.  Грин.  III.  507. 

Злотйти,  чу,  тиш,  гл.  Золотить.  Грин. 
ПІ.  48.  Ширинку  шила,  золотом  зломила. 
Гол.  ІУ.  535. 

Злотківець,  вця,  .«.=3лст.  Здурили  ж 
ми  попа:  дали  йому  два  злотківці,  а  він 
думав,  що  червінці.  Чуб.  ІУ.  278. 

Злбтник,  ка,  м.  1)=Злотарник.  КС. 
1882.  ІУ.  93.  А  злотнику-юлубоньку,  зроби 
мені  золотий  килих.  Чуб.  III.  471.  2)  Сві- 

тляні., Ивановъ  червячокъ. 
Злбто,  та,  с  1)  Золото.  Привезе  мені 

віночок  з  чистою  злота.  Чуб.  У.  207. 
А  в  чім  теє  дитя? —  У  сріблі  та  в  злоті. 
Чуб.  III.  39.  2)  Ласкательное  названіе  лю- 
бимаго  человека.  Ой  вийду  я  за  ворота, — 
нема  мою  злота,  тільки  стоїть  той  не- 

треба, що  мені  не  треба.  Мет.  38.  Ум. 
Злгтце,  злбтечно.  Грин.  III.  13.  Зробив  во- 

рітця із  щирою  злітця.  Чуб.  III.  295. 
Злотоглав,  ву.  м.  Парча,  глазеть,  ма- 

терія, тканая  или  шитая  серебромь  или 
золотомъ.  Пани  та  князі  в  жупанах-зла- 
тоглавах.  Чуб.  У.  847. 

Злотоглавий,  а,  в.  Иарченой,  глазетный. 
Злотокрйлий,  а,  в.  Съ  золотыми  или 

золотистыми  крыльями.  Бжілка  злотокри- 
ла.  Федьк.  I.  25. 

Злототканий,  а,  .в.  Тканый  золотомъ. 
А  ті  кирви  злототкані  всю  світлицю 
укривають.  Федьк.  I.   125. 

Злочестивий,  а,  е.  Злочестивий.  К. 

ЦН.  276. Злочйн,  ну,  м.—  Злочинство.  Желех. 
Злочинець,  нця,  м.  Злодій,  преступ- 

ника. Мир.  ХРВ.  55.  Мкр.  Г.  5.  Злочин- 
цеві всі  дні  сповняє  туга.  К.  Іов.  33. 

Злочинний,  а,  в.  Злодійскій,  пре- 
ступный. 

Злочинство,  ва,  с  Злодія  ніе,  злодій- 
ство, преступлепіе. 

Здувати,  зл^ю,  еш,  гл.  Выть  злымъ, 
сердиться.  На  кою  ж  ти,  мій  миленький, 

злуєш,  що  мою  білу  постіль  шинуєш"?  Чуб. У.  553. 
Злузнути,  8ну,  неш,  гл.  Исчезнуть. 

Элу^нутися,  нуся,  нешся,  гл.  Слу- 
щиться.  Удряпнув  —  дак  оце  присохло  та 
трохи  злузнулось. 

Зл^ка,  ки,  ж.  Соединеніе. 
Злукавити,  влю,  виш,  гл.  Слукавить, 

схитрить.  Тобі  єдиному  згрішив  я,  перед 
тобою  я  злукавив.  К.  Псал.   120. 

Злукавіти,  вію,  еш,  гл.  Сділаться 
лукавымъ,  хитрымъ.  Запаніє,  злукавіє,  то 
все  одно  що  і  вмерла-  Св.  Л.  63. 

Злукавиувати,  ную,  еш,  гд.=3лука- 
вити.  Не  можна  було  йому  злукавнувати. 
Кв.  І.  72. 

Злуктечко,  ка,  с.  Ум.  оть  злукто. 

Элуг.то,  та,  с— Жлукто.  На  паличку 
спіткнулася,  на  злуктечко  впала.  Мет.   14. 

8л  у  пати,  паю,  еш,  гл.  1)  Грабить. 
Церков  злупали,  Христа  взяли.  Чуб.  Ш. 
349.  2)  Сковырять,  сколоть,  снять  слой. 
Сяде  на  спід  крохмаль,  а  він  йою  злупа, 
наллє  води  та  змиє.  Лебед.  у. 

Злупити,  плю,  пиш,  гл.  Содрать, 
слупить,  ободрать.  Тільки  в  тебе  худобонь- 

ки, що  сива  кобила:  тую  злупив,  жупан 
купив.  Чуб.  III.  161.  Та  він  би  з  рідною 
батька  злуїгив.  Ном.  Л?  4828. 

Злупитися,  плюся,  пишся,  гл.  Со- 
драться, слущиться.  Я  ж  думала,  що  на- 

гаєчка шуточка,  як  ударе,  то  злупиться 
шкурочка.  Чуб.  У.  598. 

Злупок,  пка,  м.  1)  Отрубокь  дерева, 
изъ  котораго  выдЬлывается  курительная 
трубка.  Вас.  148.  2)  У  гребенщиковь:  по- 

ристая масса  подь  периферіей  рога.  Вас. 
163. 

Злускати,  каю,  еш,  ід.  Слущить, 
сгрызть  (о  сімяякахь,  оріхахь). 
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Злучити,  чаю,  еш,  сов.  в.  злучити, 
чу\  чиш,  гл.  Соединять,  соединить.  Левиц. 
(Правда,  1868,  497).  Лежить  мертвий, 
гцо-м  його  любила,  не  злучили  нас,  то  злу- 

чить могила.  Чуб.  V.  117.  Що  Бог  злу- 
чив, чоловік  нехай  не  розлучає.  6в.  Мр. 

X.  9. 

Злучатися,  чаюся,  ешся,  сов.  в.  злу- 
читися, ч^ся,  чншся,  гл.  Соединяться, 

соединиться.  Горить  що  небудь  тільки 
через  те,  що  кислорід  з  їм  случаеться. 
Дещо,  80. 

Злучёння,  ня,  с.  Соединеніе.  Злучен- 
им України  з  Москвою.  Левиц.  (Правда, 

1868,  448). 
Злучити,  ся.  См.  Злучати,  ся. 
Злущити.  См.  Злущувати. 

Злущувати,  щую,  еш,  сов.  в.  злу- 
щити, щу,  щиш,  гл.  Сдирать,  содрать, 

счистить. 

Злюбини,  бин,  ж.  мн.  Названіе  обря- 
да сватовства  въ  н'Ькоторыхъ  мЬстностяхъ 

(напр.  въ  Кобринскомъ  у.)  Чуб.  IV.  658. 
См.  Дівошлюби. 

Злюбити,  блю,  биш,  гл.  1)  Полюбить. 
Кою  козаки  злюбили.  ЗОЮР.  I.  216.  Бо- 

дай тебе  мій  миленький  инша  не  злюбила. 

Мет.  64.  Голубонька  вбив,  голубку  злюбив. 
Лавр.  81.  2)  Він  злюбив,  вона  злюбила. 

Ему,  ей  понравилось.  Дали  Христу  ім'я 
Петро, — Божа  Мати  не  злюбила.  Гол. 
IV.  549.  Не  злюбив  собі  місця.  Ном.  № 
10248. 

Злюбитися,  блюся,  бишся,  гл.  1)  По- 
любить (взаимно).  Злюбилася  дівчинонька  з 

другим  козаком.  Чуб.  V.  204.  2)  Понра- 
г.иться.  А  більш  за  те  їй  не  злюбився,  що, 
бачиш,  в  Трої  народився.  Котл.  Ен.  ІІ.  10. 

Злюдніти,  нію,  еш,  гл.  Обезлюдіть 
Він  житиме  на  хуторі,  поки  є  люде  на 
степу,  а  як  злюдніе,  то  він  утече.  Міус, окр 

Злюка,  ки,  об.  Злой  челов'Ъкъ.  К.  Іов. 
50.  Гліб.  116.  Чи  він  добрий,  чи  він  злю- 

ка, ой  що  вам  до  того.  Макс.  (1834),  79* 
Ум.  злючна. 

Здюлятися,  ляюся,  ешся,  гл.  На- 
питься пьянымъ.  На  радощах  так  злю- 

лявся,  аж  очі  заплющив.  Подольск,  г. 

Злипатися,  паюся,  ешся,  гл.  Разсви- 
р-Бивть,  сильно  разсердиться.  Драг.   100. 

Злючий,  злющий,  а,  е.  Ув.  отъ  влий  1 . 
Очень  злой.  Злючих  собак  держала.  Хата, 
99.  Дізнае  злющий  злої  муки.  К.  Псал.  8. 

Злючка,  кн,  об.  Ум.  отъ  злюка. 

Злющий.  См.  Злючий. 

Злиганий,  а,  є.  Слегшійся.  Як  зляга- 
ний сніг,  то  вітер  не  вдере.  НВолын.  у. 

Злягання,  ня,  с  Совокупленіе,  сноше- 
нія  половыя.  Харьк.  у. 

Злягати,  гаю,  еш,  сов.  в.  злягти,  жу, 
жеш,  гл.  1)  Склоняться,  склониться  на 
что  либо,  опереться  на  что  либо.  Зліг  на 
лісу,  постояв.  О.  1861.  VIII.  20.  (Пані) 
сунула  з  горниці,  злягаючи  на  руки  двох 
хороше  зодягнених  дівок.  Мир.  ХРВ.  104. 

2)  Разрешаться,  разрешиться  отъ  бреме- 
ни. Уже  Дарина  злягла.  Жінка  злягла.  КС. 

1893.  VII.  74.  Одному  чоловікові  злягла 
вночі  жінка.  Федьк. 

Злягатися,  гаюся,  ешся,  сов.  в. 
влягтися,  злижуся,  жешся,  гл.  Совоку- 

пляться, вступать,  вступить  въ  связь  лю- 

бовную. А  та,  чи  зляглась,  чи' не  зляглась 
з  ужакою, — вже  й  завагоніла.  ЗОЮР.  II. 
33.  Ходив  чоловік  у  чумацьтво,  а  жінка 
тим  часом  із  салдатом  зляглась.  Мнж.  95. 
Злігся  свекор  з  невісткою.  НВолын.  у. 

Злягчй,  злижу,  жеш,  гл.  =  Злягти. 
Желех. 

Злякати,  каю,  еш,  гл.  Испугать.  Не 
вір,  то  звір,  хоч  не  вкусе,  то  зляка.  Нон. 
№  4309.  Запитала  вона  зляканим  голосом. 

Мир.  ХРВ.  17. 
Злякатися,  каюся,  ешся,  гл.  Испу- 

гаться. Жінка,  злякавшись,  упала  перед 
ним.  Єв.  Мр.  V.  33.  Еней,  пожар  такий 
уздрівши,  злякався,  побілів  як  сніг.  Котл. 
Ен.  Ц.  30.  Злякався  хлопчик,  аж  поблід. 
Гліб.  56. 

Злякн^тн(ся),  кнуХся),  нбш(ся),  гл.= 
Злякатися.  Вона  злякнулася  його.  Па- 
влогр.  у.  Ти,  Ляше,  злякнеш  і  з  коня  впа- 

деш, сам  присиплешся  землею.  Мет    400. 
Зляку,  на}).  Съ  испугу.  Не  втямиш 

зляку,  де  б  сховався. 
Злинати,  паю,  еш,  гл.  Сделать  неакку- 

ратно, неуміло.  їх  (великі  млини)  німці 
будувать  уміють,  а  вже  не  зляпає  наш 
брат.  Греб.  384. 

Злипатися,  паюся,  ешся,  гл.  Забрыз- 
гаться грязью.  Вх.  Лем.  420. 

Злячи,  жу,  жеш,  гл.  =■  Злягти.  Же- 

лех. Зляшити,  шу,  шнш,  гл.  Ополячить. 
Зляшіти,  шію,  еш,  гл.  Ополячиться. 

Була  вона  звичайна  Прісьма...  за  літ  скільки 
запаніла,  зляшіла  і  стала  зватися...  Фру 
зиною.  Св.-Л.  65. 

Знага,  ги,  ж.  Споръ,  препирательство. 
НВолын.  у.  Іди,  сину,  пріч  од  мене:  через 
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тебе  що-дня  змага  в  мене.  КС  1882.  XII. 
442.  Ум.  Змажка.  Грин.  III.  610.  Як  своє 
лихо,  так  Соловейків  обминала,  щоб  тіль- 

ки не  було  між  нами  тієї  гризі,  тієї 
змажки  та  лайки.  Левиц.  Пов.  339. 

Змагання,  ня,  с.  Препирательство, 
ссора.  Коли  б  мене  покинули  ледачі,  щоб  я 
їх  кривд,  змагання  їх  не  бачив.  К.  Іов.  37. 

Змагати,  гаю,  еш,  гл.  Быть  въ  силахъ, 
въ  состояніи.  Поки  руки  змашють,  то  як 
небудь  по  світу  плентався  б.  Г.  Барв.  416. 
Ой  косити,  молотити  —  я  то  не  змагаю. 
Гол.  IV..  446.  Чи  ти  здоров  ям  змагаєш? 
Здоровъ  ли  ты?  Здоров  я  змагав.  Здоровъ, 

— ва-  Як  здоров'я  змагає,  то  добре  б  роби- 
ти. НВольтн.  у. 

Змагатися,  гаюся,  ешся,  гл.  Спорить. 
Чуб.  III.  221.  Не  в  правді  братік  кохався, 
що  за  сестрицю  змагався.  Мет.  194.  Ой 

добре,  добре  чуже  дитя  бить,  що  ні  сва- 
риться, ні  змагається.  Чуб.  V.  700.  Зма- 

гались тоді  між  собою.  £в.  І.  І.  52.  Зма- 

гається з  нами,  що  "нема  у  світі  ані  до- 
брих людей,  ані  правди  у  людей.  МВ.  П. 

152. 

Змаглявнй,  а,  е.  Спорливый,  задор- 
ный. Він  трохи  змагливий  був.  О.  1862. 

У.  35. 

Змагнутися,   н^ся,    нещся,    гл.   Воз- 
разить, заспорить.   Всяке  обіждає,  корить, 

а  вона  і  не  змаїнеться.  Г.  Барв.  14. 
Змажка,  ки,  ж.  Ум.  отъ  змага. 
Змазати,  ся.  См.  Змазувати,  ся. 

Змазувати,   зую,  еш,     сов.  в.    змаза- 
ти, жепг,  ід.  Смазывать,  смазать.  Чо- 

боти здорові  і  добре  змазані.  МВ.  І.   115. 
Змазуватися,    зуюся,    ешся,    сов.   в. 

вмазатися,  жуся,  жешся,  гл.  Смазываться, 
смазаться. 

ЗмазУритися,  рюся,  ришся,  гл.  За- 
пачкаться, испачкаться.  Вх.  Лем.  420. 

Змайнути,  ну",  неш,  гл.  Мелькнуть, 
улетіть. 

Змайструвати,  рУю,  еш,  гл.  Смасте- 
рить. Вже  так  змайструю,  як  самому  собі. 

Г.  Барв.  186.  Чи  ти  вже,  Ярино,  змай- 
струвала нам  що  небудь?  Шевч.  246. 

Змаденьку,  эмалечку,  нар.  Ум.  отъ 
ямалку. 

Змалитися,  люся,  лишся,  гл.  Ума- 
литься, сделаться  маленькимъ;  дЬлать 

какъ  маленькій.  Не  казав  би  то — мала,  а 
то  велика  та  змалилась.  Ном.  №  6493. 
Ото  змалилася — зазмашлася  з  дитиною. 
Харьк. 

Змаліти,  лію,  еш.  гл.  Сділаться 
меньше,  уменьшиться.  Желех. 

Змалку,  нар.  Сь  малолітства.  Як  не 
дав  Бог  талану  змалку,  то  й  не  буде  до 
останку.  Ном.  №  1749.  Був  якийсь  задум- 

ливий змалку.  МВ.  II.  8.  Один  ще  змалку 
вдатний  шпак  у  щиглика  співать  навчився. 
Гліб.  85.  Ум.  Змаленьну,  змалечку.  При 
мені  вона  й  зросла,  бо  сиротою  зосталася 
змалечку.  МВ.  II.  19.  Оттак  нам  довелося 
йти  ще  змалечку  колючу  ниву.  Шевч.  634. 

Змалювання,  ня.  с  Изображеніе  (кра- 
сками или  словомъ).  Не  хутко  спромо- 

жеться яка  б  ні  була  початкова  громада 
на  змалювання  себе  писаним  словом.  К. 
ХП.  124. 

Змалювати,  люю,  еш,  гл.  Списать,  на- 
писать, изобразить  (красками,  словомъ, 

мыслью).  Та  коли  б  була  знала  та  з  то- 
бою не  стояла,  то  б  я  собі  була  малярика 

мала,  я  б  своє  личенько  тоді  змалювала. 

Чуб.  У.  100.  Поки  Бога  змалюєм,  то  чор- 
та звоюєм.  Ном.  №  10427.  Була  чорнява, 

в  рум'янцях,  уста  червоні...  змалювати  б 
таку  та  дивитись.  МВ.  II.  182.  Ізмалю- 
вавши  себе  в  своїй  голові  на  поштарських, 
тільки  погукував:  „торкайҐ  Св.  Л.  170. 

Змандрувати,  рУю,  еш,  гл.  Уйти  съ 
міста  жительства.  Гей,  Орфію-небораче! 
Де  ти  змандрував  від  нас?  Котл.  (1844). 403. 

Зманити.  См.  Зманювати. 
Змантйти,  нчу,  тиш,  гл.  Обмануть, 

обмошенничать.  Шух.  І.  85. 
Зманювати,  нюю,  еш,  сов.  в.  зманити, 

ню,  ниш,  гл.  Сманивать,  сманить. 
Змарнйти,  ню,  нйш,  гл.=3марнуватн. 

Змарнив  худобу.  Вх.  Зн.  22. 
Змарнілий,  а,  е.  Исхудалый  (въ лиці). 

Змарніти,  нію,  еш,  гл.  Исхудать.  Не- 
вістка скаржиться,  а  на  лиці  не  змарніла. 

Ном.  №  6899.  За  довгий  час  змарнів,  боро- 
да одросла.  Рудч.  Ск.  II.  162. 
Змарнувати,  ную,  еш,  гл.  Безъ  толку 

потратить,  растратить;  испортить.  Могил,  у. 
Змастити,  змащу,  стиш,  гл.  1)  Сма- 

зать. Ой  надибав  дубовою  сала,  як  змастив 
милу,  аж  шкура  відстала.  Чуб.  У.  576. 
2)  Переносно:  опорожнить  тарелку,  миску, 
съЬвъ  кушанье.  /  коряк  той  спорожнили, 
і  миски  змастили.  Мкр.  Н.  31. 

Змаститися,  вмащуся,  стишся,  гл. 
Оскоромиться.  Вх.  Зн.  22. 

Знатчитися,  чуся,  чишся,  гл.  Объ 
ульі:  лишиться  матки. 
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Зматчілий,  а,  е.  Объ  у льт>:.  лишившій- 
ся матки. 
Змахнути.  См.  Змахувати. 
Змахувати,  хук»,  вш,  сов.  в.  змахну- 
ти, ну,    нёш,    гл.   Смахивать,    смахнуть, 

сметать,  сместь.  А  що,  змахнула  пил  з  мі- 
сяця? Шевч.  302. 

Змеж,  8межи,  пред.=Вжіт. 
Змежешти,    нію,    вш,    гл.    Спасть  (о 

воді).  Як  змеженіє    вода,    тоді    треба.    її 
гатити.  Міус.  окр. 

Змежи.  См.  Зміж. 
Змёлений,  а,  е.  Смолотый. 
Змельнути,    ну,    неш,    гл.    Смигнуть, 

сморгнуть.   А    Загнибідиха    ж    то    і    не 

змельне  нікуди:  як  уп'яла  свої  блакитні  очі 
у  ясне  світло  сонця,  та  там  вони  і  пото- 

нули. Мир.  ХРВ.  II.  76. 
Зменчати,  ся  и  пр.  =  вменшати,  ся 

и  пр.  Менший  син  так  зметається  перед 
батьком,  а  старший,  так  той  не  мовчить 
ні  трохи.  Новомоск.  у.  (Залюбовск.). 

Вменшати,  шаю,  вш,  гл.  Уменьшиться. 
Добрий  дощ  ішов  та  вже  зменшав  трохи. 
НВолын.  у. 

вменшати,  шаю,  еш,и— Зменшувати. 
Вменшатися,  шиюся,  ешся,  гл.— Змен- 

шуватися. Моя  прабаба  яка,  а   перед  чо- 
ловіком зменшилась,  корилась  йому.  Г.  Барв. 

430.  Тихо  піднявся  він  (місяць)  у  юру,  змен- 
шаючись  і  ясніючи.  Левиц.  І.  19. 

Зменшення,  ня,  с  Уменьшеніе. 
Зменшити,  ся.  См.  Зменшувати,  ся. 

Зменшування,  ня,  с  =  Зменшення. 
НВолын.  у. 

вменшувати,  шую,  вш,  сов.  в.  вмен- 
шити, шу\  шйш,  гл.  Уменьшать,  умень- 

шить. Не  няли  віри,  що  бачив  сто  вовків, 

так  зменшу вав-змсншу вав,  а  далі  ото  ка- 
же— чув,  мов,  що  щось  шелеснуло.  Ном.  № 

4356. 

Зменшуватися,  шуюся,  ешся,  сов.  в. 
вменшитися,  шуся,  шишся,  гл.  1)  Умень- 

шаться; уменьшиться.  Левиц.  Пов.  69.  2) 
Покоряться  кому,  уступать  старшему. 

Змёрвити,  влю,  виш,  гл.  Истереть, 
измять  (солому).  Вх.  Лем.  420. 

Змережити.  См.  Змережувати. 
Змережування,  ня,  с  1)  Испещреніе 

узоромъ  и  пр.  2)  Расшиваніе  мерёжками. 
3)  Соединеніе  мерёжкою  двухъ  частей  ру- 

башки, двухъ  кусковъ  ткани.  Змережуван- 
ня бува:  косе,  стовпчиками  і  кругле.  (За- 

любовск.). 

Змережувати,  жую,  вш,  сов.  в.  вме- 
режити,   жу,    жиш,    гл.     1)    Испещрять, 

испещрить  узорами  и  пр.  Тонесеньку  хустку 
сріблом  мережит;  та  як  змережила,  сльо- 

зами зросила.  Федьк.  І.  106.  2)  Расшивать, 

расшить  мерёжками.  3)  Соединять,  соеди- 
нить мерёжкою  дві  части  рубашки,  два 

куска  ткани. 
Змережуватися,  жуюся,  ешся,  сов.  в. 

вмережитися,  жуся,  жишся,  гл.  1)  испе- 
щряться,    испещриться     узорами    и     пр. 

2)  Расшиваться,     расшиться     мерёжками. 

3)  О  двухъ  частяхъ  рубашки,  двухъ  кус- 
кахъ  ткани:  соединяться,  соединиться  ме- 

рёжкою. Змерзлий,  а,  е.  Смерзшій. 
Змервлюх,  ха,  м.  Мерзлякъ,  зябкій 

челов'Ькъ.  Желех. 
Змералюка,  ки,  ж.  Зябкая  женщина. 

Желех. 
Змёрз(ну)ти,  вну,  неш,  гл.  Смерзнуть, 

озябнуть.  Шолудиве  порося  і  в  Петрівку 
змерзне.  Ном.  №  1582.  О,  та  й  змерз  же 
я  цупко!  Кв.  Драм.  5.  Зняв  шапку,  приві- 

тався... „Змерз" ,  каже.  МВ.  II.  26.  Дайте 
нам  пироги,  бо  ми  змерзли  в  ноги.  Чуб.  НІ. 431. 

Змерлнй,  а,  е.  Умершій. 
Змертвіти,  вію,  вш,  гл.  Помертвіть, 

обмереть,  сильно  испугаться.  Оксана  так 
і  змертвіла.  Кв.  I.  204. 

Змёрти.  См.  Змірати. 
Змести.  См.  Змітати. 
Зметюхкати,  каю,  вш,  гл.  Скомкать, 

смять,  набросать  въ  безпорядки.  Вх.  Лем. 
420. 

Змивання,  ня,  с.  1)  Смьінаніе.  2) 
Вьімьіваніе.  Ум.  Зииваннячно.  Суботнєє 
змиваннячко,  недільнеє  прибіраннячко,  гцо  в 
суботу  ізмиїося,  а  в  неділю  приберуся. 
Мил.  131. 

Змивати,  ваю,  вш,  сов.  в.  вийти, 
вмию,  вш,  гл.  1)  Смывать,  смыть.  Ой  ви 
сльози,  дрібні  сльози,  ви  змиєте  горе  Шевч. 
171.  Як  водою  змито —  нема  й  нема.  Г. 
Барв.  78.  2)  Вымывать,  вымыть.  Голову 
йому  змила  і  поськала.  Рудч.  Ск.  II.  43. 
Пасітеся,  сірі  воли,  не  бійтеся  вовка,  а  я 

піду  до  дівчини,  —  чи  змита  головка.  Чуб. 
V.  57. 

Змиватися,  ваюся,  ешся,  сов.  в.  вми- 
тися, вмиюся,  ешся,  гл.  1)  Смываться, 

смыться.  Білі  рученьки  змиваються,  а 
персники  постираються.  Чуб.  V.  591.  2) 
Вымывать,  вымыть  голову.  Ой  як  прийде 
субітонька,  —  я  змиюся  й  росчешуся. 
Мет.  76. 

Змиг,  гу,  м.  Мигь. 
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Змигнути,  ну\  неш,  гл.  Мигнуть. 
І  оком  не  змигнуть,  як...  звалився  з  дуба 
чоловік.  Стор.  МІІр.    107. 

Змнгнутися,  н^ся.  нёшся,  гл.  Про- 
мелькнуть. Так  от  як  блискавка  мигне, 

так  моя  доля  змигнулась.  Г.  Барв.  403. 
Оь  отрицашемъ:  пройти  незаметно  (о  вре- 

мени). /  час  не  змшнеться.  Ном.  №  7739. 
З  хорошою  нічку  ночувати,  то  й  ніченька 
не  змигнеться.  Чуб.  V.  1021.  З  тобою, 
хлопчино,  вечір  не  змигнеться.  Мет.  37. 
І  час  нам  не  змигнеться.  Время  летить. 
МВ.  І.  30. 

Змизерніти,  нію,  еш,  гл.  Сделаться 
хилымъ,  худымъ.  А  його  жінка  дуже  по- 

далася, змізерніла,  зблідла.  Леввц.  Пов.  155. 
Змйзкати,  каю,  еш,  гл.  Истаскать, 

истрепать.  Тобі  хоч  яку  гарну  одежу  дай, 
то  зараз  змизкаеш-  Черниг.  у. 

Змийбвина,  ни,  ж.  Раст.  Зсоггопега 
говеа.  Шух.  І.  21. 

Зникати,  каю,  еш,  сов.  в.  зімкнути, 
кну\  неш,  гл.  1)  Сводить,  свести  судоро- 

гой. Ном.  №  456,  стр.  282.  Зомкнуло  паль- 
ці. Славяносерб.  у.  2)  Закрывать,  закрыть. 

Зомкнула  очі.  Греб.  319.  3)  О  воді:  по- 
крывать, покрыть.  А  вже  дідові  по  шию 

вода  забірае...  А  вже  дідові  чупер  вода 
зімкнула.  Гол.  I.  204. 

Змикатися,  каюся,  ешся,  сов.  в.  зім- 
кнутися, нуся,  нешся,  гл.  Сводить, 

свести  судорогой.  Як  підняв  руку,  так 
вона  і  зомкнулась,  так  і  заклякла.  Эварн. 
Запор.  I.  14. 

Змикитити,  кйчу,  тиш,  гл.  Обмануть, 
не  исполнить  обязательства.  Желех. 

Зникнути,  ну\  нбш,  гл.  Увернуться, 
отскочить  въ  сторону,  убіжать.  Хотів  уда- 

рити чорта,  а  тий(-=-той)  змикнув,  і  кий 
ударився  об  камінь.  Чуб.  І.  46. 

Зийлини,  лин,  ж.  мн.  Обмылки. 
Черк.  у. 

вмилити,  ся.  См.  Змилювати,  ся. 

Змилитися,  люся,  ЛИШСЯ,  гл.  Сь  от- 
рицаніемт>:  сделаться  немилымъ.  Як  поба- 

чила тебе,  світ  мені  не  змилився,  усім  я 
нудила,  усюди  я  скучала.  Кв.  І.  37. 

Змилка,  ки,  ж.  Ошибка.  Угор. 

Змилок,  лка,  м.  1)  Смыленный  кусокъ 
мыла.  2)  мн.  зийлки.=3иилини. 

Змилосердитися,   джуся 
Умилосердиться.    Котл.    Ен.   V 
прут  знайшов  та  й  одсердився.  >иа  на  св-яо 
миленькую    змилосердився.    Чу  .    V.     ЬЯі. 
Крий,  Боже,  щоб  на)  ним  з* .-.  з  ее*:  ыл- 

лосердився.  Греб.  380.  Ісус  же,  змилосер- 
дившись, простяг  руку.  Єв.  Мр.  І.  41. 

Змилоститися,  щ^ся,  стишся,  гл.= 
Змилосердитися.  Стали  тоді  люде  Бога 
просить,  щоб  послав  на  їх  лучче  смерть. 
Тоді  Бог  змилостився  і  послав  на  їх  смерть 
з  косою.  Драг.  2. 

Змилування,  ня,  с.  Милость,  мило- 
сердие, состраданіе,  пощада.  Нема  Божою 

змилування — спека  та  й  спека.  Каменец,  у. 

Змилуватися,  луюся,  ешся,  гл.  Сжа- 
литься. Змилуйсь,  Боже,  надо  мною  з  ви- 

сокою неба!  Чуб.  V.  362.  Ой  пустіть  мене, 

пустіть!...  Змилуйтеся!  МВ.  II.  49.  Зми- 
лувався Бог  над  раком  та  ззаду  очі  дав. 

Ном.  №  4684. 
Змилювати,  люю,  еш,  сов.  в.  змили- 
ти, лю,  лиш,  гл.  1)  Ошибаться,  ошибить- 
ся. Ваш  не  змилить.  Валк.  у.  От  і  змили- 
ла вже.  Каменец,  у.  2)  Смыливать,  смы- 

лить.. Половину  змилила  мила.  НВолын.  у. 
Змилюватися,  лююся,  ешся,  сов.  в. 

вмилитися,  люся,  лишся,  гл.  1)  Оши- 
баться, ошибиться.  /  вже  книш  не  зми- 

литься. Лебед.  у.  2)  Смыливаться  (о 
мнлі). 

Змймрити,  рю,  риш,  гл.  Пробормо- 
тать. 

Змирйти,  рю,  риш,  гл.  Помирить. 
Зміев.  у. 

Змйршаиіти,  вію,  еш,  гл.  Сделаться 

худымъ,  бол'Ьзненным'ъ,  плохимъ. 
Змирщина,  ни,  ж.  Мировая  сдЬлка; 

примиреніе.  Простила  мені  теща  та  й 
змирщину  мгшш.Грин.  II.  179. 

Змйсел,  слу,  ж.  Чувство.  У  чоловіка 
змисли:  очима  дивиться,  ушима  слуха  и 
т.  д.  Радом,  у. 

Зийслений,  а,  е.  1)  Подуманный;  при- 
думанный; выдуманный.  2)  Чувственный, 

видимый.  Світ  змислений,  де  ся  родив,  з 
Діви  Марії  проісходив.  Чуб.  III.  370. 

Змйслити.  лю,  лиш,  гл.  Подумать; 

придумать;  выдумать.  А  грішачи,  змислив 
собі,  шо  ще  я  млад;  покаюся  прежде  смер- 

ти, не  пійду  і  в  ад.  КС.  1883.  Ц.  470. 
Покажеш  праведне  слово  так,  як  воно  вий- 

шло з  праведних  уст,  сами  ви  дивуєтесь,  як 
то  воно  в  таку  далеку  старовину  так  ясно 
та  сміливо  змишлено.  К.  (О.  1861.  II. 

230).  Змислили  п'яним  собором.  К.  ЦС.  126. 
Змйсний,  а,  є-  Ловкій,  смышленный, 

догадливый. 
Змити,  ся.  См.  Зшивати,  ся. 

Змідніти,  ній»,  еш,  гл.  Принять  ме- 
"чллическій  вкусъ  отъ  мъди.  Аф.  457. 



702 Зміж — Зміщатися. 

Зміж,  пред.  Изъ  среды.  І  викинуть 
зміж  себе  його  люде.  К.  Іов.  40. 

Змізкувати,  к^ю,  еш,  гл.  Выдумать, 
измыслить. 

Зміїв,  ва,  ве.  Принадлежащей  змію. 
Недалеко  од  змієвого  логва.  Грин.  II.  235. 

Зміїний,  а,  є.  Зміиньїй.  З  того  часу 
острів  той  зветься  зміїним.  Стор.  МПр. 
113.  Зміїне  сам.  Грип.  І.  157.  Зміїний 
корінь.  Раст.  Уіпсеіохісиш  оШсіпаІе  Ь. 
ЗЮЗО.  І.  141. 

Зміїха,  хи  ж.  Сказочное  существо: 
змій-самка,  жена  змія,  драконъ  женскаго 
рода.  У  тій  хатці  та  жила  зміїха  з 
трьома  головами,  тому  змієві..-,  мати. 
Мнж.  29. 

Змій,  змія,  м.  Змій,  драконъ.  Змій 
робиться  з  простої  гадини,  тілько  їй  треба 
так  де-небудь  пробути,  шоб  вона  сім  год 
не  чула  ні  дзвона,  ні  чоловічого  голосу.  Тоді 
у  неї  почнуть  рости  крила....  і  летить. 
Мнж.  9.  І  був  коло  Києва  змій,  і  кожного 

году  посилалгі  йому  дань:  давали  або  моло- 
дою парубка,  або  дівчину.  ЗОЮР.  II.  27. 

Ум.  Змійдк.  Рудч.  Ск.  II.  187. 
Змійка,  ки,  ж.  І )  Ум.  оть  змій.  Змій- 
ка. 2)  Названіе  козырной  шестерки  при 

игрі  въ  хвальну.  КС.   1887.  ТІ.  465. 
Змійок,  йка,  м.  Ум.  оть  вмій. 
Зміна,  ни,  ж.  1)  Переміна,  изміненіе. 

ЛііВПЦ.  (Правда,  1868,  496).  Ой  тому  бар- 
віночку нема  цвіту  зміни.  Чуб.  V.  104. 

2)  Сміна. 
Змінити,  ся.  См.  II.  Зміняти,  ся. 

Змінний,  а,  е;  Изменчивый,  изміняю- 
щійся.  Желех.  Змінне.  Плата  за  промінь 
денегь.  Від  сотки  треба  жидові  дати 
тільки,  а  тільки  змінною.  Вх.  Зн.  22. 

Змінчик,  ка,  м.  Работнике,  пришед- 
шій  на  сміну  другому.  Черк.  у. 

I.  Змінити,  нйю,  еш,  *  іл.  Обмінять, 
громінять.  Дали  мені  мужа — невірною 
друга,  що  йою  не  змінять,  що  йою  не  про- 

дать. Мет.  254. 

II.  Змінити,  нйю,  еш,  сов.  в.  зміни- 
ти, ню,  ниш,  гл.  Измінять,  измінить, 

перемінять,  перемінить.  Лицеміри  змі- 
няють лиця  свої.  вв.  Мт.  І.  16.  Коли  хочу 

змінити,  то  зміню    Рудч.  Ск.  II.   159. 
І.  Змінитися,  наюся,  ешся  іл.  Помі- 

няться. ЗОЮР.  І.  72.  А  ну,  зміняймось! 
НВолын.   у. 

II.  Змінитися,  няюся,  ешся,  сов.  в. 

змінитися,  ніося,  нншся,  іл.  Измінять- 
ся,  измінитьсл,  переміняться,  перемінить- 

ся.  Чого  ж  ти,    синочку,  з  личенька    змі- 

нився? Чуб.  V.  661.  Ой  час  мене  заміж 
дати,  бо  голос  змінився.  Мл.  л  сб.  290. 

Змірати,  раю,  еш,  сов.  в.  вмерти,  зім- 
ру\  реш,  іл.  Умирать,  вымирать,  вымереть. 
Люде  змірають.  О.  1862.  VIII.  34.  Вся 
сім'я  зімре.  Кіев.  у. 

Змірити,  рю,  риш,  зміряти,  ряю,  еш, 
гл.  Смірить,  измірить.  Не  увіриш,  поки 
сам  не  зміриш.  Ном  №  6831.  Добре  чуже 

лихо  міряти — зміряй  своє.  Ном.  Л»  2354. 
Зміркувати,  к^ю,  еш,  гл.  Сообразить. 

К.  Іов.  45.  Зміркували,  зрахували,  що  з 
козака  буде.  К.  Досв.   163. 

Змішуватися,  к^юся,  ешся,  іл.  Со- 
образить, собраться  съ  мыслями.  От  мов 

і  хочуть  спитаться  та  не  зважуться;  хо- 
чуть говорити,  не  зміркуються.  МВ.  II.  120. 

Змірок,  рка,  м.  Мірка.  Змірок  з  чо- бота. Міус.  окр. 

Зміряти.  См.  Змірити. 
Змісити,  шу\  сиш,  гл.  Смісить.  Кров 

з  піском  змісили.  Чуб.  І.  161. 
Змістити,  ся.  См.  Зміщати,  ся. 

Змітати,  таю,  еш,  соп.  в.  вмести,  вме- 
ту, теш,  гл.  Сметать,  сместь.  Як  мітлою 

зметено.  Ном.  №  1908.  Вітер  пил  з  землі 
змітає.  К.  Псал.  2. 

Змітка,  ки,  ж.  Кобыла,  у  которой 
постоянно  бываютъ  выкидыши. 

Змітки,  вів,  м.  лік.—  Обметипя  1. 
Зміток,  тка,  м.  Изношенный  лапоть. 

Вх.  Зн.  22.  Желех. 

Зміцнити.  См.  Зміцняти. 
Зміцніти,  нію,  еш,  гл.  Укріпиться, 

еділаться  сильнымъ. 
Зміцнювати,  нюю,  еш,  зміцнити, 

нйю,  еш,  СОВ.  В.  8МІЦНЙТИ,  нк>,  нйш,  гл. 
Укріплять,  укріпить.  Ти  зміцнював  коліна 
слабосильні.  К.  Іов.  9.  Вже  б  і  помер,  та 
зміцняє  мене  надія  вас  побачити.  МВ.  І.  49. 

Змішання,  ня,  с  Смішеніе. 
Змішати,  ся.  См.  Змішувати,  ся. 

Змішувати,  шую,  еш,  сов.  в.  вмішати, 
шаю,  еш,  гл.  Смішивать,  смішать.  Ном. 
№  1039. 

Змішуватися,  шуюся,  ешся,  сов.  в. 
змішатися,  шаюся,  ешся,  гл.  Смешивать- 

ся, смішаться.  Левин.  Пов.  108.  Дещо.  44. 
Змішався  гиавій  з  лободою.  Чуб.  V.  576. 

Зміщати,  щаю,  еш,  сов.  в.  вмістити, 
щу\  стиш,  гл.  Поміщать,  помістить.  їх 
змістили  докупи.  Паилогр.  у. 

вміщатися,  шиюся,  ешся,  сов.  в.  змі- 
ститися, щуся,  стишся,  лл.  Поміщаться, 

поміститься.  Добре  ся  патити,  коли  ся  є 
де  змістити-  Ном    Де  1399.  То  б  не    змі- 
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стилися  на  землі  люде,  як  би  не  вмірали. 
НВолын.  у.  Таке  й  у  голові  не  зміщається, 
а  не  то,  щоб  його  одним  словом  вимовити. 
Св.  Л.  300. 

Зміюк,  ка,  м.  Самеїть-змія.  Желех. 
Зміюка,  кв,  ж.  Змія,  большая  змія. 

Жила  стара  баба  така, .  що  вміла  зміюк 
{скликати.  Грин.  II.  46. 

Змія,  8МІІ,  ж.  Змія.  А  під  тим  ка- 
менем да  люта  змія  лежить.  Чуб.  Ш.  440. 

Ум.  Зиійна. 
Зміястий,  а,  е.  Змеевидный.  Отари 

нівечив  зміястими  стрілами.  К.  Псал.  181. 
Змлбїти,  лою,  їш,  іл.  Истомить.  Зима, 

ді,  мя  зморозила,  а  літо  змлогло.  Гол. 
П.  425. 

Змбва,  ви,  ж.  1)  Угоноръ.  Удовиця 
змови  їх  не  знає.  Мкр.  Н.  15.  А  все  таки 

в  моїм  немудрім  слові  була  якась  недові- 
дома сила,  бо  з  правдою  було  воно  у  змові. 

К.  ХП.  12.  2)  Заговоръ. 
Зибвини,  вин,  ж.  мн.  1)  Уговорь. 

І  погуби  їх  серед  ради,  серед  їх  змовин  не- 
честивих. К.  Псал.  9.  2)  Сговоръ.  Зробили 

змовини,  а  там  і  весілля  справили.  МВ. 
І.  117. 

Змбвити,  ся.  См.  Змовляти,  ся. 
Змбвка,  ки,  ж.=Змова.  У  нас  була 

змовка  наперід,  то  й  пішли  вдвох  красти. 
Новомоск.  у.  (Залюбовск.) 

Змовкати,  каю,  вш,  сов.  в.  змбвк(ну  )ти, 
ну,  неш,  гл.  Смолкать,  смолкнуть.  Спи! — 
кажу  йому.  Він  і  змовкне.  МВ.  II.  9. 

Зновленник,  кв,  м.  Заговорщикь. 
Желех. 

Змовляти,  дію,  вш,  сов.  в.  вмовити 
влю,  виш.  гл.  1)  Говорить,  проговорить, 
промолвить.  І  риба  річ  премудру  твою 
змовить.  К.  Іов.  26.  Змов  мені  одно  сло- 

вечко. Г.  Барв.  72.  2)  Сговаривать,  сгово- 
рить. Мене  змовили  за  багатого  одинця.  Г. 

Барв.  475.  Як  змовляють,  то  сто  коней 
дають,  а  як  змовлять,  то  чортма  і  одного. 
Лебед.  у.  В  суботоньку  змовляли,  в  неді- 
лоньку  звінчали.  Маркев.  87.  3)  Заговари- 

вать, заговорить  (о  знахаряхъ).-  Баба  при- 
стріт змовляє.  КС.   1893.  VII.  76. 

Змовлятися,  лаюся,  ешся,  сов.  в. 
вмбвитися,  влюся,  вишся,  гл.  Уговари- 

ваться, уговориться,  условливаться,  усло- 
виться. Кв.  Драм.  310.  Змовлялись,  завтра 

як  до  бою  достанеться  їм  приступить. 
Котл.  Ен.  V.  44.  Почали  ми  змовлятись, 
як  двері  відчинити  Катрі  і  як  їй  вийти. 
МВ.  II.  103.  Так  змовлялися  три  това- 

риші.   Чуб.   III.    411.    2)    Сговариваться, 

сговориться  (свадебн.  обряду).  У  суботу 
змовлялись,  а  в  неділю  вінчались.  Чуб.  V.  201. 

Змбвчатн,  чу,  чнш,  гл.  Смолчать. 
Брат  змовчав,  тільки  по  головці  дівчину 
погладив.  МВ.  І.  12. 

Змога,  ги,  ж.  Возможность.  Терпіла  я, 
терпіла,  так  уже  змоги  не  стало:  взяла 

та  й  покинула  його',  живи  собі  сам. 
Змогти,  змбжу,  жеш,  гл.  1)  Смочь, 

быть  въ  состояиіи.  Бо  ти  будеш  сварити, 
а  я  ся  журити,  то  не  зможу,  молоденька, 
По  світі  ходити.  Чуб.  V.  529.  А  вже  мені 
старенькому  без  коня  пропадати,  не  зможу 
я  по  степах  чвалати.  Мет.  444.  Не  зміг 
одвести  очей  од  молодої.  Стор.  МПр.  77. 
Коли  хочеш,  зможеш  мене  очистити.  Вв. 
Мр.  І.  40.  2)  Одоліть.  Котл.  Ен.  V.  18. 
Божевілля-кохання  змогло  безщасну.  Г.  Барв. 
399.  Два  дні  не  спить  і  сон  його  не  зможе. 

Харьк. 
Змогтйся,  жуся,  жешся,  гл..  1)  Со- 

браться съ  силами.  Я  тебе  доведу,  голубко. 
Зможися,  щоб  іще  гірше  тобі  не  було.  МВ. 
(О.  1862.  III,  43).  Не  змоглись  на  єван- 

гелію, цілуйте  псалтирь.  Ном.  №  12026. 
Ух,  іззіла  обух!  коли  б  змогтись,  та  ще 
поволоктись  —  казав  чоловік,  маку  дам.  Нон. 
№  4841.  2)  Устать,  утомиться. 

Спроможність,  ности,  ж.=Можнісп>. 
Ном.  №  12025. 

Змокати,  каю,  вш,  сов.  в.  аибкти, 

кну,  неш,  гл.  1)  Мокнуть,  смокнуть.  Ці- 
нити в  своїй  хаті  змокне.  Ном.  №  10838. 

2)  Иносказательно:  горіть,  сгорвть.  См. 
Мокти. 

Змбкдий,  а,  в.  Промокшій. 
Змокравіти,  вію,  вш,  гл.  Сделаться 

влажнымъ.  сырымъ,  нокрымъ.  Желех. 

Змокріти,  рію,  вш,  и.  =  Змокравітн. 
Константиногр.  у.  Дещо.  66. 

Змбкти.  См.  Змокати. 

Змолодикувати,  кую,  вш,  и.  Про- жить холостымъ. 

Змолодіти,  дію,  вш,  и.  Помолодіть. 
Все  у  природі  немов  змолоділо.  Щог.  Сл.  61. 

Змблоду,  нар.  Смолоду.  Привикай  до 
господарства  змолоду,  не  будеш  знать  на 
старість  голоду.  Ном.  №  10100.  Старий  з 
первою  молоду  був  кріпкий.  Харьк. 

Змолбти,  амеліо,  леш,  гл.  Смолоть. 
Принесе  зерно,  змелють  у  братовім  млині. 
Рудч.  Ск.  II.  12.  Змели  мені  пшениченьку. 

Чуб.  V.  17. 
Змолбтися,  вмелюся,  двшся,  гл.  Смо- 

лоться. Без  мене  і  хліб  не  змелеться.  Ном. 
Лі  2523. 
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вмолотити.  См.  Змолочувати. 

Змодбчувати,  чую,  еш,  сов.  в.  вмо- 
лотити, ч$,  тиш,  и.  Смолачивать,  смо- 

лотить. Він  сам  у  день  змолочував  більш 
як  десять  чоловіка.  Грин.  II.  270.  У  його 
на  виду  чорт  сім  кіп  гороху  змолотив. 
Ном.  №  852І.  А  в  вівторок  снопів  сорок 
пшениці  нажала,  а  в  середу  повозила,  в 
четверг  змолотиш.  Чуб.  V.  1098. 

вморгнути    ну\  неш,  гл.  Мигнуть. 

Зморгнутися,  н^ся,  нешся,  гл.  Пере- 
мигнуться Поставила  вона  йому  вечерю, 

зморгни лись  одно  на  одно:  є  мов.  Рудч.  Ск. 
П.  165. 

Змордувати,  дую,  еш,  гл.  Измучить, 
изнурить  Ой  не  їдь,  рідненький,  бо  дорі- 

женька злая:  коня  змордуєш.  Мет.  32. 

Змордуватися,  дуюся,  вшся,  гл.  Из- 
мучиться, изнуриться. 

Зморити,  рю,  риш,  гл.  Утомить,  изну- 
рить. Барабаш,  зморений  кріпкими  трун- 

ками од  Хмельницькою. 

Зморитися,  рюся,  ришся,  гл.  Утомить- 
ся, умориться,  изнуриться.  Да  як  же  ти 

зморилась!  посидь  трошки.  Г.  Барв.  91. 
Зморозити,  зву,  виш,  гл.  Заморозить. 

Ой  морозе,  морозику,  добрий  чоловіче,  змо- 
розь тою  когутика,  хай  не  кукуріче. 

Мл.  л.  сб.  308.  Ой  зїма,  зіма,  морозовая, 
прошу  я  тебе,  не  зморозь  мене.  Лавр.  120. 

Зморокувати,  кую,  еш,  гл.  Выдумать. 
Ходив  собі  по  вулиці,  та  ось  що  вморо- 
кував.  Кв.  Драм.  228. 

Змбрх(ну)тися,  нуся,  нешся,  гл.  Смор- 
щиться. 

Зморшка,  ви,  ж.  1)  Морщина.  На 
лдбі....  зморшки.  Мир.  ХРВ.  219.  Омелько 

п'є  та  супиться,  аж  зморшки  понабігали 
йому  на  лобі.  Левиц.  ПЙО.  І.  372.  2)  Сбор- 

ка у  білья.  3)  Грибъ:  сморчокъ. 
Зморшкуватий,  а,  е.  Морщинистый. 
Зморщити,  щу,  щиш,  гл.  Сморщить. 

Рудч.  Ск.  II.  108. 

Змбрщитися,  щуея,  щишся,  гл.  Смор- 
щиться. Левид.  Нов.  зяр    о.^/е..лсг    - 

шився  ще  й  зажурився.  Чуб.  V.  1147. 
Змбрщка,  ви,  ж.  =  Зморшка.  На  виду 

такі  зморщки  вже,  як  у  мене.  Павлогр.  у. 
Змоскалілнй,  а,  є.  Обрусввшій.  О. 

1861.  XI.  Св.  44.^ 
8и  оскал  іти,  дію,  еш,  гл  Обрусіть.  Жел. 
вмосвалювати,  люю,  еш,  гл.  Отбыть 

солдатчину.  Ти  спарубкував,  змоокалював, 
а  такої  свити  не  носив.  Васильв.  у. 

вмостити,  ся.  См.  вмощувати,  ся. 
Змотати,  ся.  См.  вмотувати,  ся. 

вмбтувати,  тую,  еш,  сов.  в.  вмотати, 
таю,  вш,  гл.  Сматывать,  смотать.  Я  оці 
мички  спряла  і  змотала.  Рудч.  Ск.  II.  44. 

вмотуватися,  туюся,  вшся,  сов.  в.  вмо- 
татися, таюся,  вшся,  гл.  Сматываться, 

смотаться.  Прийдеться  ниточка  до  клу- 
бочка, та  не  змотається.  Ном.  Л»  4092. 

вмотувити,  ясу,  виш,  гл.  Связать  ве- 
ревкой. Овруц.  у. 

вмочи,  вмбжу,  жеш,  гл.  =  Змогти. 
Желех. 

вмочити.  См,  вмочувати. 

вмбчувати,  чую,  еш,  сов.  в.  змочити, 
чу\  чиш,  гл.  Смачивать,  смочить,  изма- 

чивать, измочить.  Змочувала  холодною  во- 
дою засмажені  Прісчині  уста.  Мир.  Сов. 

I.  170.  Який  Бої  змочив,  такий  і  вису- 
шить. Ном.  №  78.  Ні  дощик  його  не  змоче. 

Мет.  208. 

вмощувати,  щук»,  еш,  сов.  в.  вмо- 
стити. щу\  стиш,  гл.  1)  Намащивать,  на- 

мостить, настилать,  настлать.  Жінка  не 
злюбила  й  високу  кровать  змостила.  Чуб. 
V.  668.  2)  Свивать,  свить  гнездо. 

вмощуватися,  щуюся,  вшся,  сов.  в. 
вмоститися,  щуся,  стишся,  гл.  Взбирать- 

ся, взобраться  и  сість.  На  сідало  кури 
змостились.  К.  ЦН.  308. 

вирів,  рову,  м.  Сумракъ.  Желех. 
вмружити.  См.  вмружувати. 

Змр^жувати,  жую,  еш,  сов.  в.  вмру^ 
жити,  жу,  жиш,  іл.  Закрывать,  закрыть 
(глаза).  Іще  й  очко  змружить.  Грин.  НІ. 
163. 

вмудрувати,  рую,  еш,  гл.  1)  Измы- слить. Та  ба!  не  всякий  так  змудруе,  як 
сам  Вергилій  намалює.  Котл.  Ен.  VI.  49. 
2)  Перехитрить.  Бабу  і  чорт  не  змудруе. 
Ном.  №  9074. 

виудити.  См.  вмудюватн. 
вмилювати,  дюю,  еш,  сов.  в.  виу- 

дити, лю,  лиш  и  змуляти,  дяю,  вш,  ІА. 
Натирать,  натореть,  надавить. 

Злучи —  ^^  "*нш,  и.  Померкнуть. 
Сонце  то  засяє,  то  змуне.  Левч.  ІІЗ.  Синае 
майорить  між  ними  (хмарами) — то  засяє, 
то  овсі  змуне.  О.  1862.  IX.  62. 

Змурувати,  рУю,  еш,  гл.  Построить 
(изъ  камня,  кирпича);  соорудить.  Змуру- 

вав високу  башту.  Грин,  І.  128.  Оие  зму- 
рував Спаса.  Ном.  14223. 

Змусити.  См.  вмушати. 
Змусувати,  сум»,  еш,  гл.  Придумать. 

Сивиллу  лайте  безтолкову,  її  се  мізок  зму- 
еував   Котл.  Ен.  IV.  6. 
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Змусуватися,  су^юся,  вшся,  гл.  Пере- 
бродить, перепиниться. 

Змутйти,  чУ,  тиш,  гл.  Возмутить;  по- 
мутить. Надлетіли  гуси  з  чистою  броджу, 

змутили  мені  студену  воду.    Чуб.  V.  325. 

Змочити,  чу,  чиш,  гл.  Измучить.  Ле- 
вин.. Нов.  37. 

Змучитися,  чуся,  чишся,  гл.  1)  Изму- 
читься. Л  джміль  впився,  з  чорногузом 

бився,  почав  бійку  велику,  чорногуз  зму- 
чився. Чуб.  V.  1144.  2)  Прожить  в'ь  му- 

вахъ,  страданіяхь.  Бідна  Гапчина  сестра 
не  зжила,  а  змучилась.  О.   1861.  X.  32. 

Змушати,  шаю,  еш,  змушувати,  шуга, 
сш,  сов.  в.  змусити,  шу,  сиш,  гл.  1)  При- 

нуждать, принудить.  Чи  змусиш  ти  до  по- 
слуханих тура?  К.  Іов.  88.  Ой  я  тебе  не 

змуишю,  но  щире  кохаю.  Гол.  І.  239.  2)  Съ 
отрицашемъ.  Не  быть  въ  состояніи.  А 
що  ж  я  буду  робити,  що  не  змушу  воро- 

гів пережити.  Чуб.  V.  595. 

Зм'якчйти,  ч^,  чйш,  гл.  Смягчить. 
До  півночі  Сухобрус  молився  Богу  за  свою 

Марту,  щоб  Господь  зм'якчив  її  серце. 

Левиц.  Пов.г  ' З  мякшіти,  шію,  еш.  гл.  Стать  мягче; 

присмиріть.  Треба  полити,  щоб  зм'якшім 
земля.  Волч.  у.  (Лободовск.).  Уже  тепер 

старшина  зм'якшів.  НВольга.  у. 
вм'яти,  зімну,  нвш,  гл.=3імняти. 

Чуб.  V.  1185.  Да  покуль  батеньку  я  в'ед- 
нав,  я  свою  шапочку  стер  та  зм'яв.  Мет. 179. 

Знаббчитися,  чуся.  чишся,  гл.  Искри- 
виться.  Чоботи  знабочгыиеъ.  Мнж.  181. 

Знавати,  гл.  Знавать,  знать.  У  титаря, 
коли  знавав.  То  козаки  теє  зачували,  усі 
замовчали,  бо  в  гріхав  себе  не  знавали. 
Макс.  (1834),  15. 

Знавець,  вця,  гл.  Знатокъ.  Желех. 
Знавідйтися,  джуся,  дйшея,  и.= 

Знавісніти.  От,  знавідився,  чи  що?  НВо- 
льга. у. 

Знавіснілий,  а,  є.  ВзбЬсившійся,  со- 
шедгоі*»   гь  ума. 

8навіонітн,  шго,  «ж,  гл.  Взбьти-  гя, 
сойти  съ  ума.  Рябко!  ти  знавіснів!  Г.  Арт. 
<0.  1861.  НІ!  83). 

Знагла,  нар.  Внезапно. 
Знагодйтися,  джуся,  дйшея,  гл.  Слу- 

читься. Закр. 

Знадвірній,  я,  є.  Вн-бпшій.  Левиц. 
(Правда,  1868,  557).  Левиц.  І.  205. 

Знадвбру,  нар.  Со  двора,  извив,  сна- 
ружи. Воно  його  взяло  до  батенька  і  поса- 

дило   на    причілку    знадвору,   а  само  поле- 

тіло. Рудч.  Ск.  II.  43,  Знайшли  осля  при- 
в'язане коло  дщюй  знадвору.  Єн.  Мр.  XI.  4. 

Знаджувати,  джую,  еш,  сов.  в.  зна- 
дити, джу,  диш,  гл.  Привлекать,  при- 
влечь, приманивать,  приманить. 

Знаджуватися,  джуюся,  ешся,  сов.  в. 
внадитися,  джуся,  дишся,  іл.  Идти,  пойти 
на  приманку,  увлекаться,  увлечься,  при- 

маниваться. Константиногр.  у.  Желех. 

Знадний,  а,  є,  Привлекательный.  Знад- 
ний з  усмішкою  погляд.  Мир.  ХРВ.  8. 

Знадоба,  би,  ж.  Надобность.  В  зна- 
добі бути.  Быть  нужнымъ.  Наша  дівка  в 

знадобі.  Грйн. '  III.  96. Знадобитися.  См.  Знадоблятися. 
Знадоблйтися,  лйюся,  ешся,  сов.  в. 

знадобитися,  блюся,  бйшея,  гл.  Надо- 
биться, понадобиться,  пригодиться.  В  ха- 

зяйстві все  знадобиться.  Ном.  №  10110. 
Мені,  з  жінкою  не  возиться,  а  тютюн  та 
люлька  козаку  в  дорозі  знадобиться.  Нп. 
Ісус  Христос  народився,  всьому  світу  зна- 

добився. Чуб.  НІ.  321.  Знадобилась  вона 
тепер  бідолашній  Химі.  МВ.  II.  65. 

Знадбб'я,  б 'я,  с.  Снарядъ.  Рибалки 
бачуть,  що  волок  подертий,  та  кажуть: 

„хай  тобі  гаспид  з  твоїм  знадоб'ям. Харьк.  у. 

Знадтом,  нар.  Слишкомъ.  Узяв  п'ят- надиять  кіп  знадтом  з  десятини.  НВо- 
лынск.  у. 

Знакмість.  мости,  ж.  и  пр.=Знайо- 
мість  и  пр. 

Знайда,  ди,  об.  Найденышъ. 
Знайдибіда,  ди,  м.  Авантюристъ,  иска- 

тель приключеній. 
внайдУх,  ха,  .и.=8найда.  Желех. 
Знайко,  ка,  м.  Знающій,  свьдущій. 

Знайко  біжить,  а  незнайко  лежить.  Ном. 
№   6018. 

Знайбмий,  а,  е.  Знакомый.  А  пані 
перелякалася:  то  за  тим  знайомим  шле, 
то  за  другим.  МВ.  II.  53.  Сей  звичай  був 
не  тільки  між  товариством  і  знайомими, 
а  й  між  чужими.  Стор.  II.  181. 

Зн^х^нькнй,  а,  е.  Совершенно 
знакомый,  совершенно  известный.  Що 
мені  там  кожна  стежечка,  кожний  ку- 

щик знайомісінькі.  МВ.  І.  13. 
Знайбмість,  мости,  ж.  Знакомство. 

Чуб.  І.  255. виайтйся.  См.  Знаходитися. 

Знак,  ку,  м.  1)  Знакъ.  Дав  же  зрад- 
ник його  знак  їм.  Єв.  Мр.  XIV.  44.  Те- 

лятко шукаю,  десь  ся  загубило,  а  червоним 
знаком  назначено  було.  Чуб.  У.  69.  2)  Да- 

28 
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вати  в  знаки.  Показывать  ввдъ,  давать 
понять,  обнаруживать.  3)  Датися  в  знаяй. 
Дать  себя  знать.  Татари  й  турки  дались 
в  знаки-  й  поспільству  и  шляхті.  К.  ЦН. 
208.  Але  ж  дався  він  у  знаки!  Ном. 
%  2764.  4)  По  знаку.  Знакомый,  ая,  ое, 
известный,  ая,  ое.  ЭЬ  по  знаку  кому  цей 
Оглав  білохатий?  Шевч.  492.  По  знаку 
чоловік,  лице  по  знаку.  Зміев.  у.  5)  Що 
вокб  за  знак?  Что  бы  это  значило?  Що 
воно  за  знак,  що  твоя  дочка  приїздила  в 
юсті?  Рудч.  Ск.  II.  67.  6)  Знакбм.  Видно; 
очевидно.  Знаком,  що  ліпше.  Вх.  Зн.  22. 

Знакімець,  идя,  м.  Знакомый.  Зміев. 

у.  Се  ж-  його  знакімець',  вони  здавна  зна- 
ються. Верхнеднвпр.  у.  (Залюбовск.). 

Знакімля,  ля,  внакім'я,  м'я,  с.  Зна- 
комство. Екатериносл.  у.  (Залюбовск.). 

Знакбний,  а,  е.  Знакомый,  известный. 
К.  Псал,  203.  До  порогів  недалеко,  знакома 
дорога.  Морд.  Знакомі  люде  дохожали  ули- 

цею. МВ.  II.  104.  Як  города — так  знайо- 
мих: де  пойду,  то  випхнуть.  Ном.  №  9482. 

Знакомнтель,  ля,  м.  Знакомый.  У 
мене  є  в  Охтирці  знакомителі.    Харьк.  у. 

Знакомитий,  а,  е.  Примечательный, 
достопримечательный,  приметный,  извест- 

ный. Це  знакомитий  буде  стовпець,  бо 
сучків  дуже  башто.  Черниг.  г.  Це  свита 
знакомита.  НВольш.  у.  Сусіди,  сусідоньки, 
не  бачили  мщї  жінки?  Моя  жінка  знако- 

мита: підтикана  ззаду  свита,  на  ніжку 
налягає,  ще  й  на  плечах  горбок  має.  Ном. 
№  9116.  Прийми  (Гомере),  нас  під  свою 
опеку  знакомиту.  К.  ХП.  70.  Був  альдЗа 
і  омега  знакомитою  товариства  святих 
братів  Кирила  і  Меводія.  К.  ХП.  11. 

Зкакбмість,  мости,  ж.  =  Знакімля. 

Маркев.  52. 
Знаменитий,  а,  е. —Знакомитий.  Ми- 

колам імня  знамените.  Чуб.  І.  169. 
Знамено,  на,  с  1)  Знакъ,  знаменіе. 

Мій  меч?  Це  знамено  святої  правди.  К. 
ЦН.  208.  2)  Знамя.  Шевч.  233.  Вже 
військо  пішло,  знамена  мають.  Чуб.  V.  503. 
Наше  національне  знамено.  К.  ХД1.  133. 
3)  Печать,  клеймо.  Левиц.  (Правда,  1868, 
449). 

Знаменуватися,  иуюся,  ешся,  гл. 
Прикладываться  ко  кресту  и  др.  священ- 
нымъ  предметамъ. 

Знаменита,  нят,  с.  мн.  Значки  или 
клейма  на  рогатомъ  скоті,  налагаемые  на 

него  гуцулами  предъ  выгономъ  въ  поло- 
нину. Кождий  кладе  своїй  маржині  свої 

знаменьйта.  Шух.  І.  196,   197. 

Знаміритися.  См.  Знаиірятися. 
Знаміритися,  риюся,  ешся,  сов.  в. 

знаміритися,  ряюя,  ришся,  гл.  Вознаме- 
риваться, вознамериться.  О.  1862.  УШ.  22. 

Знамірився тікати  додому.  0. 1862.  УШ.  17. 
Знаний,  а,  е.  Известный.  Добре  знані 

нам.  речі.  6в.  Л.  І.  1.  Знана  на  ввесь  світ 
Баба  Борець.  Г_  Барв.  426.  Не  дивиться 
на  знаних  і  великих,  не  дивиться  на  вбо- 

гих і  багатих.  К.  Іов.  75. 

Знаний,  ка,  ж. = Знатний.-  Еф.  60. 
Знаний,  ий,  с-  Знаніе.  Левиц.  Пов.  266. 

8нар6к,  ку,  м.  1)  Умыселъ.  2)  Слу- 
чай. Як  на  той  знарок  і  в  шинку  на  сей 

*ас  нікого  не  лучилось.  Дорош.,  На  Укр.  8. 
Знарбпше,  нар.  Нарочно,  умышленно. 

Він  дав  мені  знарошне  серце  мляве,  зна- 
рошне  він  лякає  мене  страхом.  К.  Іов.  52. 
Не  знарошне  він  занедбав  Квітчин  способ 
малювання  наших  селян.  Хата,  X. 

Знаряддя,  дя,  с  Орудіе.  І  Господь 
його  ізбавить  од  ловецького  знаряддя.  К» 
Псал.  212.  Котляревський...  був  тільки, 

знаряддям  українською  світогляду.  К.  ̂ XП. 
123. 

Знарядйти.  См.  З  наражати. 
Знаряжатя,  жаю,  еш,  сов.  в.  знаря- 

дйти, джу\  диш,  гл.  Снаряжать,  снаря- 
дить. У  наряді  доброю  коня  купувала,  мене 

молодою  в  поход  знаряжала.  Макс.  (1849),  83. 
Знаскбка,  нар.  Наскочивши,  налетомъ. 
Знати,  знаю,  еш,  гл.  1)  Знать.  Хто  ж 

в  світі  знає,  ию  Біг  гадає.'  Ном.  №  29. 
Знаю  тебе,  хто  еси.  6в.  Мр.  І.  24.  Десь 
ви  не  знаєте  любощів  ізроду.  Мет.  93. 
2)  Видно,  замЄтно.  Знати,  Марусю,  зна- 

ти, в  которій  ъона  хаті.  Мет.  234.  З  ким 
стояла,  говорила — підківоньки  знати.  Чуб. 
НІ.  112.  Знати  милу  по  личеньку,  ию  не 
спала  всю  ніченьку.  Лавр.  115.  3)  Видно. 
Знать,  не  дуже  добачали  старі  очі.  Левиц. 
І.  2.  4)  Съ  отрицаніемт..  Неизвестно.  Не 
знати,  щоб  то  значило.  О.  1862.  VI.  96. 
Не  знать,  де  ділось.  ЗОЮР.  II.  34.  Чоло- 

вік не  знать  куди  і  подавсь.  СторГ  МПр. 
59.  Не  знать  по  якому  говорять.  Се  я  не 

знать  чою  злякалася.  Г.  Барв.  195.  По- 
следнее вьіраженіе  имЄєть  также  значе- 

ніе:  пустяка  испугалась.  Вираженій  не 
знати  що  (чого,  чому  и  пр.),  не  знати  за 
що — значать  не  только  неизвестно  что, 
за  что,  но  также  имЄють  смыслъ:  ни- 

чтожная вещь,  маловажная  причина,  пу- 
стякъ,  изъ-за  пустяка.  Чого  тобі  смути- 

тись не  знать  чим?  МВ.  (О.  1862.  III.  63). 
Бідкається  не  знать  чим.  Ном.  №  13685. 
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Не  знать  за  що  зазмагались.  5)  Знай. 

Будто,  какъ  будто.  Стара  верба  похили- 
лась над  ним,  знай  та  ненька  рідна  над 

своїми  діточками.  Федьк.  Пов. 

Знатий,  а,  е.  Видный,  замітннй.  Зна- 

ті були''  міщане  раз  уже  з  тою,  що  не 
носили  табель, — тілько  ніж  коло  пояса: 
одні  пани  да  козаки  ходили  при  шаблях. 
К.  ЧР.  63. 

8натися,  внаюся,  вшся,  гл.  1)  Знать- 
ся, водить  знакомство.  Бодай  ніхто  не 

діждав  з  багатими  знаться.  Ном.  №  1416. 
Розійшлися,  мов  не  знались.  Шевч.  483. 
Прощайте!  Дай,  Боже,  знаться!  Г.  Барв. 
48.  2) — на  чому.  Смыслить  въ  чемъ,  знать 
толкъ  въ  чемъ,  .йміть  въ  чемъ-дибо  по- 
знанія.  Теля  не  знається  на  пирогах.  Ном. 
№  6510.  Знався  на  пасіці  добре.  Сим.  202. 

Знатний,  а,  е.  Залітний. 
Знатннк,  ка,  .V.  Знахарь,  колдунъ. 

Мнж.  72.  Сей  Бондарь  знатнйк  великий 
буе.  О.  1862.  У.   102. 

Знатниця,  ці,  ж.  Знахарка,  колдунья. 
Занедужала  Пилипиха.  Покликали  ми  до 
неї  усіх  знатниць  і  лікарок.    МБ.  И.  178. 

Знатно,  нар.  Замітно,  видно.  Сієї 
тички  не  знатно  буде,  бо^  билка  тонка,  не 
видно  буде  здалеку.  Павлогр.  у.  (Залюбовск.). 

Знаття,  ти,  с  Знаніе.  Бува  там,  у 
громаді,  якесь  знаття  потайне,  що  про- 
чуває  непевну  правду  доразу.  МБ.  (О.  1&62. 
І.  96).  Коли  б,  як  би  знаття.  Если  бы  было 
взвістно.  Як  би  знаття,  що  в  кума  пит- 

тя,   то  б  і  дітей    забрав.    Ном.  №  5407. 

Знат^рити,  рю,  риш,  гл.  Снаровить. 
Знатурив  коня.  НВолын.  у. 

Знат^ритися.  рюся,  рншся,  гл.  Сна- 
роввться.  Знатурлціеь  кінь.  НВолын.  у. 

Знаха,  хи,  ж.  Знающая,  мастерица. 
Мкр.  Н.  ЗР. 

Энахарка,  ви,  ж.  =  Знатниця.  Од 
прштріту  знахарка  бере  шклянку  чи  ку- 

хлик води,  кида  туди  жарину,  витира 
хворою  сіллю,  шпує  тією  водою  і  дає  й  хлис- 

нути її.  Ном.  Лі  13927. 
Знахарство,  ва,  с.  Знахарство. 
Энахарсьвнй.  а,  є.  Знахарскій. 
Знахарь,  ря,  м.  =  Знатний.  Став  я 

шукать  знахарів  та  усяких  характерни- 
ків. Стор.  МІІр.  41.  Знахарі  і  знахарки, 

замітці,  „воистину  воскресе",  кажуть:  „по 
болоту  хожу,  чайок  дгруи,  або  що  инше, 
що  думають  заподіять  чарами.  Ном.  .V  289, 
стр    282. 

Знахарювати,  ріою,  еш,  гл.  Занимать- 
ся знахарствоиъ.  Що    не   тілько   та  пан 

Сова  церков  -та  руйнує,  із  бісами  став  за 
право  й  дуже  знахарює.  Макс  (1834).  91. 
А  його  жінка  ще  »  тому  й  знахарювала, 
та  таки  так,  що  декому  і  помагала. 

Мог.   111. 
Знахід,  ходу,  м.  Нахожденіе;  находка. 

Желех. Знахідка,  ви,  ж.  Находка. 
Знахбдити,  джу,  диш,  сов.  в.  знайти, 

йду,  деш,  гл.  1)  Находить,  найти;  обрі- 
тать,  обрісти.  Хоч  ти  знайдеш  з  русою 
косою,  та  не  знайдеш  з  такою  красою. 
Мет.  111.  Посилала  пані  шукати.  Шу- 

кали, шукали — не  знайшли.  МВ.  II.  52. 
Не  знайду  я  такої  дружини.  Хата,  35. 
Там  грішники  перестають  буяти,  там 
томлені  знаходять  опочивок.  К.  Іов.*8. 
Знайшли  Ентелла  сіромаху,  що  він  під 
тином  гарно  спав.  Котл.  Ен.  II.  17. 
2)  Знайти  дитину.  Родить  ребенка.  А  її 
уже  й  не  турбую,  моєї  бідної  Катрусі, 
щоб  уже  благополучно  знайшла.  Г.  Барв.  298. 

Знахбдитися,  джуся,  дишся,  сов.  в. 

знайтися,  дуся,  дешся,  гл.  1)  Находить- 
ся, найтись,  отыскиваться,  отыскаться. 

Як  ножем  пробито,  то  знайдуться  ліки, 
а  як  закохання — пропала  навіки.  Чуб.  У.  3. 
Побить,  то  й  абихто  знайдеться, — от 
инше  діло  пожалувать!  Ном.  №  4072.  2) 
Только  сов.  в.  Родиться.  Дитина  знайшла- 

ся. КС.  1893.  VII.  74. 
Знахож&ти,  жаіо,  еш,  гд.=Знаходнти. 

Стали  тії  сини  до  розуму  дохожати, 
стали  собі  молоді  подружжя  знахожати. 
Мет.  347. 

Знахожатися,  жаюся,  вшся,  гл. —Зна- 
ходитися. 

Знахорва,  знахурва,  ви  и  пр.=8на- 
харва  и  її  р. 

Знахороийтий  и  знахуровйтий,  а,  е. 
Уміющій  знахарствовать  А  його  жінка 
та  була  якась  знахоровита.  Чуб.  Н.  12. 

I.  Значити,  чу,  чиш,  гл.  Значить, 
означать.  Що  значить,  що  ти  лучче  за 
мене  вдариш?  Рудч.  Ск.  I.  50. 

II.  Значити.  чу\  чйш,  гл.  1)  Мітить, 
намітить,  ділать  на  чемъ  -  либо  мітки, 
знаки.  Уже  я  й  значив  шапку,  так  все 
таки  крадуть.  Лебед.  у.  Узяв  заступ  та 
лопату,  птов  ямки  значити.  ЗОЮР.  Н. 
87.  2)  Показывать  признаки  беременности 
(о  жинотныхъ).  Ся  норова  вже  значить. 
Замітно,  что  эта  корова  стельная,  скоро 
отелится    Аф.  458. 

Значитися,  ч^ся,  чйшся,  и.  Мітить- 
ся, намічаться,  обозначиться. 

28* 
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Значіння,  ня,  є.  Значеніе.  К.  Кр.  20. 

Значіння,  ня,  с.  ДЬлапіе  мЬтокъ,  на- 
ложеніе  знаковъ.  , 

Значка,  ки,  ж.  Метка,  (Кіеи.  у.), 
значекъ.  Подивись,  он  у  воротях  значка 
комишиті.  К.  МБ.  X.  7. 

Значний,  а,  6.  МЬченый,  замітньїйі 
иміющій  знакъ. 

Значковий,  а,  в.  —  товариш.  Въ  ста- 
рость малорускомъ  войскі  прапорщик!.. 

Котл.  £н.  (1874).  204.  Після  полкової  кан- 
целярії служив  він  значковим  товаришем. 

О.  1861.  X.  28. 
оначнйй,  а,  в.  1)  Значительный.  Знач- 
ная часть  війська-  2)  Видный,  заметный. 

Був  сей  чоловік  значний  між  усіма  на 
сході  сония.  К.  Іов.  3.  3)  Знатный.  Значні 
пани  і  гиляхетство.  Стор.  МПр.  67. 
Чоловік  значною  роду.  6;  в.  Л.  XIX.  12. 
4)=3начкмй.  Значні  гроші,  значний  віл. 
НВолын.   у. 

Значність,  ности,  ж.  1)  Значитель- 
ность. 2)  Знатность.  Науку  і  талант  над 

значність  прекладали.  К.  Дз.  13. 

Значно,  нар.  І)  Значительно.  2)  Вид- 
но, замітно.  Значно,  іцо  господарь.  Федьк. 

II.  80.  Все  ж  тото  буде  на  мому  личень- 
ку значно.  Грин.  III.  558.  3)  Знатно. 
Значбк,  чка,  м.  Значокъ.  Веліли  вони 

тобі  сії  значки  до  рук  приймати,  а  мені 
листи  коро.іевські  оддати.  Дума. 

Знаюка,  кн,  об.  Знатокъ.  Александ- 
ров, у.  Слов.  Д.  Эварн. 

Знаючий,  а,  є,  Знаюшій.  От  волохи: 
ті  знаючі!  усяке  зілля  зна  від  чого  воно, 
нащо — знаючі  дуже!  Канеп.  у. 

Знебачки,  знёбашки,  нар.  Неожидан- 
но. НВолын.  у.  Знебашки  приїде  пан,  по- 

жив тижнів  зо  два  та  й  поїхав,  а  око- 
мон  свое.  Каменец,  у. 

Знеббжитися,  жуся,  жишся,  гл.  При- 
кинуться б*днымъ.  У  иншого  (землі)  й 

так  день  на  тридцять;  ні,  еюю  мам:  йде, 
иіоб  ще  виплакати.  Прийде  до  пана,  зне- 
божиться:  „Дайте,  пане,  землі,  бо  в  мене 
зовсім  мам".  О.  1862.  V.  109. 

Знеб^ти,  буду,  деш,  гл  Лишиться, 
потерять.  Я  свою  силу  знебув.  НВолыя.  у. 

Знебутася,  будуся,  дешся,  гл.  Изне- 
мочь, устать.  Я  з  ним  не  нажилась,  а  ті- 

ки  знебулаеь.  Черк,  у 
Зневага,  ги,  ж.  Неуважепіе,  прене- 

брежете, непочтеніе.  Побачив  Турн  собі 
зневагу:  не  мед  дають  тут  пить,  а  брагу. 
Котл.  Ен.  УІ.  28.    Зневагу  дати.  Окають 

неуваженіе.  Дали  зневагу  матері.  НВо- лын. у. 

Зневажати,  жаю,  еш,  сов.  в.  знева- 
жити, жу,  жиш,  гл.  Не  уважать,  оказы- 

вать, оказать  неуваженіе,  пренебрежете, 
оскорблять,  оскорбить.  Свою  неньку  знева- 

жає, з  двора  її  виганяє-  Макс.  (1849).  100. 
Будуть  мене  пани  і  козаки  на  підпитку 
зневажатгі.  Мет.  415. 

Зневажливий,  а,  е.  Неуважительный, 
пренебрежительный. 

Зневажливо,  нар.  Неуважительно,  пре- 
небрежительно. К.  Бай.  18. 

Зневажний,    а,   е.  =  Зневажливий. 
Желех. 

Зневажно,  нар.  =  Зневажливо.  Левч. 83,   121., 

Зневіжити,  жу,  жиш,  гл.  Обмануть, 
поддать.  /  гцоб  зневіжить,  збити  з  тол- 

ку... Мкр.  Н.  9. 

Зневіра,  ри,  ж.  Недов'Ьріе,  сомнЬніе. 
А  нині  жаль,  зневіра  серденько  облягли. 
Млак.  17. 

Зневіритвся,  рюся,  ришся,  гл.  1)  Поте- 
рять віру,  извериться.  2) — ноиу.  Утратить 

довт>ріе.  Ти  мені  зневірився.  НВолын.  у. 
їй  уже  тепер  і/се  зневірилося.  Мир.  Пов. 
II.  ПО.  Тобі...  зневірились  люде.  К.  ЧР. 

305. 
Зневблення,  ня,  с  Лишеніе  свободы; 

прйнужденіе. Зневолити.  См.  Зневолювати: 

Зневблювати,  люю,  еш,  зневолити, 
ляю,  еш,  сов  в.  зневолити,  лю,  лиш,  гл. 
Лишать,  лишить  свободы;  принуждать, 
принудить.  Убогою  зневоляють.  К.  Іов.  52. 
Зневоляєш  мене  до  того.  КС.  1883.  VII, 
519. 

Знегіддя,  дя,  с.  Невзгоды,  тяжелое 
время.  Тяжко,  тяжко  мені  з  дому  тебе 

одправ.гяти,  а  ще  тяжче  біля  себе  в  зне- 
гідді  держати.  Макс.  (1849).  7. 

Знегбда,  ди,  ж.=3негіддя. 

Знежйтися,  живуся,  вешся,  гл.  Ли- 
шиться чувствъ.  Ударився  так  здорово,  що 

аж  знеживен  був.  Кіев.  у. 
Знбзнінки,  нар.  Вдругъ,  неожиданно. 

Константиногр.  у. 

внелюдіти,  дію,  еш,  гл.  Сделаться 
нелюдимымъ,  одичать. 

Зномага,  ги,  ж.  Изнеможеніе,  утомле- 
ніе.  В  мене  була  дуже  працьовита  коби- 

ла,— чи  на  гору  там,  чи  що  —  й  знемаги 
їй  нема.  Харьк.  См.  Знемога. 

Знемаганий,  а,  е. — на.  Изнеможенный 
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чімг.    Постреляний,  порубаний  ■  на   рани 
смертельні  знемаганий.  Мет.  440. 

Знемагати,  гаю,  еш,  гл. — на.  Изнемо- 
гать отъ.  То  тим  вони  спочивали,  що  на 

рани  постреляні  да  порубані  дуже  знема- 
гали- Макс.  (1849).  17.  На  сон  знемагати. 

Сильно  хотіть  спать.  А  которії  хмельні 
бували,  на  сон  знемагали.  Макс.  (1849),  39. 

Знемйлити,  лю,  лиш,  гл.  Сділать  не- 
пріятньїмь.  Світ  мені  знемилила.  Г. 
Барв.  72. 

Знемйлитися,    люся,    лишся,    гл.  = ' Знемиліти. 
Знемйліти,  лію,  еш,  гл.  Сделаться 

непріятньїмг. 
Знемога,  ги,  ж.  Изнеможеніе,  слабость. 

Мир.  ХРВ.  Ь6.  Знов  у  знемозі  впала  Те- 
тяна на  траву.  Г.  Барв.  540.  См.  Зне- 

вага. 

Знемогати,  гаю,   еш,  м.— Знемагати. 
Знемогтися,  жуся,  жешся,  гл  Уто- 

миться, устать,  изнемочь,  выбиться  изъ 
силъ,  Погасли  очі,  знемоглися  руки.  К-  XII. 
53.  Знемігся  ж  мов  і  задрімав.  Котл.  Ен. 
II.  36. 

Знемочн,  жу,  жеш,  и.=Знежогтися. 
Желех. 

Знемощіти,  щію,  еш,  гл.  Изнемочь, 
обезсиліть.  Стане  навколішки  і  молиться 

собі,  аж  поки  знемощіе.  Грин.  Ц.  153. 
Зненавидіти,  джу,  диш,  гл.  Вознена- 

видіть.  Рудч.  Ск.  І.  138.  Мати  сина  та 
оженила,  молоду  невістку  та  зненавиділа. 
Мл.  л.  сб.  236. 

8ненавистити,  щу,  стиш,  г.!.=3нена- 
видітн.  Зненавистили  люде  старшину  та  й 
не  схотіли  його  вдруге  вибірати.  Волч.  у. 
(Лободовск.). 

Зненазнімка,  кор.=Знв8ніжва.  Харьк. 
Зненапа,ны/).=Зненацька.Шух.  1.180. 
Зненацька,  нар.  Неожиданно,  внезап- 
но. Кіев.  у.  Напасть  на  ворогів  збірався, 

зненацька  копоті  їм  дать.  Котл.  Ен.  V. 
28.  Зненацька  ударили  на  всі  московськії 
сили.  Гол.  І.  32. 

Знеббачка,  нар.  Неожиданно.  Коли 

знеобачка  Настин  регіт  почувся.'  МВ. Ц.  46. 

Знеохотити.  См-  Знеохочувати. 
Знеохбчувати,  чую,  еш,  сов.  в.  зне- 

охотити, хбчу,  тиш,  гл.  Обезкураживать, 
обезкуражить,  лишить  охоты,  желанія. 
Желех. 

Знесення,  ня,  с  X)  Снесеніе.  2)  Унич- 
тоженіе,  упраздненіе,  отміна.  Левиц. 
(Правда,   1868,  485). 

Знесиліти,  лію,  еш,  гл.  (Збезсиліть. 
Знесилів  я  духом.  Г.  Барв.  411. 

Знеславити.  См.  Знеславлювати. 

Знеславлювати,  люю,  еш,  знесла вл  я  - 
ти,  дню,  еш,  сов.  в.  знеславити,  влю, 
виш,  гл.  Обезславливать,  обезславить. 
Желех. 

Знести,  ся.  См-  вносити,  ся. 
Знёстямка,  нар.  Въ  безпамятстві. 
Знётельки,  нар.  =  Зненацька.  Зне- 

тельки  шурхнула  маленька  сіренька  пташ- 
ка. О.  1862.  УН.  48,  49. 

Знетупгати,  шу,  шиш,  гл.  Испортить. 
Знетушив  мій  сіряк  чисто.  Миргор.  у. 
Слов.  Д.  Эварн. 

Знехотя,  знёхочу,  нар.  Нехотя,  про- 
тивъ  воли,  неохотно.  Давно! — знехотя  про- 

мовив Сухобрус  і  замовк.  Левиц.  Пов.  42. 
Знехочу  баба  порося  ззіла.  Посл. 

Знехтати,  таю,  еш,  гл.  =  Знехтувати. 
Знехтали  став,  та  й  нема  тепер.  НВольш.  у. 

Знехтування,  ня,  с  1)  Небреженіе; 
порча  отъ  небрежнаго  обращенія.  2)  Пре- 
небрежете. 

Знехтувати,  тую,  еш,  гл.  1)  Испор- 
тить, небрежно  обращаясь.  2)  Пренебречь, 

оставить  безъ  вниманія,  забросить.  Підій- 
меться угору,  кою  знехтували  люде.  К. 

Псал.  26.  Знехтували  мене  сірому.  Г.  * 
Барв.  196. 

Знечёв  я,  нар.  Неожиданно.  Як  ось 

знечев'я  вбіг  Меркурій,  засапавшися, до  богів. 
Котл.  Ен.  И.  20.  Собака  знечев'я  як  ки- 

неться на  мене.  См.  Нечевля. 

Зниділий,  а,  е.  Зачахнувшій,  исху- 

далый. Знидіти,  дію,  еш,  гл.  Зачахнуть,  ис- 
худать- Аж  знидів,  ждучи  грошей.  Черк, 

у.  Зниділо  дитятко,  зниділо,  на  юру  воду 
носячи.  Чуб.  НІ.  178.  Аби  зниділи  як  віск 
на  огні,  піна  на  воді,  роса  на  траві;  так 
аби  зниділи  уроки  от...  Гол.  ІУ.  539. 

Знижати,  жаю,  ешл  сов.  в.  знизити, 
«У,  8Йш,  гл.  1)  Понижать,  понизить,  опус- 

кать, опустить.  Я  ні  перед  ким  очей  не 
знизив.  К.  Бай.  12.  2)  Унижать,  унизить. 
Не  хочеться  рід  свій  поважний  знизити. 

Г.  Барв.  423. 
Знижатися,  жаюся,  ешся,  сов.  в. 

знизитися,  жуся,  аишся,  гл.  і)  Пони- 
жаться, понизиться.  Горо  моя,  горо,  то  єеь 

ся  знгіжала.  Гол.  І.  336.  2)  Унижаться, 

унизиться. внизати.  См.  Знизувати. 
Знизити,  ся.  См.  Знижати,  ся. 

Знизнути(ся),  вйуХся),  неш(ся),  гл. — 
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плечима.     Пожать    плечами.   Знизнув(сь) 
плечима  та  й  пішов.  НВольга.  у. 

Знйву,  нар.  Снизу.  Ном.,  стр.  284.  № 
1545.  Подай  нам.  Господи,  з  неба  дрібен 
дощик,  а  знизу  буйний  вітер.  Чуб.  V.  933. 

Знизувати,  зую,  вш,  сов.  в.  знизати, 
жу,  жеш,  гл.  1)  Снизывать,  снизать-  Зни- 
оки  мені  оце  намисто.  2)  Натыкать,  на- 

ткнуть на  что  острое,  пронзить.  Возміте 
Байду,  повісіте  і  на  острый  гак  знижіте. 
АД.  І.  149.  3) — плечима.  Пожимать,  пожать 
плечами. 

Знийтй,  йду\  деш,  гл.  Снизойти,  сой- 
ти. Дар  нині  пребогатий  од  небес  прийде, 

яко  -капля  каплющая  на  землю  знийде.  Чуб. 
III.   383. 

Зникати,  на»,  еш,  сов.  в.  знйк(ну)ти, 
ну,  нвш,  гл.  Исчезать,  исчезнуть,  пропа- 

дать, пропасть.  Що  гинуть  без  сліду,  що 
мов  соп  зникають.  К.  Досв.  53.  Щоб  ти 
не  зроїло  більше — таке  і  зникло.  Ном.  Л» 
8713.  Удень  її  не  бачили:  робила  при  паніг, 
а  ввечері  знов  зникла.  МВ-  II.  44.  Не  знала, 
чого  й  куди  Василь  її  дівався;  чи  на  довго 
він  зник;  чи  вернеться  і  коли  ще  то  буде. 
Кв.  І.  65.  /  в  той  час  скирти  і  клуня 
зайнялись  і  зорі  зникли.  Шевч.  335. 

Зникнути.  См.  Зникати. 
Знймець,  мця,  лі.  Льстецъ,  подлипа- 
ло. Подольск,  г. 
Знймка,  кн,  ж.  Льстивая  женщина, 

подлиза.  Подольск,  г. 
8нирну>и,  ну.  ней,  гл.  Вынырнуть, 

всплыть.  Адже  не  знирнула,  так  вона  й  не 
відьма.  Кв.  II.  94. 

Знйтитися,  чуся,  тишея,  гл.— Зні- 
титися. Прийшов,  знищившись  до  волости. 

Черк  у.  Прийшов  до  старшини,  знитивсь, 
ніби  зіправди  вбогий,  слабий*  Каменец,  у. 

Знишка,  нар.  Изподтишка,  украдкой. 
Знишка  мішки  рве:  то  це  такий  чоловік. 
Черк  у.  Як  ниця  собака — знишка  рве. 
Ном.  №  3039. 

Знйшкнути,  ну,  неш,  гл.  Притихнуть, 
смолкнуть. 

Знищення,  ня,  с  Уничтоженіе,  истреб- 
леніе. 

Знищити.  См.  Знищувати. 
Знйщіти,  щію,  еш,  гл.  Обідніть,  сде- 

латься нищимъ.  Як  Василь  збіднів,  так  і 
Онисько  знищів.  Мир.  ХРВ.  138. 

Знищувати,  щую,  еш,  сов.  в.  зни- 
щити, щу,  щиш,  гл.  Уничтожать,  уничто- 

жить, истреблять,  истребить.  Знищу, — ка- 
же,—його  з  землі,  знищу  усе,  од  чоловіка 

до  скотини.  Опат.   15. 

Знівечити,  чу,  чнш,  гл.  Испортить; 
изуродовать,  искалечить.  Знівечив  чоловіка. 
Ном.  №  4021.  Десять  літ  неволі...  зніве- 

чили, убили  мою  віру  і  надію.  Шевч.  (О. 
1861.  X.  8). 

Знівечитися,  чуся,  чишся,  гл.  Иска- 
лечиться, изуродоваться.  Я  ще  не  дуже 

зостарівся,  та  знівечився.  Шевч.  (О.  1861 
X.  9)., 

Знігатися,  гаюся,  етея,  гл.  Устать, 
обезсиліть.  Ходив  до  Хотиня  та  так  ся 
знігав.  ,Каменец.  у. 

Зніжити.  См.  вяіжуватн. 

Зніжувати,  жую,  еш,  сов.  в.  зніжи- 
ти, ягу,  жиш,  гл.  Изніживать,  изніжить. 

Желех.  Десь  мабуть  за  пана  думала  мати 

тебе  оддати,  що  'так  зніжила.  Харьк. 
Знікчемнілий,  а,  е.  Сділавшійся  ии 

къ  чему  негоднымъ. 
Знікчемніти,  ній),  еш,  гл.  Сдвлаться 

ничтожнымъ,  негоднымъ.  Наші  предки 
знікчемніли.  К.  Гр.  Кв.  ХХХІУ. 

Знімати,  маю,  еш,  сов.  в.  вийти,  зні- 
му, меш,  гл.  1)  Снимать,  снять.  /  шапки 

не  зняв,  і  руки  не  дав,  не  прощався  зо 
мною.  Мет.  67.  Пішов  коток  на  торжок, 
кутів  собі  кожушок.  Треба  з  кота  зняти 
та  дгігпині  дати.  Макс.  (1849).  103.  Із 
правої  рученьки  перстень  зняв.  Мет.  168. 
Зняли  з  нього  головоньку.  Мет.  77.  Верни- 

ся, милий,  з  чужої  опорононьки,  зніми 
журбу  з  моєї  головоньки.  Чуб.  V.  861.  2) 
Поднимать,  поднять.  Лучче  мені,  мати, 
важкий  камінь  зняти.  Мет.  259.  Зняв  руки 
до  Бога.  Левиц.  ПЙО.  І.  263.  До  тебе  очі 
я  знімаю,  небесний  жителю  і  царю.  К. 
Исал.  291.  Филю  зо  дна  моря  знімає.  АД. 
І.  192.  3) — бучу.  Поднять  шумъ,  крикъ. 
Зняш  ж  бучу  Пилипиха,  як  визналась 
батькова  подія.  МВ.  II.  118.  4) — гблос, 
річ.  Начинать,  начать  говорить.  МВ.  II. 
96.  Знявши  одна  жінка  зміж  народу  голос, 
каже.  вв.  Л.  XI.  27.  5) — щот.  Считать, 
сосчитать.  Неможна  з  цього  маку  нікому 
щоту  знімати.  Чуб.  І.  85. 

Зніматися,  маюся,  шлея,  сов.  в.  вви- 
тися,, знімуся,  мешся,  гл.  1)  Сниматься, 

сняться,  быть  снятымъ.  2)  Подниматься, 
подняться  съ  міста*  вставать,  встать,  дви- 

нуться, взлетать,  взлетъть  вверхъ.  Хоче 
знятись  з  лави,  та  не  сила — наче  прикипів, 
МВ.  (КС.  1902.  X.  147).  Знялися  всі  ; 
пішли.  Св.  Л.  86.  Султан  турецький  з  ян 
чарами  на  Русь  і  Польщу  знявся.  К.  ЦН 
211.  Знялись  з  води  утята.  Греб.  387 
Козак  -як  той  голуб:  знявся  та  й  полинув 
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Ном.  №  785.  Коли  б  ми  не  так  думали, 
то  й  не  знялись  би  вюру  до  великою  заду- 

му. К.  ХП..  9.  Знятись  на  ноги.  Поднять- 
ся, стать,  а  въ  переносномъ  значеній:  вы- 

росты. Люде  якось  її  вигодували,  закіль  зня- 
лась на  ноги.  Г.  Барв.  175.  Пузирем  зняти- 

ся. О  тілі:  покрыться  пузыремъ  (напр.,  отъ 
обжога).  Мале...  до  половини  пузирем  зня- 

лося. Г.  Барв.  53.  3)— бурі,  вітрові,  бучі. 
Подниматься,  подняться  (о  бурі,  вітрі, 
шумі  или  крикі). 

Зніміти,  мім>,  вш,  гл.  Оніміть. 

Знінчнти,  чу,  чиш,  гл.  Онімечить. 
Желех. 

Знімчмтися,  чуся,  чншся,  гл.  Оні- 
мечиться. Желех. 

Знісов,  сву,  м.  1)  Посліднее.  самое 
маленькое  яйцо,  снесенное  курицею.  2) 
Послідній  ребенокъ  у  матери. 

8ніт,  ту,  м. — дівічнй.  Рас.  БріїоЬіит 
раїияіге.  Лв.  98. 

ЗнітяЙннв,  ва,  м.— глбпсьвнй.  Раст. 
ЕріїоЬіит  апдизіїіоііит.  Лв.  98. 

Знітитися,  чуся,  тншся,  гл.  1)  При- 
таиться, прижаться  робко,  съежиться,  ста- 

раясь быть  какъ  можно  меніе  замітньшь; 
переносно:  уничтожиться,  представиться 
ничтожнымъ.  Усякому  дає  дорогу,  а  сам 
знітиться  так,  мов  той  цуцик,  ускочивши 
«  хату.  К.  ЧР.  263.  Зігнувся,  знітився. 
МВ.  I.  115.  Він  никне,  мовкне,  знітив- 

шись таїться,  як  серце  кволе  в  нещасливій 
долі.  К.  Дз.  229. 

Знічбв  я,  нар.  =  Знечев'я.  Гліб.  3. 
Знов,  нар.  Снова,  опять.  І  знов  увій- 

шов у  Капернаум,  вв.  Мр.  II.  1.  Та  йди, 
мене,  знов  до  мене.  Макс.  (1849),  Л«  24. 

Зновйти.  См.  Зновляти. 

Зновляти,  ляю,  вш,  сов.  в.  зновйти, 
влн),  виш,  гл.  Возобновлять,  возобновить. 
Левч.  14. 

Зяововірений,  а,  е.  Обращенный  въ 
новую  віру.  Встрічено  только  у  Кулиша. 
К.  ПС.  139. 

Знбву,  нар.  =  Знов.  Ном.  №  12010. 

Знову  закипіло  синє  море;  вздовж '  байдака знову  похожає  пан  отаман.  Шевч.  50. 
Знос,  су,  м.  Въ  вираженій:  до  зносу — 

до  износу.  Сорочечку  до  зносу  носить. 
Шевч.  331. 

Зносатіти  тій»,  вш,  гл.    О    лошадяхъ: 
заболіть  сапомь.  Зносатів  кінь.  Камен.  у. 
.  Зносити,  шу,  сиш,  сов.  в.  внести,  су, 

сеш,  гл.  1)  Сносить,  снести  съ  чего  либо 
внизъ  или  съ  какого  либо  міста.  „Зносьте 

худобу!"  Л  добра  ж  то  повнісінький  віз, 
іще  й  намисто  товсте.  Стали  зносить. 

Рудч.  Ск.  П.  58.  Тиха  вода,  тиха,  бере- 
жечки зносить.  Мл.  л.  сб.  329.  А  далі  і 

знесло  млинок.  Хата.  51.  2)  Снашивать, 
снести  изъ  разныхъ  мість  въ  одно.  3  не- 

чистою силою  збірає  і  зносить  людям  гро- 
ші. Стор.  МПр.  169.  3)  Сносить,  снести 

снизу  вверхъ.  Зніс  на  горище  мішок  з  по- 
ловою. Зносють  на  віз  скриню.  Грин.  III. 

546.  4)  Поднимать,  поднять,  возносить, 
вознести.  Високо  к  небу  очі  сет  зносять. 
Гол.  I.  34.  Як  знесете  вгору  сина.  Єв.  І. 
VIII.  28.  5)  Рубить,  срубить,  срізать, 
снять.  Так  жщо  ниву  знесемо.  Хата,  103. 
Тобі  голову  знесу  по  самі  плечі.  Рудч.  Ск. 
І.  45.  6)  Переносить,  перенести,  выносить, 
вынести,  витерпіть.  Ой  як  важко  сплисти 
море,  то  так  тяжко  знести  горе.  Мл. 
л.  сб.  260.  Гаразду  знести  не  може,  а  біду 

терпить.  Ном.  ̂   2208.  7)  Уничтожать, 
уничтожить,  упразднять,  упразднить,  отмі- 
нить.  Мам  не  пів  села  пожежа  знесла.  Г. 
Барв.  456.  їхній  приговор  знесуть.  Павлогр. 
у.  Хвалиться  знести  всю  шляхту  й  пан- 

ство. К.  ЦН.  256.  8).  Только  сов.  в.  О 
яйцахъ:  снести.  Та  була  в  їх  курочка  ряба, 
та  злізла  на  поличку,  та  знесла  яєчко. 
Чуб.  Ш.  107.  9)  Знбсити  мислі,  знбсити 
мислям.  Думать.  Я  до  тебе  не  говорю,  тіль- 

ко мислі  зношу.  Чуб.  У.  327.  Мислоньки 
мене  зносять.  Грин.  ПІ.  246.  10)— головбю. 
Быть  въ  состояніи  по  своєму  уму  сділать 
что-либо,  соображать,  сообразить,  уразу- 
міть.  Чи  він  би  ж  громадське  діло  зніс 
головою.  .  Кіев.  у.  Що  ж  вам,  свату,  вра- 

жу я?  їй  Богу  й  головою  не  знесу.  Грин. 
її.  208.  11)  Охбта  знбсе.  О^ота  єсть,  бе- 
реть.  Як  зносе  його  охота  ковалювати,  най 
учиться.  Каменед.  у. 

Зносити,  шу\  сиш,  гл.  Износить.  1  в 
жупанах  не  ходила,  доброї  свити  не  зно- 

сила. Мет.  237.  Вона  тії  сережечки  про 
буддень  зносила.  Чуб.  III.  131.  Без  роскоші, 
без  любови  зношу  свої  чорні  брови.  Шеч.  475. 

Зноситися,  шуся,  сишся,  сов.  в.  внес- 
тися, с^ся,  сешся,  гл.  І)  Возноситься, 

вознестись,  подыматься,  подняться.  Нехай 
лихгш  знесеться  хоч  до  неба.  К.  Іов.  43. 
Уже  качки  зносяться.  Каменед.  у.  2) 
Только  сов.  в.  О  птицахъ:  снести  яйцо. 

Зноситися,  ш^ся,  сишся,  ы.  Изно- 
ситься. Зносилася  свита.  І  краса  була — не 

знать  коли  зносилася.  Мир.  Пов.  І.   117. 
Зносок,  ска,  м.  —  Знісов.  Куряче  яйце, 
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зносок  называемое.  Воно  маленьке,  таке 

як  гороб'яче.  Драг.  57. 
Зночі,  нар.  Вчера  вечеромъ.  А  я  зночі 

пряла  клочче,  а  сьоюдне  волос.  Гол.  III.  377. 

Зношати,  шаю,  еш  в  зношувати,  шую, 
вш,  и.=3н6сити.  Вх.  Лем.  420. 

Знудити,  джу,  диш,  и.  1)  Истомить. 
Зсушив  мене,  знудив  мене  як  билину.  Чуб. 
V.  557.  2)— чий.  Почувствовать,  что  надо- 
■бло,  опротивіло  что.  Ти  весела,  світом 
рада,  тобі  милий  світ!..  Живо,  живо  сві- 

том знудиш,  тяженько  здихнеш.  Рудан. 
І.  30. 

Знудитися,  джуся,  дишся,  гл.  Зато- 
сковать. Як  би  була  поїхала,  то  знуди- 

лася б.  Могил,  у.  Тяжко  ж  мені  на  сер- 
деньку, трохи  ся  не  знуджу.  Гол.  І.  293. 

Знудившися  життям  своїм  мертвецьким, 
жадали  ми  у  вирей  полетіти.  К.  ХП.  96. 

вн^діти,  дію,  еш,"  гл.  Соскучиться, 
затосковать.  Я  аж  знудів,  ждучи  вас. 
НВолын.  у. 

Знущання,  ня,  с.  Издевательство. 
Знущатися,  щаюся,  вшся,  гл.  Изда- 

ваться. Що  уже  не  робили,  як  з  неї  не 
знущались.  Рудч.  Ск.  II.  55.  Слуги  знуща- 

лись із  його.  Єв.  Мр.  XIV.  65. 

Зніохатя,  хаю,  еш,  гл.  Почуять  но- 
сомъ.  Не  ковбаса — не  знюхаеш.  Ном.  № 
5558.  Гав-юв!  за  вітром  щось  мені  її  не 
чути.  Не  знюхаю.  К.  Дз.  48. 

Знюхатися,  хаюся,  вшся,  гл.  Сню- 
хаться, сойтись.  Жіноче  племя  лукаве,  що 

тільки  з  ким  знюхається,  то  вже  певно 
ютове  збрехать.  Рудч.  Ск.  І.  132. 

Зняти,  ся.  См.  Знімати,  ся. 
Зо,  пред.=3.  Було  їх  тисяч  зо  дві. 

Єв.  Мр.  V.  13.  Отцева  й  матчина  мо- 
литва зо  дна  моря  виймає.  Дума.  Чай- 

ченко  танцював  зо  всіми.  МВ.  II.  22. 

Зобати,  баю,  еш,  іл.  =  Дзюбати.  Ка- 
лину зобае,  тяженько  здихає-  Чуб.  V.  854. 

Зобачати,  чаю,  еш,  сов.  в.  зобачити, 
чу,  чиш,  гл.  Видіть,  увидать.  Грин.  ПІ. 
162,  181.  О.  1862.  IV.  21.  Як  я  його  не 
зобачу,  то  не  раз  заплачу.  Чуб.  V.  5. 

Зобачения,  ня,  с  Свиданіе.  Желех. 
Забачити.  См.  Зобачати. 

Зобгати,  гаю,  еш,  гл.=8ібгати.  Чо- 
ловік ніс  під  плечем  зобіаний  кожух.  Ека- 

териносл.  у.  (Залюбовск.).  Дочитавши, 
Єремія  зобгав  у  жмені  лист.  Стор.  МПр. 
88.  Не  бгай  же  гнізда  у  діброві,  а  зобгай 
же  гніздечко  в  степу  край  дороги.  Чуб.  V. 
1087. 

Зобгатися,  гаюся,  вшся,  «.--Зібга- тися.   , 

Зобідити.  См.  Зобіжати. 
Зобіжати,  жаю,  еш,  зобіждати,  даю, 

еш,  сов.  в.  зобідити,  джу,  диш,  гл.  Оби- 
жать, обидіть.  Ніколи  не  зобіжав  її.  Мир. 

Пов.  123.  Він  і  спершу  її  не  поважав,  а 
тепер  буде  зовсім  таки  зобіждати.  Опат. 
48.  Хиба  мене  зобгдила  людина?  К.  Іов. 
45.  Як  же  ти  міг  так  зобідить  чоловіка? 

Грин.  II.  72. 
Зобрати,  вберу\  реш,  гл.  и  пр.— 8і- 

брати  и  пр. 
Зоброкувати,  кую,  еш,  гл. — обрів. 

Исполнить  данный  обіть,  наложенную  на 
себя  апитимію.  Колись  спокутую  (гріх)  або 

крівавою  войною,  або  роботою,  на  мана- 
стирь  важкою.  Хвалити  Бога,  задержа- 

лись іще  в  нас  монастирі  благочестиві:  б 
де  оброчникові  свій  оброк  зоброкувати.  К. 

ЦН.  220. Зббува,  ви,  ж.  Обувь.  Черк.  у.  Ном. 
№  7334. 

Зобувати,  ваю,  еш,  сов.  в.-8обу>к, 
б^ю,  еш,  гл.  Обувать,  обуть.  КС.  1883. 
П.  379.  Мнж.  13.  Посилає  рано  по  воду 
не  зобуту,  не  зодягнену.  Чуб.  V.  765. 

вобуватися,  ваюся,  вшся,  сов.  ».  во- 

бутися,  бурюся,  вшся,  гл.  Обуваться,  обуть- 
ся. 3  сем'ею  вигодувався,  зодігся  і  зобувся. 

Сим.  196. 
Зовзйля,  зовэуля,  лі,  ж.=8о8уля. 

Прилетіла  зовзиля  кувати.  Зовзуля  рабая 
раненько  встала.  Зенькевичъ. 

Зовиця,  ці,  ж.  Золовка.  Ой  як  мені 

сії  суми  пересумувати,  ой  як  мені  та  зо- 
вицю сестрицею  звати.  Мет.  159.  Ум.  Зо- 

вйчка.  Зовичко-сестричко,  порятуй  мене  мо- 
лоденьку. Грин.  НІ.  308.  Хоть  діверко  пу- 

стить,— зовичка  не  пустить.  Чуб.  III.  140. 
Збвсі  и  збвсім,  нар.  СовеЪмъ,  вовсе. 

Був  я  там,  де  люд  зовсі  не  такий,  як  у 
нас.  О.  1862.  IV.  81.  От  пробі— Велик- 

день, а  він  зовсім  не  великий.  Ном.  №  430. 

Зовухна,  ни,  ж\=Зовидя.  Желех. 
Зов'ялиЙ,  а,  в  и  пр.=3ів'ялий  и  пр. 
Зоглядатн,  даю,  еш,  гл.  Созерцать, 

смотрьть  на.  Бо  як  тебе  зоглядаю,  отця  й 
неньку  споминаю-  Мл.  л.  сб.   134. 

доглядатися,  даюся,  вшся,  сов.  в. 

80ГЛЯДІТИСЯ,  джуся,  дишся,  гл.  Осматри- 
ваться, осмотреться,  оглядываться,  огля- 

нуться. А  за  мене  люде  брешуть,  всі  на 
мене  зоглядаються.  Грин.  НІ.  673.  Якось 
зоїлядівся  і  не  знайшов  книжок.  Левнц. 
Пов.  79.  Випив  чарку,  випив  другу,  випив 
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третю,  а  далі  й  не  зоглядівся,  як  і  гроті 

вкрали.  КС.   1882.  X.  18'6. Зогнити,  зжену\  неш,  гл.  =  Зігнати. 
Ми  свою  матусю  рідненьку,  вдову,  старень- 

ку, прогнівили,  із  двора  зогнали.  КС.  1882. 
ХП.  498. 

Зогннлнй,  а,  є.  Сгниншій,  гнилой. 

Зогнилої  (картоплі)  нема  й  однії.  Каме- 
нец, у. 

Зогнити,  нию,  ниєш,  гл.  Сгнить. 
Учора  жив,  а  сьогодня  зогнив.  Ном.  № 
8262. 

8оги^ти(ся),  нуХся),  неш(ся),  и.~ 
8ігнутн(ся). 

Зогріток,  «у,  м.  Пріють,  притонъ. 
Угор. 

Зогріти,  рію,  вш,  м.=8ігріти.  Синку, 
іди  ж  собі  до  тої  хатки,  зогрієш  собі 
ручки,  Чуб.  І.  112. 

Зогрішатн,  шаю,  вш,  сов.  в.  зогрішй- 
ти,  шу\  шйш,  іл.=8грішати,  згрішити. 
Чоловік   не   ангел,  щоб  не   зогрішив.  Ном. 

100. 

Зодівати,  ваю,  вш,  п.=8одягати. 
Зодгжний,  а,  є.  Иміющій  достаточно 

одежды.  Зодіжний  чоловік.  Черк.  у. 
Зоднювати,  нюю,  вш,  гл. — день.  Про- 

вести день.  Поможи,,  Господи,  днину  зо- 
днувкти  всему  народові  православному  та  й 
мені!  (Утренняя  молитва  гуцула).  Шух. 
І.  38 

Зодяга,  ги,  яс.=0діж.  Найнялася  на 
хазяйській  зодязг.  Пврят.  у.  Заробити  на 
зодягу. 

Зодягати,  гаю,  вш,  сов.  в.  зодягти, 
гну\  неш,  гл.  Одівать,  одіть.  МВ.  II.  42. 
Та  свої  скринечки  наповняю,  та  своїх  ді- 

точок зодягаю.  Мет.  370.  /  не  зодіг  його 
з  мою  достатку.  К.  Іов.  67. 

водягатися,  гаюся,  вшся,  сов.  в.  зо- 
дягтися, гн^ся,  нешся,  гл.  Одіваться, 

одіться.  Купались,  аж  померзли,  тоді... 
повилазили  з  води  і.  почали  зодягаться. 

ХС.  УП.  458.  3.  сем  ею  вигодувався,  зодіїся 
і  забувся.  Сим.  196.  Не  журіться  тілом 
вашим,  чим  зодягтися.  Єв.  Мт.  VI.  25. 

Зодягннй,  а,  є.  Хорошо  одітьій.  Диві- 
тесь, люде  добрі,  який  я  зодяїний  та  ошат- 

ний. Г,  Барв.  346. 
Зождати,  жду\  деш,  гл.  Подождать. 

Зожди  ж  мені  хоч  юдину.  Чуб.  І.  217. 

8ожолобкастіти,  тію,  вш,  іл.  Сділать- 
ся  желобоватымъ;  о  доскі:  покоробиться. 
Вх.  Лем.  420. 

Зоавати.  См.  Звивати. 
808В0ЛИТИ.  См.  Зозволяти. 

Зоэволяти,  лйю,  вш,  сов.  в.  зоввблн- 
ТИ,    ЛЮ,   ЛИШ,    1/1.=8І8ВОЛЯТИ,  ЗІ8В0ЛИТИ. 

Зоздріти,  рю,  рйш,  гл.  Увидіть.  В 
полі  і  в  домі  нічою  ие  зоздріли.  КС.  1884. 
І.  33. 

Збзла,  нар.  Сердито,  зло.  На  слуги 
свої,  на  турки,  на  яничари  зозла  гукає. 

Чуб.  У.  933. 
воанаватися,  иавэся,  ешся,  и.=8І8на- ватися. 

Зозначйти,  чу\  чйш,  гл.  Отмітить, 
покрить  значками,  мітками.  Чи  не  обись- 
кали  ь  нам  такої  швачки  молодому  князю 

квітку  пришить,  бо  у  нас  усе  військо  зо- 
значене,  а  за  ким  п'єм  да  гуляєм  (на  ве- 

сіллі), до  тому  й  знака  немає.  Мар- 
кев.  125. 

Зозуленька,  зозулечка,  ки,  ж.  Ум. 
оть  зозуля. 

Зозуленько,  ка,  м.  Ум.  Кукушка- 
самець.  Мій  братіку,  мій  зозуленьку! 
Мил.  220. 

Зовуденй,  нити,  с  Дітеньїшь  кукуш- 
ки. Ум.  Зозуленятко.  Птахи  між  своїми,., 

годують  тих  зозуленяток.  О.  1862,  IX. 107. 

Зозулин,  на,  не,  1)  Кукушкинь.  2) 
Раст.  а)  зозулині  рушничнй.  Ьізіега  оуаіа 
В.  ЗЮЗО.  І.  127;  б)— сльбзи.  Ілзіега  оуа- 
іа  В.  ЗЮЗО.  І.  127,  ОгсЬІ8  тіїііагіз  Ь. 

ЗЮЗО.  І.  130;  в)— черевички.  Раст.?  г)— чб- 
боти.  Раст.  ОгсЬдб  ивіиіаіа.  Шух.  І.  22. 

Зозулька,  ки,  ж.  1)  Ум.  оть  эоз^ля. 
2)  мн.  Раст.  а)  Уіоіа  Ігісоїог  Ь.  ЗЮЗО.  І. 
169;  б)  Уіоіа  Ьігіа.  ЗЮЗО.  І.  169;  в) 
ОгсЬіз  тіїііагіз  Ь.  ЗЮЗО.  І.  130.  См.Зе- 

зюльки;  г)— жбвті.  Сургірейіит  СаІсеоІизЬ. 
ЗЮЗО.  І.  120;  д) — рябі.  С  диІШит 
зспугагг.  ЗЮЗО.  І.  120;  є)—  красні.  С 
тасгапЙюп  зсітагг.  ЗЮЗО.  І.  120. 

Зозуля,  лі,  ж.  1)  Кукушка.  Котл. 
Ен.  VI.  40.  Зозуля  сива,  сивесенька.  Кує 
зозуля  на  високій  березі.  МВ.  II.  78.  Знать, 
добре  спить,  гцо  не  чує,  як  кує  зозуля. 
Шевч.  31.  Ой  став  козак  царь-зілля  ко- 

пати, стала  над  ним  зозуля  кувати.  Мет. 
104.  Щоб  ти  зозулі  не  чув!  Пожелавіе 
смерти.  Ном.  №  826.  2) — нічна.  Пт.  Козо- 

дой, Саргітиідиг  еигораеиз.  Вх.  Пч.  II.  9. 
3)  Названіе  вола  очень  темно-сірой  масти. 
КС.  1898.  УН.  42.  Ум.  Зозулька,  зозулень- 

ка, зозулечка.  Сива  зозуленько,  не  куй  жа- 
лібненько! Мет.  251.  Употребляется  какь 

ласкательное  слово  для  женщины,  пре- 
имущественно матери.  Матусенько  рідне- 

сенька, зозуленько  милесенька.  Кв.  Драм.  218. 
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Зозулястий,  а,  е.  Пестрый,  въ  чер- 
ныхъ  и  більк1»  пятнышкахъ.  Козел,  у. 
Уже  зозуляста  курка  не  дурно  мов  півень 
співає.  Хата,  67. 

Зозулячий,  а,  е.  Кукушкинъ,  свой- 
ственный, принадлежа  щій  кукушке. 

Зойк,  ку,  м-  Вопль,  стенаніе,  стонъ. 
Л  у  касарні  юмін,  зойк.  Федьк.  Пов. 

Збйкати,  каю,  еш,  одн.  в.  зойкнути, 
ну,  неш,  м.  Вопить,  стонать,  застонать. 
Желех. 

Зокдючений,  а,  е.  Загнутый  крючкомъ. 
Дзюбак  зоключений  у  орела.  Вх.  Лем.  420. 

Збкола,  нар.  Снаружи.  Мнж.  181. 
8ола,  лй,  ж.  1)  Зола.  Жучче  їсти  хліб 

з  золою,  та  не  жити  з  чужиною.  Ном. 
№  14198.  2)  Щелочь.  3)  Сырой  холодный 
вЬтеръ  осенью  или  весной.  Вітер  з  золою. 
НВолын.  у. 

Зблва,  ей,  ж.  Железа.  Вх.  Пч.  I.  14. 
Эолкво,  ва,  с.  .Букъ,  бученье,  щело- 

ченье.  Попілу  тра  на  золиво;  з  гречаної, 
соломи  попил  добрий  до  золива.  Каме- 

нец, у. 

Золйти,  лю,  лиш,  гл.  1)  Бучить,  ще- 
лочить. Вас.  169,  157.  Золит  полотно. 

Грин.  I.  17.  2)  Грызть  голову.  Мир.  Пов. 
П.  48.  Золить  тебе,  та  й  золить  (жін- 

ка); доки  ти  мене  золитимеш?  Канев.  у. 
Золйтися,  люся,  лишен,  гл.  Бучить- 
ся, щелочиться.  „Золись-золисъ!  на  більш 

не  надійсь!  (як  золять  плаття).  Ном.  № 
13384.  г 

Золільник,  ка,  м.  Большой  горшокъ 
для  бученья,  щелоченья.  Вас.  181. 
Сим.  130. 

Золінний,  а,  е.  Относящійся  къ  буче- 
нію.  Аф.  460. 

Золійник,  ка,  *.=Золільник.  Аф.  460. 
Ум.  Золінничон. 

Золовато,  нар.  Пасмурно,  холодно  и 
вітряно.  Загонь  вівці,  бо  на  дворі  золовато. 
Острож,  у. 

Золотавий,  а,  е.  Золотистый.  Прегарні 
золотаві  сни.  Млак.  95. 

Золотаренко,  ка,  м.  Сынъ  золотыхъ 
дЬлъ  мастера. 

Золотарйха,  хи,  ж.  Жена  золотыхъ 
дЬлъ  мастера.  Желех. 

Золотарівна,  ни,  ж.  Дочь  золотыхъ 
д$лъ  мастера.  Желех. 

Золотарь,  рй,  м.  1)  Золотыхъ  д-влъ 
мастеръ.  Золотарь,  золотарик,  скуй  мені 
перетік.  Чуб.  III.  394.  Сусіди  кажуть, 
що  нема  вдома,  що  піиюв  до  золотаря. 
Чуб.  ПІ.  326.    2)  Насмешливое    названіе 

очистителя  отхожихъ  мість.  Хїбьк.  Ум, 
Золотарик. 

Золотастий,  а,  е.  Золотистый.  Не  хо- 
вайсь, моя  рибонько  золотастая.  Г. 

Барв.  74, Зол  отець,,  тцй,  м.  Червонецъ.  То  ж 
не  піп  купував  і  не  дяк  торгував,  а  чер- 
нець-молодець  та  за  свій  золотець.  Грин. 
ПІ.  552. 

Золотий,  а,  6.  1)  Золотой.  Ой  кхинь- 
те  золот  перстінь  із  мизинця  -з  пальця. 
Мет.  19.  З  золотими  перснями  на  руці 
МВ.  II.  31.  2)  Золотого  цвіта;  золотистый. 

Золота  бджілка  над  квіткою  в'ється. 
Хата,  2.  Ум.  Золотенький,  золотесенький. 
Стрів,  мене  козак  молоденький,  схопив  з 
мене  вінок  золотенький.  Чуб.  III.  170. 

Золотий,  тбто,  м  =8лот.  Купи  мені, 
моя  мати,  за-  коптку  голку,  за  чотирі  зо- 

лотії червоною  шовку.  Мл.  л.  сб.  304.  • 
Золотило,  ла,  с.  Матеріаль  для  позо- 

лоты: краска.,  шумиха  и  пр.  Гол.  IV.  402. 
Золотити,  чу\  тиш,  гл.  Золотить,  по- 

злащать. Федьк.  I.  79.  Сонечко  гай  золо- 
тгіло.  Шевч.  410. 

Золотитися,  чуся,  тпшея,  гл.  Позла- 
щаться; казаться  золотыми  Ще  сонечко  не 

піднялось,  хмарний  Кавказ  не  золотився 
Мак.  Г.  37. 

Золотісінькнй,  а,  е.  Совершенно  золо- 
той. Употр.  какъ  ласкательное.  Моя  ма- 

тінко, моя  золотісінька!  Мил.  200. 
Золотіти,  тію,  еш,  и.  1)  Влестіть 

какъ  золото.  На  токах  золотіють  скирти . 
0.  1861.  XI.  100.  Глина  така  жовта, 
аж  золотіє.  Волч.  у.  2)  Обогащаться. 

Доля  йому  щиро  служила, — так  і  золотів, 
так  і  золотів.  МВ.  І.  65. 

Золоткбвий,  вого?— Злот?  Не  хочу  я 
червоною,  дайте  мені  золотковою  (о  день- 
гахъ).  Чуб.  IV.  198. 

Золотник,  ка,  м.  ̂ —Золотарь  і. 
Ой  ходімо  ж  ми  до  ковальчика,  до  коваль- 
чика,  до  золотника,  покуймо  ж  собі  мідяні 
човна,  мідяні  човна,  золоті  весла.  АД.  І.  1. 
2)  Раст.  а)  Роіепііііа  Іогшепіоігіез.  Вх.  Пч. 
1.  12;  б)  Оегапіиш  бап^иіпеиш.  Шух.  І. 
21.  3)  Золотникъ.  Лихо  прихиЫть  пудами, 
а  сходить  золотниками.  Ном.»^ё  1968.  4) 
Матка.  Желех.  Примовляння,  як  підбіра- 
ють  животи,  коли  осунуться:  „Золотий 
золотничку,  стань  собі  на  містечку;  де  по- 

ставив тебе  отець  і  мати,  тут  тобі  довіку 

стояти".  Грин.  II.  17.  Ум.  Золотничбн. 
,  Зблото,  та,  с.  Золло.  Гліб.  30.  Князі, 

що  золопюм  чертоги    і    ерщлами    світлиці 
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наповняють.  К.  Іов.  8.  Шовком  шила, 
шовком  шила  золотом  рубила.  Мет.  26. 
Піднес+п  ІКХ%  дари:  золото,  ладан  і  миро. 
Єв.  Мт.  І.  1  .  Ум.  Золотце.  Чуб.  III.  286. 

Золотобережний,  а,  е.  Золотообрезный. 
Золотоверхий,  а,  е.  Золотоглавый, 

съ  золотымъ  верхомъ.  Золотоверха  церква. 
Леввц.  Пов.  4.  Золотоверха  скринька.  Грин. 
II.  246. 

Зол  отого  лбсий,  а,  е.  Сладкогласный. 
Геній  народній  создав  Шевченка  з  його  сти- 

хом золотоюлосим.  Хата.  XI. 
Золотогрйвнй,  а,  е.  ИмгЬюіцій  золотую 

или  золотистаго  цвіта  гриву.  Сів  на  зо- 
лотогривою коня...  і  приїхав  до  царя.  Рудч. 

Ск.  I.   109. 
Золотокбваний,  а,  е.  Окованный  зо- 

лотомъ.  Біжить  ридван  зо.тпокоеан.  Гол. 
ІУ.   535. 

Золотокорий,  а,  е.  Съ  золотой  корой. 
На  морі,  на  окгянг,  на  річці  на  Ордані 
дуб  золотокорий.  Драг.  30. 

Золотокрвлий  а,  е.  Съ  золотыми  или 
золотвстаго  цвіта  крыльями.  Полинула, 
заспівала  ти,  золотокрила  (муза).  Шевч.  610. 

Золотомушва,  ви,  ж.  Пт.  Королекъ, 
І{ери1іі8.  Вх.  Поч.  II. 

Золотопера,  ри,  ж.  Раст.  Дипеиз  ейіі- 
*и».  Шух.  I.  21. 

Золотопёрий,  а,  о.  Съ  золотыми  перь- 
ями. Желех. 

Золотопблий,  а,  е.  Съ  золотыми  ни- 
вами, полями.  Удвох  дивитися  з  юри  на 

,(ніпр  широкий,  на  яри  та  на  лани  золо- 
тополі.  Шевч.  550.  Лани  золотополі. 
Хата,  84. 

Золотоп^тий,  а,  е.  Съ  золотыми  ці- 
нами, оковами-  Пилипко  золотопутий,  той, 

що  в  поірібі  замурувався.  Драг.  38. 
Золоторогий,  а,  е.  Съ  золотыми  или 

иызолоченными  рогами.  Був  собі  пан  та- 
кий башти/і...  .мав  собі  шість  воліє,  алмою 

іолотороюю.  Рудч    Ск.  І.  211, 
Золототисячник,  ва,  м.  Раст.  Егу(- 

геит  сепіаигеит. 
Золототканий,  а,  е.  Тканый  ?олотомъ. 

Шевч.  62Й.  Парчи  золототканая.  К.  ЧР.  58. 
Золотохвйлій,  я,  е.  Съ  золотыми  вол- 

нами. Лани  золотохвилі.   Шевч.  II.  151. 

Золоття,  ти,  с  соб.  Золотыя  нити?  Зо- 
лотыя  вещи?  Ой  просо,  просо — волоття, 
ой  косо,  косо,  золоття.  Мет.  206. 

Золотуха,  хи,  ж.  1)  Золотуха.  Зовсім 
був  осліп  од  золотухи.  К.  Гр.  Кв.  9.  2)= 
Золотушник    2.  Вх.    ІІч.  II.    12.    3)  Раст. 

а)  8о1ісІа£о    Уіг^аигеа  Ь.    ЗЮЗО.  І.    137. 
б)  ТЬаІісігит  Пауит  Ь.  ЗЮЗО.  І.  138. 

Золотушний,  а,  е.   Золотушный. 
Золотушник,    ва,    м.    Раст.    а)  Іпиіа 

Ьіііапіса.  б)=Золотуха  3  а.  ЗЮЗО.  І.  137. 
2)  Пт.  Пчеловоръ,  Мегорваріазіег.  Вх.  Пч. 
II.    12. 

Золотце,  цй,  с  1)  Ум.  оть  зблото. 
2)  Шумиха.  (Шишки  з  короваю)  великі 
з  золотцем.  Алв.  35. 

Зольнйця,  ці,  ж.=3ільннця.  Чуб.  І. 
103. 

Золянйк,  ва,  м.  1)  Покупающій  золу 
на  мыльные  заводы.  Мнж.  2)  Чанъ  для 
іцелоченія  кожъ  въ  золі  и  извести.  Вас. 
157. 

Зомкн^ти,  си.  См.  Зімкнути,  си. 
Зоиліватн,  ваю,  еш,-  сов.  в.  зомліти, 

лінз,  вш,  гл.  Обомліть,  упасть  въ  обмо- 
рокъ.  Головонька  змита,  кошуленька  біла, 
а  молода  дівчина  із  жалю  зомліла.  Чуб.  У. 
354.  Катря  стоїть  коло  стіни,  сама  як 
стіна  біла:  бачу — зомліває.  МВ.  II.  148. 

Зомлілий,  а,  є.  Обомлівшій.  Шевч. 
148.   її  зомліла  дуіиа.  Мир.  Пов.  І.  158. 

вомнйти  и  80МЯТИ,  мну,  нош,  гл.— 
Зіиняти.  Зомняв  на  кабаку.  Ном.  №  3960. 

Зона,  нй,  ж.=8ана. 
Збпав,  нар.  На  збиав.  Въ  обратную 

сторону.  Коли  сонечко  на  зопак  зіі'іде,  тоді, сестрице,  гостьом  в  вас  буду.  Мл.  л.  сб. 
232. 

8-бпалу,  нар.  Сгоряча.  3-опалу  і  не 
примітив  далебі,  чи  він  був  там,  чи  ні. 
Верхнедніпр.  у. 

Зопаріти,  рію,  вш,  гл.  Заболіть  воспа- 
лешемъ  мочевого  пузыря.  Запорів  віл. 
Черк.  у. 

Зонинйтн,  нк>.  ниш,  ..і.— Зупинити. 

Кв.  Драм.  250. 
Зопочйнов,  нву,  «.—  Спочинок.  Чор- 

ним очам  спання  нема,  ніжкам  зопочинку. 
Мл.  л.  сб.  328. 

Зопсіти,  сію,  аш,  гл.  Испортиться. 
Віл  у  мене  зошів,  нема  чим  і  поїхати. 
Міус.  окр. 

Зопсувати,  суш,  вш,  м.=3іпсувати. 
Зовсім  бісова  собака  сало  зопсувала.  Канев. 
у.  Доброго  корчма  не  зопсує,  а  лихого  і 
церква  не  поправить.  Ном.  №  3232.  См. 
Запсувати. 

Зопсуватнся,  суюся,  вшся,  ??.=3іпсу- 
ватися. 

8о  пхну  ти,  ну,  неш,  и.=8іпхнути. 
З  кроватоньки  зочхнула.  Чуб.  У.  668. 
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8оп'ястй(ся),  пнуХся),  неш(ся),  іл.== 
Зіп'ясти,  ся.  Гліб.  89.  Лениц.  І.  103. 

Зоп  ятйтиея,  чуся,  тйшся,  гл.  Оста- 
новиться. Тоді  віл  зхпіятився  і  не  став 

іти  до  ного.  Новомоск.  у.  Як  скажеш,  щоб 
він  тобі  віддав,  то  пан  і  зогіяттшея. 
НВолын.  у. 

Зорати,  рю,  рвш,  гл.  Вспахать.  Зорав 
приймак-приймаченько  зо  три  десятини. 
Чуб.  III.   127. 

Зорвати(ся),  рвутся),  рвеш(ся),  и.  — 
Зірвати,  ся.  Що  маковку  зорву— друга  буде, 
її  матінка  умре,— я  й  загину.  Чуб.  V.  431». 
Як  з  гіллі  зарвався.  Ном.  №  3150. 

Зорганивуватися,  з^юся,  єшся,  гл. 
Организоваться.  Моє  о  Христі  браттє 
зорганізувалось  у  якесь  товариство.  К. 
ХП.  27. 

Зоренйця,  ці,  ж.  ==  Зориця.  Козел,  у. 
Збрешливий,  а,  є.  =  Зоряний.  Ніч 

юрсхитва  та  тиха.  МВ.  І.  141. 
Збрешливо,  нар.  =  Зоряно.  А  на  дворі 

зоїняилто  та  тихо.  Федьк. 
Зорина,  ни,  ж.  Звізда.  Ум.  Зоринна. 

зорйночка.  А  мила  сидить — як  свіча  го- 
рить, а  дитиночка  -  як  зорйночка.  Грин. 

III.   365. 

Зорити,  рю,  рйш,  гл.  Слідить  глазами 
за  кімт>,  смотріть  пристально.  Так  і  біги 

за  їм,  так  і  зорить.  Зміев.  у.  Зорить  пра- 
ведного грішний,  гцоб  зігнати  іюю  з  світу. 

К.  Исал.  90.  Чого  зориш  на  нас  очима 
дико?  К.  Іов.  33. 

Зориця,  ці,  ж.  Звізда.  Оце  тобі  про- 
відниця—ясная зориця.  Мет.  225. 

Зоріти,  рію,  еш,  гл.  Світиться,  сві- 
тить, сіять.  Місяць  світить,  зоря  зоріє. 

Чуб.  У.  474.  Серце  моє,  зоре  моя,  де  це 
ти  зоріла?  Шевч.  143.  См.  Зоряти. 

Зоряйця,  ці,  ж.  =  Зірниця.  Тоді  ко- 
зак од  дівки  йде,  як  зійде  зорниця.  Чуб. 

У.  93. 

Зорній,  я,  е.  Заревой.  Як  літнім  ран- 
ком зчервоніють  хмари  над  сонечком,  що 

весело  встає,...  поети,  мов  боги,  ні  нащо 
не  вважають  і  пісню  зорнюю  про  дольній 
світ  співають.  К.  Дз.  214. 

ЗорнуЧ>и.  См.  Зринати. 
Зорудувати,  дую,  еш,  гл.  Справиться, 

еділать  что.  Не  зорудує  ніяк  із  Насту- 
синим  батьком.  Г.  Барв.  448.  Що  задумав, 
то  вже  зорудує-  Г.  Барв.  520. 

Зоружйти,  жу\  жйш,  гл.  Соорудить. 
Уже  зоружили  зруб.  НВолын.  у.  Зоружив 
чобота.  НВолын.  у. 

Зорювати,  рюю,  еш,  гл.  Спать  на  от- 

крытомъ  воздухі.  Роспитують,  хто  з  чим 
і  відкіл..  і  куди  гіде,  і  де  зорювали,  і  де 
вода  краи^  Кв.  II.  41.  Літом  у  нас  товар 
у  полі  зорює.  ̂ >орз.  у.  Отара,  отирлувалась 
і  зорює,  і  чабани  поснули.  О.  1862.  У. 

Кух.  34. 
Зо£Й.  рі,  ж.  1)  Звізда.  Чи  це  тая  зігря 

зійшла,  щоб  я  додому  ішла?  Чи  це  тая 
вечірняя,  щоб  я  погуляла?  Грин.  НІ.  198. 
Оїі  ти  зоре,  моя  зоре,  зіронько  вечірняя. 
Лукаш.  161.  2)  Заря.  Чи  то  зоря  роз- 

світає? Чуб.  У.  2.  На  збрю  займається. 
Світаетг.  Уже  зоря  занялася,  вже  й  со- 

нечко зійшло.  МВ.  II.  110. 

а,  є.  =  Зоряний.  Зорява 
стяга  рожева  зорялася.  МВ.  (О.  1862. 
І.  90).  Зоряве  небо  миготить.  К.  (О.  1861. 
ІУ.  151). 

Збряво,  нар.  =  Зоряно.  На  небі  зоряво, 
і  золотим  серпом  підбився  молодик  угору 
по  над  хмарки.  К.  Дз.  141. 

Зоряний,  а,  є.  1)  Звіздньїй.  Ніч  мі- 
сяшна,  зоряна.  МВ.  (О.  1862.  III.  53.  2) 
Зоряна  вода.  По  нар.  повірью:  вода  съ 
лікарственной  силой  для  коровы,  простояв- 

шая ночь  при  звіздахь.  Коли  корова  дає 
мало  молока  (як  хто  паробе),  треба  давати 
їй  зоряну  воду  пити.  А  ту  воду  роблють 
так:  ясної  ночі  ставляють  на  видноті, 

супроти  зірок,  дійницю  з  водою,  то  вона 
повинна  простояти  всю  ніч.  Грин.  II. 
46,  320. 

Зоряниця,  ці,  ж.  Звізда.  Ном.  №  53, 
стр.  291. 

Зоряно,  нар.  Много  звіздь.  А  зоряно 
так,  що,  здається,  зорями  в  вічі  сипле.  МВ. 
(КС.   1902.  X.  148). 

Зорити,  рйю,  еш,  іл.  Світиться,  сіять. 
Що  то  була  за  дівчина!  Зайде  в  хату,  то 
мов  зоря  зоряє.  Г.  Барв.  103,  237.  Там 
квітки  як  в  божім  раю...  зорями  в  траві 
зоряють.  К.  Дз.  221.  Ой  вийду  на  гірку 

та  гляну  на  зірку, — що  зоря  зоряє,  а  вся 
челядь  гуляє.  Грин.  III.  61.  См.  Зоріти. 

Зорятися,  риється,  іл.  безл.  Показы- 
ваться зарі.  Там  зоряєтсься,  займаєтг>ся. 

Чуб.  НІ.  475.  Вже  н  зоряється.  Вже 
сонце — день.  МВ.  II  149.  Зза  дубків  моло- 

деньких зорява  стяга  рожева  зорялася.  МВ. 
(О.  1862.  І.  90). 

Збряшний,  а,  є.  =  Зоряний.  Ач  яка 
зоряшна  ніч!  Хоч  голки  збірай.  Староб.  у. 

Зосібна,  нар.  Порознь,  каждое  отдель- 
но. Єсть  же  і  иншоло  багато,  що  зробив 

Ісус,  що,  коли  б  писати  зосібна,  то  думаю, 
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що  и  сам  світ  не  помістив  би  писаних 
мнш.  вв.  І.  XXI.  25. 

Зослати,  шлю,  шлеш,  гл.  —  Зіслати. 
Зосмілити.  См.  Зосиілювати. 

Зосмілитнся.  люся,  лишся,  гл.  Осмі- 
литься, ободриться.  Іосиф,  зосмілившись, 

увійшов  до  ЇІнлаїпа.  Св.  Мр.  ХУ.  43.  Я 
раз  ізнов  зосмілився  матері  натякнути.  Г. 
Бар».  201.  і 

Зосмілювати,  люю,  вш,  сов.  в.  зосмі- 
лити, лю,  лиш,  гл.  Ободрять,  ободрить. — 

Кажи  мені  всю  правду,  Опанасе, — зосмілю- 
вала  йою  майориш.  Г.  Барв.  334. 

Зоставати(ся),  таю(ся),  бш(ся),  сов.  в. 

зостати(ся),  ну(ся),  неш(ся)  гл.  =  8іста- 
вати(ся),  зістати(ся).  То  був  волом,  а  то 
не  хочеш  зостатися  конем.  Ном  А»  1865. — 
когб.  Отставать,  отстать  отъ  кого.  Іди  та 
не  гайсь,  щоб  нас  не  зоставсь.   Мнж.   129. 

Зоставити.  См.  Зоставляти. 

Зоставлйтн.  лйю,  еш,  сов.  в.  зоста- 
вити, влю,  виш,  и.  =  Зіставляти,  зі- 

ставити. Жяха-Бутурлака  не,  рубайте, 
между  військом  для  порядку  за  яризу  війсь- 

ковою зоставляйте.  АД.  І.  215. 
Зостановйти,  влю,  виш,  >.к  —  Зоста- 

вити. Йою  сонного  будили,  не  збудили, 
там  йою  в  неволі  й  зостановили.  АД. 
І.  127. 

Зостанок,  нку,  м.  =  Останок.  Мабуть 
ше  здужав  би  на  зостанку  віку  вам  загра- 

ти. Гацц.  Аб.  65. 
Зостарити,  рю,  риш,  іл.  =  Зістарити. 

Синів  не  женила,  дочок  не  'ддавала:  зоста- 
рило  мене,  що  я  заробляла.  Чуб.  V.  927. 

Зостарітися,  ріюся,  ешся,  гл.  Соста- 
риться. Шевч.  101.  Як  башто  будехи  знать, 

то  скоро  зостарієшся.  Ном.  .\?  5948.  Вже 
старі,  зостарілися.  Рудч.  Ск.  І.  210. 

Зостати(ся).  См.  Зоставати(ся). 
Зострах,  ху,  лі.  Испугь.  Мнж.  181. 
Зострівати,  ваю,  вш,  сов.  в.  зострі- 

ти,  ріну,  неш,  гл.  Встречать,  встретить. 
Пішла  моя  дівчинонька  понад  берегами,  та 
зостріла  рибалочок  з  трьома  неводами. 
Мет.  18.  Зострів  мене  козак  молоденький, 
схопив  з  мене  вінок  зо.юпгенький.  Чуб. 
III.   170. 

Зостріватися,  вася,  ешся,  сов.  в.  зо- 
стрітися,  рінуся,  нешся,  гл.  Встречать- 

ся, встретиться.  Да  піду , я  селом, .  улицею, 
та  зострінуся  з  молодою  дівчиною.  Чуб. 
V.  154. 

З  остріти,  рію,'  еш,  гл.  Сділаться  ост- рьгнъ,  боліє  острым!..  Зима  зостріла.  Зима 
сделалась  боліє  холодной.   Вх.  Лем.  420. 

Зотлілий,  а,  є.  Истлівшій. 

Зотління,  ня,  с  Тлініе,  истлінн*. 
Моїм  костям  зотління і  я  бажаю.  К.  Іов.  16. 

Зотліти,  лію,  еш,  гл.  Истліть.  Моє 
біле  тіло  під  патикою  зотліло.  Гол.  1.196. 

Хусточка  зотліла.  Мл.  л.  сб.  277.  Пішла 
вона  (надія)  на  той  світ  в  преісподню,  ко- 

ли ще  й  там  знайду  впокій,  зотлівши.  К. 
Іов.  38. 

Зотну>н,  ну\  неш,  гл.  =  Зітнути. 
Шевч.  382.  Чуб.  Ш.  270. 

Зотнуткся,  н^ся,  нешся,  гл.  =  Зітну- 
тися. К.  Досв.  172. 

Зотрнвати,  ваю,  еш,  гл.  Подождать.  За 
ворітьми  я  ще    довгенько   зостривала.  МВ. 
II.  105. 

Зотр^хнути,  ну,  неш,  и.  =  Струх- 
нути. Там  і  зотрухла.  Руд.  Ск.  І.  141. 

Зотхати,  хаю,  еш,  сов.  в.  зотхр.у>и, 
ну\  неш,  и.  —  Зітхати,  зітхнути.  Вийди 
на  могилу  та  й  зотхни    тяженько.     Чуб. 
III.  117.  Зопіхнув    до  Бога,    далі    занімів. 

Федьк.  І.  29. 
Зотхн^тися,  нУся,  нешся,  гл.  Видох- 

нуть. Кінь  спіткнувся,  тяженько  зітх- 
нувся:  „  Чого  ти,  коню,  зотхаєш?"  Грив. 
III.  237. 

Зохабнти,  блю,  биш,  гл.  Оставить, 

бросить.  Вийшло  дівча  (жито)  'жати,  не 
могло  г~о  в  ручку  взяти.  Піхило  око  до  крам- 

ниці купг/вати  рукавиці,  рукавиці  не  ку- 
пило, в  полю  жито  зохабйло.  Гол.  І.  339. 

Збхматися,  маюся,  ешся,  г.%.  Поже- 
лать. Мати  собі  міркувала,  що  як  пійде 

на  розглядини,  що  й  своє,  мовляв,  тяию, 
і  велика  ікона  від  покійної  жінки  дітям 
зосталась,  то  я  й  зохмаюсь  (заміж).  Г. 
Барв.  231.  Почула,  гцо  чоловік  до  свата 
збірається,  та  й  собі  зохмалась  туди  ж  іти. 

Зохотитися,  чуся,  тишся,  гл.  Почув- 
ствовать охоту,  желаніе.  Харьк.  у.  Зохо- 

тився до  школи  хлопець.  Черк.  у. 
Збчити.  чу,  чнш,  гл.  Увидеть.  На 

що  ж  і  очі  в  лобі,  коли  не  зочити  кою  тре- 
ба. МВ.  (О.  1862.^.  56,  35). 
Зошиарити,  рю,  риш,  гл.  Сбросить, 

скинуть.  Зошмар  з  воза  сіно.  Вх.  Лем.  421. 
8п...  =  Сп... 
Зрабуватн,  б^ю,  еш,  гл.  Ограбить. 

Ідуть  туркгі  на  рабунки,  зрабують  тя 
молодою.  Чуб.  V.  1087.  Зрабусали  той 
город,  забралгі  в  йому  всіх  коней  Опат.  25. 

Зрада,  ди,  ж.  Изміна,  віроломство. 
Чи  ти  мене  вірно  любиш,  чи  на  одну  зра- 

ду? Мет.  43.  Сестру  кликнула  (Дідона) 
на  пораду,  щоб  юре  злее  росказать,  Енєеву 
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оплакать  зраду.  Котл.  Ен.  І.  35.  Співає 
він,  що  любив  колись  щиро  та  вірно,  а 
йому  зрада  сталась  несподівано.  МВ.  II. 
118.  Уи.  Зрідка,  зрадонька,  зрадочка.  О. 
1862.  ІТ.  ЗО. 

Зрадецький,  а,  є.  Измінническій.  Зра- 
децькі  речі  супротив  пана.  Хата.  153. 

Зр&джати,  джаю,  сш  и  зраджувати, 
джую,  вш,  сси.  в.  врадити,  джу,  диш, 
гл.  МВ.  II.  62.  Красні  лиця  часто  зрад- 
жають.  Гол.  І.  362.  Часто  ходив,  вірно 
любив,  з  нею  женихався,  вона  ж  мене  ізра- 
дила, — я  й  не  сподівався.  Мет.  86.  Ой 
Палію,  Палію  Семене,  чи  не  зрадиш  ти 
мене?  Макс.  (1834),  98. 

Зрад8Ілля,  ля,  с.  Раст.  А§гітопіа 
Еираіогіит.  Шух.  І.  21. 

Зрадити.  См.  Зраджати. 
Зрадитися,  джуся,  дишся,  гл.  1)  По- 

советовавшись, рішить.  Зрадились,  щоб 
піти  до  попа.  О.  1862.  VI.  59.  2)  Из- 

менить себе.  Слово  встрічено  только  въ 

й Ужинку"  Гатцука  (стр.  350.  Ном.  № 
8772):  Хоч  кохання  не  зрадиться,  та  че- 

реві (?)  заводиться. 
Зраділий,  а,  в-  Обрадовавшійся.  Боже, 

іарно!...  токоче  її  зрадгле  серце.  Мир.  Пов. 
II.   84. 

Зрадіти,  дію,  вш,  гл.  Обрадоваться, 
вв.  Мр.  XIV.  11.  „Вже  козак  твій  назад 

іде".  А  козачка  тому  зраділа  Чуб.  V. 
1171.  Пані  зраділа.  МВ.  II.  40.  Як  вгля- 

діло я  вас,  так  аж  зраділо-  Гліб.  1.« 

Зрадітися,  діюся,  вшся,  гл.  —  Зраді- 
ти. Той  чоловік  зрадівся.  ХС.  IV.  16. 

врадлйвнй,  а,  е.  Изменчивый,  склон- 
ный къ  взмЄнамі>.  Мое  серце  зрадливее 

звичаю  не  знає.  Мл.  л.  сб.  312.  Оіі  хор-, 
туно  зрадливая,  що  ж  ти  виробляєш? 
Дала  серцю  зазнатися,  з  милим  розлучаєш. 
Чуб.  V.  418. 

Зрадливість,  вости,  ж.  вероломность, 
предательство.  К.  Кр.  17. 

Зрадливо,  нар.  По-измЄннически.  Мес- 
сап,  забігши  збоку,  зрадливо,  зо  всього  на- 

скоку, пустив  в  ЕнеА*  камінцем.  Котл.  Ен. VI.  76. 

Зр&дний,  а,  є  и  арадній,  я,  в.  =  Зрад- 
ливий Гей-гей!  не  надь,  рибалко  моло- 
денький, на  зрадний  гак  ні  щуки,  ні  лина. 

Г.  Арт.  (О.  1861,  III.  109).  Зрадня  ваша 
рада.  О.  1861.  IV.  31. 

Зрадник,  ка,  м.  ИзмЄнникт,,  преда- 
тель. Чуб.  V.  57.  Вибрав  Юду  Іскариоць- 

кого,  що  стався  зрадником.  6в.  Л.  VI.  16. 
Зрадниця,  ці,  ж.    ИзмЄнница,  преда- 

тельница. Ой  ти,  дівице,  моя  зраднице, 
зрадила  мене  молодою.  Чуб.  V.  410. 

Зрадиій.  См,  Эрадний. 

Зрадніти,  нію,  «ш,и.  ■==  Зрадіти.  Не- 
бозі сонечко  мріється, — воно  ж  зрадніло,  та 

й  справді  гріється    Ном.  №  6402. 
Зрадок,  два,  м.  =?  Зрадник.  Плини, 

плини,  майстрова,  від  кладки  до  кладки, 

щоби  знала  і",  пам'ятала,  які  шевці  зрад- 
ки.  Чуб.  V.  1086 

Зрадувати,  дую,  вш,  гл.    Обрадовать. 

врадуватися,  дуюся,  вшся,  гл.  Обра- 
доваться. Та  зрадується,  звеселиться  Ма- 

русина  матінка.  Мет.  146. 
Зрав,  ву,  м.  1)  Черенокъ  для  привив- 
ки къ  дереву.  Желех.  2)  Образецъ; 

колодка  (у  сапожниковъ).  Желел.  Вх. 
Зн.  22. 

Зрази,  араа,  ж.  мн.  Кушанье  изъ  го- 
вядины: родъ  сверну таго  битка  съ  на- чинкой. 

Зразковий,  а,  е.  Образцовый.  Желех. 
Зразбвий,  а,  е.  Къ  зразам  относящей- 
ся. (Понесли)  зразову  до  ріжків  печінку. 

Котл.  Ен.  II.  9. 

Зравбв,  ака,  м.  1)  Образецъ,  образ- 
чика, примеръ.  Перекривля...  дочку  й  жін- 

ку, затягаючи  жалібним  голосом  на  зразок 
жіночою  юлосіння.  Левиц.  І.  208.  Похва- 

лює Чіпку,  другим  ня,  зразок  ставить.  Мир. 
ХРВ.  291.  Мнж.  181.  2)  Узоръ.  А  ну  ли- 

шень зразок  зніму  з  мережки,  Лебед.  у. 
Покажіть,  будьте  ласкаві,  ваші  шитки, 
зразки.  Мені  треба  сорочку  вимережити  і 
лиштвою  пошити.  Г.  Барв.  216.  3)  Вы- 

кройка. Эраву,  нар.  Сразу,  вдругъ;  съ  самаго 
начала.  Захоч —  і  вродиться  все  зразу. 
Котл.  Ен.  VI.  35.  Ми  тільки  що  наткну- 

лись, він  так  таки  зразу  і  почав  лаятись. Новомоск.  у. 

Зралити,  лю,  лиш,  гл.  Вспахать 

ралом. Зрана,  нар.  Иоутру,  съ  утра.  По  заку- тках зрана  до  вечора  стоять  діди.  Левиц. 

І.  42. 
Зранити,  ню,  ниш,  гл.  Изранить. 

Зранку,  зрання,  мар.=8рана.  Прихо- 
дили люди  зранку.  Рудч.  Ск.  II.  168.  Орав 

же  я  зрання  до  полудня,  доки  не  прийшла 
на  серденьку  туга.  Чуб.  V.  157. 

Зратитнся,  чуся,  тишся,  гл.  1)  О 
волахъ,  когда  они,  будучи  въ  ярме,  тя- 

нутся въ  противоположный  стороны:  рас- 
ходиться. Зратилися  воли.  Каменец,  у. 

2)  Поссоритьс  ,  разойтись.  От  зратилася 
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й  не  живе  з  чоловіком,  бо   він  ню  6т, 
мара  їх  знає.  Каиенец.  у. 
Зрахувати,  х^ю,  вш,  гл.  1)  Сосчи- 

тай- Наїхали  купці  з  Варшави,  тою  ко- 
ники сторгували,  ще  за  Пою  гроші  зраху- 

вали.  Чуб.  V.  782.  2)  Разсчитать,  сообра- 
зить. Зміркували,  зрахували,  гцо  з  козака 

буде.  К.  Досв.  163.  Твоє  зраховане  прему- 
дре шво.  К.  ЦН.  205. 
врвеструватн,  ру^о,  вш,  гл.  СдЬлать 

реестръ  чему. 
врекатися,  каюся,  вшся,  сов.  в.  врек- 

тися, ч^ся,  чешся,  гл. — чогб.  Отрекаться, 
отречься  отъ;  отказываться,  отказаться 
отъ.  Невинности  моєї  не  зречуся.  К. 
Іов.  57. 

вретитися,  чуся,  тншся,  ы.=3ратн- 
тнся.  Попереду  жили  німою,  а  далі  зрети- 
лися,  зретилися,  гцо-дня  сварка  та  ко- 

лотня, та  и  розійшлися.  Каиенец.  у. 
Ге-иг!  уже  ся  зретили,  то  шкода  і  вмовля- 

ти. Каменец,  у. 
Зречя,  чу\  чеш,  гл.  Сказать.  Желех. 
Зречися,  ч^ся,  чёшся,  (л.=3ректнся. 

Желех. 

врешілнй,  а,  е.  Трухлый.  Дерево  зре- 
шіле.  Бх.  Леи.  421. 

Зрешітн,  ппю,  вш,  .  гл.  Сделаться 
трухлыиъ.  Вх.  Леи.  421. 

вривання,  ня,  с.  Срываше. 
вривати,  ваш,  вш,  сов.  в.  вірвати, 

рву\  веш,  гл.  1)  Срывать,  сорвать.  К.  Досв. 
57.  Рудч.  Ск.  II.  60.  Квітку  зірвала,  за 
юлову  клала.  Чуб.  III.  303.  2) — бунт.  Под- 

нять бунтъ,  возиущеніе.  Звели  нам  під 
москалів  тікати,  або  звели  нім  з  ляхами 
великий  бунт  зривати.  Макс.  (1849).  76. 
3)  Зірвати  бики.  Выпречь  быковъ  изъ  яриа. 
Вх.  Зн.  22.  4) — спину,  ийшни.  Ліченіе 
поясницы  посредствонъ  оттягиванія  руками 
кожи  отъ  спины.  Мвргор.  у.  Екатериносл. 
у.  Слов.  Д.  Эварн.  5)  Зірвана  дорога.  До- 

рога съ  замерзшею  на  ней  грязью,  изре- 
занною раньше  колесами.  НВолын.  у. 

вриватися,  віюся,  вшся,  сов.  в.  зірва- 
тися, рв^ся,  вешся,  и.  1)  Срываться, 

сорваться.  Ой  як  тая  черешенька  сама  не 
зірветься,  так  до  мене  дівчинонька  сама  не 

пришлеться.  Чуб.  2)  Вскакивать,  вско- 
чить, быстро  подняться.  Зривається  ніби 

ку<?к  бігти.  МВ.  II.  54.  Справді? — покрикне 
панночка,  зірвавшись  з  місця.  МВ.  (О.  1862. 
Ш.  48).  Встав,  зірвався,  пішов  з  шу- 

мом. Гол.  I.  37.  Зірватися  на  ноги.  Вско- 
чить. Св.  Л.  106.  3)  Трогаться,  тронуться 

съ  міста,  двинуться.  Раз  март  апріля  звав 

у  гості  до  себе.  Апріль  зорвався  їхать  во- 
зом. Драг.  16.  Мати  було  як  зірветься 

хоч  на  один  день  куди...  Г.  Барв.  62.  Піш- 
ла заміж  та  не  так,  пішла  раз  —  не  га- 

разд, не  зірвуся  другий  раз.  Грин.  III.  357. 
4)  Поднинаться,  подняться  (о  бурЬ  и  пр.) 
Зірвалася  шуря  буря.  Нп. 

Зрнвки,  вок,  ж.  мн.  Деревья  съ  по- 
луснятыми плодами.  Ще  нарвала  ягід  (ви- 

шень) на  зривках — де-не-де  зосталось, — по- 
ки ту  ягідку  піймаєш.  Новомоск.  у.  (За- любовск.). 

Зринати,  наю,  вш,  сов.  в.  ао(і)рну>и, 
рну\,  неш  ы  зринути,  ну,  неш,  гл.  1) 
Выплывать,  выплыть  на  поверхность  воды, 

вынырять,  вынырнуть.  Уже  ж  сьому  синьо- 
му каменю  на  верх  не  зринать,  а  пави- 

ному піру  на  дно  не  тонуть.  Чуб.  V.  607. 
Утоплений  сам  зринув.  Харьк.  у.  2)  сов.  в. 

Спрыснуть,  сорваться,  выскользнуть.  На- 
кинути відьму  там  очкуром, — допіру  не 

втече  вона...  з  очкура  не  зрине.  Драг.  73. 
Колесо  зірнуло.  Кінь  з  недоуздка  зірнув. 

Харьк.  г. 
Зрйнутися,  нуся,  нешся,  гл.  Хлы- 

нуть. Зринулася  водиця  з  Дунаю,  з  Дунаю 
тихою,  бережку  крутого.  Мет.  294. 

Зриштувати,  т^ю,  вш,  и.  Соорудить. 
От,  зриштували  байдаки.  Рудч.  Ск. 
II.  28. 

врівка,   ни,  ж.  =  Здрінка.    Вх.    7г. 

Зрівна,  нар.  Ровно?  Поровну?  Зріана, 
дружбонъку,  зрівна,  край  коровай  здрібна. 
Гол.  IV.  329. 

Зрівноважити,  жу,  жнш,  м.  Уравно- 
весить. К.ЦН.  185. 

Зрівняти,  нею,  вш,  гл.  Ср  внять. 
Зрівняв  землю,  покрив  дерном.  Шевч.  204. 
/  з  землею  зрівняють  тебе.  6в.  Л.  XIX. 
44.  Смерть  усіх  зрівняє.  Харьк. 

врівнйтнся,  няюся,  вшся,  гл.  1)  Срав- 
ниться, сравняться.  Турчин  у  воду  поко- 

тивсь, вода  зргвня/юсь  Мл.  л.  сб.  87.  2) 
Поровняться.  Скоро  зрівнявсь  із  ними,  за- 

раз поздоровкавсь  із  тим  братом  Якимом. 
Рудч.  Ск.  I.  206. 

Зрідка,  нар.  Рідко,  не  часто,  не  густо. 
Ох  і  шю  мій,  гаю,  розсаджений  зрідка- 
Чуб.  V.  647. 

Зрідно.  нар.  Урожайно.  Дай  тобі,  Бо- 
же, щоб  у  полі  зрідно,  щоб  у  полі  зрідно, 

а  у  дворі  плідно.  Чуб.  III.  365. 
Зрізати.  См.  врізувати. 

Зрівна,  нар.  Отдельно. 
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Зрівнятися,  нкюя,  нишся,  гл.  Отде- 
литься, разделиться. 

Зрізок,  вка,  м.  1)  ОбрЬзокъ.  НВолын. 
у.  2)  Срізт»,  перерізг. 

Зрізувати,  вую,  еш,  сов.  в.  зрізати, 
зріжу,  жеш,  гл.  Срезывать,  срізать.  їх 
зрізують,  як  спілий  колос  в  полі.  К.  Іов. 
54.  Зріжу  голову,  вийму  серце.  Ном.  стр. 
303,  №  473. 

Зрікатися,  каюся,  вшся,  гл.—  Зрека- тися. 

Зрідко,  ка,  с.=3дрінка.  Вх.  Лем.  421. 
Зрінка,  ки,  ж.  и  врінко,  ка,  с= 

Здрінка.  Вх.  Лем.  421. 

Зріст,  врбсту,  м.  1)  Ростъ.  Сама  крас- 
на, чепурная,  хорошого  зросту.  Мл.  а.  сб. 

203.  На  зріст.  Ростомъ.  Шити  на  зріст. 
Шить  такъ,  чтобы  пошитое  годилось  и 
тогда,  когда  выростетъ  тотъ,  для  кого  ши 
то.  2)  Возрастъ.  З  малих  літ  до  великого 
зросту  кохала,  годувала.  ЗОЮР.  І.  19.  3) 
Проросшее  зерно,  снопи. 

Зрість,  зрости,  ж.  Знакъ  оть  сростанія 
на  стволі  дерева  разрубленнаго  міста. 
НВолын.  у. 

Зріти,  врію,  еш,  и  1)  Зріть,  созрі- 
вать.  Пшениця  зріє  на  ниві.  Стор.  І.  128. 
І  вітер  не  віє,  сонце  не  гріє,  калина  не  зріє. 
Мет.  134.  2)  Выростать,  ділаться  взрос- 
лымъ.  Ти  на  літі  і  Ярина  зріє.  Шевч. 
245. 

Зріти,  арю,  зриш,  гл  Видіть.  Мусить 
всяк  чоловік  зріти,  що  недовго  тут  жити. 
Чуб.  III.  19. 

8роб,  вробу,  м.  1)  Совершеніе,  испол- 
неніе  работы.  Довести  до  зробу.  Испол- 

нить, сділать.  Тоді  аж  зароблять  вони 
велик  спасибі,  як  доведуть  до  зробу,  до 

пуття  тую  роботу.  Васильк.  у.  Прий- 
нятися до  зробу.  Приняться  за  діло,  за 

исполненіе  работы.  Як  приймуться  до  зробу, 
у  той  час  оддамо  гроші.  Васильк.  у. 

Зробити,  блю,  биш,  гл.  1)  Сділать, 
произвести.  Хата,  164.  Зроби,  милий,  зо- 

лоті удила,  щоб  я  твою  коня  до  води  во- 
дила. Мет.  112.  Гуси  зробили  великий 

крик.  Грин.  II.  239. — своїм  богом.  По  сво- 
єму. Не  куди  й  дів  ті  гроші,  а  купив 

дзвін;  та  вже  й  тим  скривдив  громаду,  що 
зробив  своїм  богом.  Св.  Л  287.  2)  Повре- 

дить кому  колдовствомъ.  Чоловік  з  голоду 
сохне,  а  дурні  брешуть,  що  це  йому  зроб- 

лено. 3)—  вблю  йому,  чию.  Исполнить  чье 
желаніе.  Он  чумаченьки,  ой  ви  молоденькі, 

зробіть  мою  волю.  Чуб.  V.  1031.  4)— ласку. 

Сділать  одолженіе.  Велику  ласку  мені  зро- 
би, послухай.  МВ.  II.  112.  5)— собі  смерть. 

Наложить  на  себя  руки.  Ах  волю  сала 
собі  смерть  зробити,  як  в  башцтві  з  не- 

любом жити.  Чуб.  V.  117. 
Зробитися,  блюся,  бишся,  гл.  Ст- 

латься. Зробився  мов  несамовитий.  Котл. 

Ен.  II.  15.  Усе  зробилось,  як  бажали  єзу'гти. 
Стор.  МПр.  72. 

Зрббка,  ки,  ж.  Брати  гроші  на  зр&бку. 
Брать  деньги  подъ  отработокъ.  Зеялі  в 
його  нема, — бере  гроші  на  зробку:  уперед 
даєш,  а  послі  він  одробля.  Новомоек.  у. 
(Залюбовск.). 

Зробляти,  ляю,  еш,  гл.  Обрабатывать. 
Ой  я  тобі  не  наймичка  все  поле  зробляти. 
Гол.  IV.  538. 

Зрббок,  бка,  м.  Истощенный  работою, 
негодный  уже  къ  работі  человйкъ.  Же- 
лех. 

Зрода,  врбду,  эроду -звіку,  нар.  ї) 
Нона  зрода  й  у  церкві  не  була.  Мнж.  104. 
Чи  був  у  тебе  батько  зроду?  Ном.  №  10505. 
Ой  я  зроду  лишенька  не  знала.  Чуб.  V. 
594.  Зроду  я  заміж  не  піду.  Лавр.  155. 
Зрбду-віну-  Никогда  еще.  Зроду-віку  не 
було  такою,  а  тепер:  ось  тобі,  на!  По- 

дольск, г.  2)  Никакъ,  никоимъ  образомъ. 
Такі  капосні  люде,  що  мені  не  можна 

зроду-звіку  на  селі  вдержатись.  Левиц. 
Пов.  348. 

Зродити,  ся.  См.  Зрожати,  ся, 
Зрбду.  См.  Зрода. 
врожай,  жаю,  м.  Урожай.  Зрожаю 

нема,  тільки  зродила  трава  шовкова.  Мет. 465. 

Зрожати,  жаю,  еш,  сов.  в.  вродити, 
джу^  дню,  гл.  1)  Рожать,  родить.  Так 
йою  мати  зродила.  Ном.  №  2918.  Ти  учо- 

ра ізвечора  дитя  зродила.  Грин.  III.  273. 
2)  Родить,  уродить.  Як  будуть  сестро... 
ягоди  зрожати.  О.  1861.  X.  89.  Прошу  ж 
тебе,  не  цвіти  красно,  прошу  ж  тебе,  не 
зроди  рясно.  Мет.  176.  Добра  нивонька 
була:  сто  кіп  жита  зродила.  Чуб.  ПІ.  240. 

Зрожатися,  жаюся,  вшся,  сов.  в. 

зродитися,  джу^ся,  дишся,  гл.  1)  Рожать- 
ся, родиться.  2)  Родиться,  уродиться.  По- 

сіяла, мамко,  жито, — зродився  барвінок. 
Гол.  НІ.  403. 

Зрозумілий,  а,  е.  Понятный.  Левиц. Пов.  237.  , 

Зрозумілість,  лости,  ж.  Понятность. 
Желех. 

Зрозуміло,  нар-  Понятно. 

Зрозуміння,  ня,   с  Пониманіе.  Вели- 
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Чбна  до  зрозуміння  такою,  що  буває 
ітае  не  од  премудрих  і  ]юзумних.  К. 
XII.  16.      . 

8р08умітн,  мію,  вш,  гл.  Понять.  По- 
ки, теє  зрозумівши,  згоду  учинили.  Макс. 

(1884),  126.  Би  так  зписьменна  говорите, 
що  я  того  не  зрозумію.  Котл.  НП.  344. 

8рбк,  ку,  м.  Зрініе.  Бог  дав  усім  мо- 
лям однаковий  зрок.  Дещо,  36, 

Зронити.  Си.  Зронятн. 
Зронити,  няю,  еш,  сов.  в.  зронити, 

ню,  нкш,  гл.  Давать,  дать  упасть;  терять, 
потерять,  утратить.  Желех.  Ой  лісе,  лі- 
соньку,  зронив  ес  красоньку.  Вх.  Лем.  421. 

Зросити,  ся.  См.  Зрошати,  ся. 
Эрослйвий,  а,  є.  Дающій  рость.  Та 

принеси  три  квіточки:  ой  первую  зросли- 
вую,  а  другую  сонливую.  Мет.  1. 

врослий,  а,  є.  Вьіросшій.  Левч.  10. 
Зросгагз.*г,  ня,  є.  Рость,  вьіростаніе. 
вростати,  таю,  вш,  сов.  в.  врости, 

сту\  твш,  гл.  Виростать,  вырост  Єсть 
у  мене  сестра  мениш,  без  мене  зросла.  Мет. 
32.  Без  щастя  зросла,  а  без  долі  вроди- 

лася. Мет.  80.  При  мені  вона  й  зросла,  бо 
сиротою  зосталася  змалечку.  МВ.  II.  19. 

Зростися,  т^оя,  тешся,  гл.  Сростись. 
Ой  у  полі  дві  тополі  докупи  зрослися.  Чуб. 
V.  403. 

Зростити,  щу\  стиш,  іл.  Виростить. 
Нехай  їм  Бої  зростить.  Ном.  .№  375.  Як 
я  тебе  зростила,  сама  себе  звеселила.  Чуб. 
V.  684. 

Зростний,  а,  е.  Взрослый.  Левч.  10. 
Зрошати,  шаю,  еш,  сов.  в.  зросити, 

шу\  сиш,  іл.  Орошать,  оросить.  К.  Досв. 
26.  Дрібненькими  слізоньками  все  поле  зро- 

сила. Мет.  274.  Припев  він  до  землі  та  й 
зросив  її  слізьми.  МВ.  II.  70. 

врошатися,  шагося,  вшея,  сов.  в.  зро- 
ситися, шуЧзя,  еншся,  и.  Орошаться,  оро- 

ситься, обливаться,  облиться.  Слізьми  так 
і  зрошається.  МВ.  І.  57. 

8р^б,  ба  и  бу,  м.  1)  Срубка.  Знайшовся 
чоловік,  що  купив  на  зруб  гай.  Стор.  І.  47. 
Также  місто,  гдЬ  срублеаъ  лъсъ.  Вас. 
206.  З  липовою  зруба  молоді  паростки  пу- 

стились. МВ.  І.  156.  2)  Срубъ — при  по- 
строив*, въ  погребі,  колодезъ  и  нр.  Чуб. 

VII.  377.  Як  положать  зруб  на  хату..., 
то  п'ють  закладчини.  ХС.  III.  41.  КоІЬ. 
І.  56.  Був  колодязь  і  такий  нгізький  зруб 
у  ньому.  Грин.  II.  338. 

Зрубань,  ні,  ж.  Рубка  льса.  Вх.  Уг. 
242. 

врубати.  Си.  Зрубувати. 

Зр^бина,  ни,  ж.  Одна  пластина  въ 
колодезномъ  сруб*.  Харьк.  у. 

Зрубйти,  блю,  биш,  гл.  Сділать  срубъ. 
Зрубив  хату.  НВолын.  у. 

Зрубувати,  бую,  еш,  сов.  в.  врубати, 
баю,  вш,  іл.  Срубывать,  срубить.  Кожне 
дерево  зрубують.  Єв.  Л.  III.  9.  Зрубай,  ба- 

теньку, високу  яворину,  збудуй,  батеньку, 
широку  домовину.  Чуб.  У.  372. 

Зруйнування,  ня,  с  Разореніе,  раз- 
рушеніе.  Стор.  II.  137. 

Зруйнувати,  н^ю,  еш,  гл.  1)  Разру- 
шить, разорить.  Зруйнували  Запорожжя. 

Лукаш.  66.  Пе  зостанеться  тут  камінь 
на  каміні,  щоб  не  зруйновано.  Єв.  Мр. 
XIII.  2.  Зруйновано  життя  моє  на  світі. 
К.  Іов.  37.  2)  Разорить  (о  потерЬ  иму- 
щества). 

Зруйнуватися,  н^гося,  ешся,  гл.  1) 
Разрушиться,  разориться.  Зруйнувався  зо- 

всім будинок.  2)  Разориться,  потерять  иму- 
щество. Пан  не  зруйнується,  як  скількись 

кліпюк  поля  перелітує  пустирем.  О.  1862. 
IV.  105. 

Зрукбваний,  а,  э.  Обрученный.  Вх. 
Лем.  421. 

вр^нтати,  таю,  вш,  гл.  Испортить, 
сдвинуть  съ  міста,  почти  разрушить.  По- 

дольск, г. 
врухнутася,  нуся,  нешея,  гл.=8ру- 

шитися.  З  місця  й  не  зрухнеться.  Грин. 
И.  310. 

врун,  нар.  Изъ  руки,  рукой  держа. 
Хтось  буде  шанувати:  коли  не  зруч,  то 
навкидя.  Ном.  Лі  11971. 

вручити,  чаю,  вш,  гл.  Поручать. 

врУчний,  а,  в.  Ловкій;  удобный.  Ле- 
вин,. Пов.  141. 

Зручність,  ности,  ж.  Ловкость.  Ле- 
вин,. Пов.  237. 

Зручно,  нар.  Ловко;  удобно.  Ком.  1. 39. 
Зрушити,  шу,  шиш,  гл.  1)  Сдвинуть. 

Насилу  зрушив  з  місця.  2)  Тронуть,  взвол- 
новать. Дуже  батька  слова  її  зрушили. 

МВ.  П.  149.  3)  Встревожить.  Бею  діброву 
крилечками  вкрили,  голосочком  діброву  зру- 

шили. Чуб.   V.  315. 

Зрушитися,  шуся,  шишся,  гл.  Дрог- 
нуть, сдвинуться.  Зрушилась  земля — нар. 

повірье,  по  которому  земля  при  первомъ 
весеннемъ  громі  какъ  будто  вздрагиваетъ. 
Зрушилась  земля,  то  тепер  усе  буде  рости. 
НВолын.   у. 

Зрущик,  ва,  м.  Въ  ловушкахъ  для 
звірей:  палочка,    толчокъ  въ  которую    со 
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стороны    звіря    заставляет*   действовать 
ловушку.  Шух.  І.  236,  237.  См.  Пасть. 

8рябіти,  бію,  вш,  и.  Сделаться  ря- 
бымъ,  пестрымъ.  Шия  так  зрябіла  дуже; 
хто  йою  зна  й  гцо  воно.  Канев.  у. 

Зряджатн,  джаю,  вш,  сов.  в.  вря- 
дити, джу\  дяш,  гл.  1)  Наряжать,  наря- 

дить; убирать,  убрать.  Шо  в  суботу  кі- 
соньку чесала,  а  в  неділю  головку  зряжала. 

Мил.  148.  Не  за  для  тебе  ся  калинонька 

сажена,  а  за  для  тебе  дівка  Галочка  зря- 
жена.  Грин.  III.  487.  Блищить  шабля  ко- 

зацькая від  срібла  та  злата,  зрядив  Пою 
пан  ласкавий  як  рідною  брата.  К.  Досв. 
154.  2)  Снаряжать,  снарядить.  Зрядили 
Пою  (в  дорогу)  і  він  пішов.  Мнж.  74.  Тре- 

ба синів  на  чужину  зряжати.  МВ.  II.  52. 
Зряджають  молодіж  на  нове  хазяйство. 
МУЕ.  ПІ.  169. 

Зріднив,  ва,  м.  Раст.  Шасііоіия  іш-. 
Ьгісаіиз  Ь.  ЗЮЗО.  І.  124. 

Зрясйтн,  шу\  сйш,  іл.  Усіять.  Зря- 
сять  на  віці  коровай,  у  піч  посадять  із 
віка.  Мет.  164. 

врятувати,  т^ю,  еш,  гл.  Спасти.  Зря- 
туй  йою!  Греб.  341. 

Зряхатнся,  хаюся,  вшся,  гл.  Собрать- 
ся; сговориться.  Мнж.  181.  Свати  уже 

зряхались  іти  додому. 
Зрячий,  а,  є.  Видящій,  зрячій. 
Зсаджувати,  джую,  еш,  сов.  в.  вса- 

дити, джу\  дяш,  гл.  1)  Ссаживать,  ссадить, 
снимать,  снять.  Чоловік  тоді  йою  зсадив  з 
груші.  Рудч.  Ск.  25.  З  хазяйства  зсадити. 
Разорить.  Миші...  нас  із  хазяйства  зса- 

дять. Мнж.  66.  2)  Смішать,  смістить, 
увольнять  отъ  должности,  отрішить  отъ 
должности.  Громада  йою  (голову)  давно  б 
зсадила.  О.  1861.  VIII.  95.  Гляди,  царю, 
бо  сей  Мазепа  тебе  з  царства  зсадить  КС. 
1882.  III.  611.  3)  Встаскивать,  встащить, 
взваливать,  взвалить.  Узяли  йою  в  хату 
та  й  зсадили  на  піч.  Мнж.  95.  Зсадити 

на  віз.  Зміев.  у. 

3-серпя,  нар.  Разсердившись.  Турн 
з-серця  скрипотів  зубами.  Котл.  Ен. 

Зсйвіти,  вію,  вш,  гл.  Иосідіть.  Аф.  262. 

Зсйдіти,  джу,  диш, '  гл.  Высидеть, просидіть.  Мати  и(е  й  удушливенька  була: 
було  всю  нічку  зсидить,  усе  бухикає.  Г. 
Барв.  61. 

Зсилати,  лаю,  еш,  сов.  в.  ві  слати, 

шлю,  шлеш,  гл.  1)  Ниспосылать,  ниспос- 
лать. Моя  думка — єсть  то  ангел  од  Бога 

зісланий.  Мл.  л.  сб.  137.  2)  Высылать, 
выслать,  отсылать,  отослать.    Стали  вдову 

стареньку  зневажати,  на  чуже  подвірря 
зсилати.  Мет.  347.  Зослав  хлопця  з  хати. 
Новомоск.  у. 

Зсинйти,  ню,  ниш,  и.  Побить  до  сл- 
няковъ.  Зсинив  и  так,  що  и  Боже!  1е- 

бед.  у.    • Зсинітн,  нію,  еш,  гл.  Посиніть. 
всинобожитися,  жуся,  жишея,  гл. 

Прикинуться  біднякомг,  несчастным*.  Зі- 
гнувсь, зеинобоокивсь  г  почав  прохати.  Грин. 

и.  183. 
Зсйпа,  ни,  ж.  Родъ  корзины  для  зер- 
на, стоящей  въ  амбарі:  ділаетея  съ  крыш- 
кой въ  формі  большой,  сверху  расширен- 
ной бочки  изъ  пучковъ  соломы,  связан- 

ныхъ  шворками  иля  лыками.  Ко1Ь.  I.  59. 
Зсипати,  паю,  вш,  сов.  в.  зсипати, 

плю,  плеш,  гл.  Ссыпать,  ссыпать.  Прошу 
вас,  добре  дбайте,  борошно  зсипайте.  Мет. 
396.  Хотів  у  мішок  зсипати.  Кв. 

Зсипатися,  паюси,  вшся,  сов.  в.  вси- 
патися, нлюся,  плешся,  гл.  Ссыпаться,  ссы- 
паться. Тії  бруньки  зриваються,  зсипають- 

ся в  пляшку.  Чуб.  І.   130. 
всихати,  хію,  вш,  сов.  в.  всохну» 

и  всохти,  хну,  непе,  гл.  Изсы'хать,  из- сохнуть. 
-  Зсіданйна,  ни,  ж.  Створожившаяся 

часть  молока,  творогъ.  образовавшейся  при 
окисаніи  молока.  Вх.  Лем.  421. 

Зсідати,  даю,  еш,  сов.  в.  всісти,  всяду, 
деш,  гл.  1)  Возсідать,  возсість.  Як  чорт 
на  йою  зсяде.  Ном.  №  3382.  2)  Вставать, 
встать,  сойти  (съ  лошади,  напр.)  Зсісти 
з  коня. 

Зсідатися,  даюся,  вшся,  сов.  в.  зсіс- 
тися, всядуся,  дешся,  гл.  О  молові: 

скисать,  скиснуть,  створаживаться,  ство- 
рожиться. Молоко  зсілось.  Г.  Барв.  369. 

Зсілий,  а,  є.  Скисшій  (о  молові).  Зсі- 
ле молоко.  Вх.  Зн.  22. 
Зсісти,  си.  См.  всідати,  ся. 

Зскакувати,  вую,  еш,  сов.  в.  вовб- 
читн,  чу,  чнш,  гл.  1)  Соскакивать,  со- скочить. Жінка...  так  з  печі  і  зскочила. 
Ном.  №  4007.  Сотничиха  зскакує  з  ліжка. 
Стор.  II.  241.  2)  Вскакивать,  вскочить. 
Зскочив  на  драбину. 

Золйвнути,  вну,  неш,  гл.  Исчезнуть, 
пропасть.  Бодай  нагло  зслизі  Ном.  №  3781. 

вснутніти,  нію,  вш,  гл.  Опечалиться. 
Чою  так  зсмутніла?  Чуб.  Ш.  121. 

Зсовувати,  лую,  еш,  сов.  в.  зсунути, 
ну,  неш,  гл.  Сдвигать,  сдвинуть.  Давай 
зсовувать  з  себе  пояс.  ЗОЮР.  І.  247. 

Зсовуватися,    вуюся,    вшся,    сов.   п. 
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вернутися,  нуся,  нешся,  гл.  Сдвигаться, 
сдвинуться.  З  глузду  зсунутися.  Рехнуться. 
Стара-  з  глузду  зсунулась,  мов  собака  з  со- 

ломи. Ном.  №  6332. 
Зсбгнути  и  вебхти.  См.  Зсихати. 
Зспбду,  нар.  =  Зісподу.  Накладем 

стіжок  зсподу  широкий.  Чуб.  III.  465. 
Зстарнтв,  рю,  рвш,  гл.  Состарить. 

Нужда  мене  запарим  і  зв'ялила.  МВ.  І.  ЗО. 
Зстаріти(ся),  рію(ся),  вш(ся),  гл.  Со- 

стариться. Зстаріли  ви,  ненько!  МВ.  II. 
15.  /  зстарівся  воюючи,  по  корчмах  но- 

чуючи. Ном.  №  1700. 
8стародввна,  нар.  Издревле. 
Зступатися,  даюся,  вшея,  сов  в. 

вступитися,  илюся,  пишся,  гл.  1)  Схо- 
диться, сойтися  вмісті,  сближаться,  сбли- 

зиться. Передні...  зступаються  ближче 
один  до  одною.  Мир  ХРВ.  262.  2)  Осі- 

дать, осість,  сойтись,  сдвинуться.  Зсту- 
пилась хата.  Канев.  у.  Ввійшов  Іван  до 

Остапа  в  іріб  і  слідком  за  ним  земля 
зступилась.  Грин.  І.  283.  3)  Сжиматься, 
сжаться.  Як  зступляться  черевики,  то  ще 
й  кісні  будуть.  Канев.  у. 

всувати,  ваш,  еш,  гд.=всовуватн. 
всуватися,  ваюся,  ешся,  іл,=8сову- 

ватвся. 
всукати.  См.  всукуватя 

Зсукувати,  кую,  еш,  сов.  в.  всука- 
ти, вію,  еш,  гл.  Ссучивать,  ссучить.  Зсу- 
кав мотузок.  Чуб.  І.  162. — свічку.  Сді- 

лать  свічу  (изъ  воску).  Зсукали  свічку  із 
ярою  воску.  Чуб.  І.  162.  А  ще  раніше  пан 
Василько  встав,  три  свічки  зсукав.  Чуб. 
ПІ.  285. 

всукуватіти,  тію,  еш,  гл.  Сділаться 
сучковатымъ.  Аф.  462. 

всунути,  ся.  См.  всовувати,  ся. 
.всурбпити,  пяю,  пиш,  гл.  Смішать 

различнаго  рода  зерновой  хлібі. .  Зсуро- 
пив  мийок  пшениці  та  кукурузи  та  й  змо- 

лов. Міус.  окр. 
всутеиіти,  иію,  вш,  гл.  Стемніть. 

Вже  гарненько  зсутеніло.  О.  1862.  IV.  104. 
Зсушити,  шу\  шиш,  гл.  1)  Высушить. 

Зсушу  я  ще  трохи  ягід  на  зіму.  2)  Изсу- 
шить.  Невірная  дружина  зв'ялила,  зсушила. Мет.  260. 

Зсушитися,  шуоя,  шишся,  іл.  1)  Вы- 
сушиться. Чи  вже  зсушилися  груші?  2)  Из- 

су  шиться.  Зсушилася,  зв  ялилася,  як  нитка 
тоненька.  Чуб.  III.  168. 

8т...  См.  От... 

вуб,  ба,  м.  1)  Зубъ.  Добрі  ті  зуби, 
гцо    кісіль    жують.  ІІосл.  А    вона   тільки 

зуби  зціпила.  МВ.  II.  38.  Адам  ззів  кис- 
личку, а  в  нас  оскома  на  зубах.  Ном.  № 

125.  Взяти  на  зуби  ногб.  Злословить  о  комъ. 

Вас  щось  на  зуби  взяли.  2)  Зубъ  —  часть 
снаряда:  зубецъ  ч  колеса,  валька  для  ка- 

танья білья,  зубъ  бороны,  рала  и  пр. 
МУЕ.  III.  17.  Шух.  І,  154,  228.  Чуб.  VII. 
400.  3)  Вбвчі  зуби.  Названіе  рода  писанки. 
КС.  1891.  VI.  379.  4)  Ррдъ  пісни.  Мар- 
кев.  34.  Сопілка  зуба  затинала.  Котл.  Ен. 
І.  19.  Ум.  Зубик. 

Зубаиь,  ня,  м.  Человікь  съ  больши- 
ми выдающимися  зубами.  Черк.  у. 

вубатий,  а,  в.  Зубастый.  З  себе  худий, 
жовтий,  очі  ямкуваті,  зубатий  такий. 
МВ.  II.  191. 

Зубела,  лн,  ж.  Узда.  Угор. 
вубелити,  лю,  лиш,  гл.  Взнуздывать. Угор. 

Зубець,  бця,  м.  1)  Зубецъ  —какъ  фи- 
гура в  какъ  часть  снаряда  (напр.  зубці  у 

граблях.  Шух.  I.  166);  еділанньтй  изъ  ма- 
терів и  пр.  какъ  украшеніе  одежды.  Шух. 

I.  122.  Гол.  Од.  56.  2)  Зубокъ,  часть  чес- 
ночной луковицы,  распадающейся  на>  час- 

ти. МУЕ.  Ш.  39.  3)  мн.  зубці.  Кушанье 

изъ  очищенныхъ  аеренъ  ячменя — сварен- 
ньгхъ  или  поджаренныхъ.  Чуб.  VН.  440. 
Маркев.  153.  На  закуску  куліш  г  кашу, 
лемішку,  зубці,  путрю,  квашу.  Котл.  Ен. 
I.  18.  Ум.  Зубчик. 

Зубнк,  ка,  м.  Ум.  отъ  вуб. 

Зубило,  ла,  с.  Остроконечный  моло- 
товъ,  которымъ  рубять  желізо  кузнецы. 
НВолын.  у.  Грин.  Н.  3. 

в^біч,  няр.= У  вбіч.  НВолын.  у. 
в^бка,  кн,  ж.  Порода  лука  съ  малень- 

кими продолговатыми  луковицами. Вас^ОЗ. 
Зубнйй,  а,  6.  Зубной-  Прилипла  еже 

до  кости  моя  кожа,  зостався  я  із  яслами 

зубними.  К.  Іов-  42. 
вубоватнй,  а,  е.  О  картофели,  фасолі: 

недоваренная,  еще  твердая.  Квасоля  ще 
не  вкипіла,  ще  зубовата.  Черниг.  у. 

вуббвнй,  а,  е.  1)=  Зубний.  Святий 
Антонію,  зубовий  цілителю,  поможи  мені. 
Чуб.  І.  125.  2)— часник.  Обыкновенный 
чеснокъ  съ  луковицей,  распадающейся  на 

зубки.  Вас.  203. 
Зубожений,  а,  е.  Приведенный  въ 

бідность,  еділанньїй  бідньїмь.  Коли  ми 
зійдемося  знову  на  сій  зубоженій  землі? 
Шевч.  383. 

Зубожити,  жу,  жиш,  гл.  Обіднить, 
привести  въ  обіднініе. 

Зубожитися,  жуоя,  жишся,  гл.  Обід- 
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ніть.  Зубожився  шик,  що  нічого  не  .чає. 
Рудч.  Ск.  II.  202. 

Зубожіння,  на,  с  Обіднініе.  Желех. 
Зубожіти,  жію,  вш,  гл.  Обідніть.  / 

чи  я  ж  сьогодня  всиротіла?  Чи  се  тепер 
тільки  зубожіла.   МВ.  II.  105. 

Зуббк,  бка,  м.  =  Зубець  1  и  2.  На- 
ступив на  зубки  в  граблях.  Грин.  П.  207. 

Зубки  в  ритках.  МУЕ.  III.  20. 
Зуббча,  нар.  Искоса.  Гляне  зубоча- 

Сосниц.  у.  Слов-  Д.  Эварн. 
Зуббчистий,  а,  е.— Згористий. 
Зубр,  ра,  м.  Зубръ.  Вх.  Пч.  II.  5. 

Зубровий,  а,  е.  Зубровый.  Друга  тру- 
бонька та  мідяная,  третя  трубонька  та 

зубровая.  Гол.  II.  61. 
Зубри,  рити,  с.  Зубренокъ.  Вх.  Пч. 

II.  5. 

Зубцьбваний,  а,  є.  Иміющій  зубча- 
тый орнаментъ. 

Зубчастий,  зубчатий,  а,  е.  Зубчатый. 
Під  прозорчастою,  чистою  як  сльоза  водою, 
зеленіло  якесь  баговгння  зубчасте,  тонесень- 

ке, дрібне.  Левиц.  І.  63.  Зубчасті  стіни. 
Левиц.  Нов.  165.  Зубчастий  прбділь.  Осо- 

бый проборъ  при  прическі  дівушекь  въ 
колонілнн.  Чуб.  VII.  423. 

Зубчик,  ка,  м.  Ум.  отъ  зубець. 
Зуверіти,  рію,  вш,    гл.  Покоробиться. 
діли  дощки.  Вх.  Лем.  421. 
Зугарний,  а,  е.  Способный,  мастеръ. 

А  ми  доженемо. — Зугарні!  Заплутаетесь  у 
своїх  полах  та  й  попадаете.  Мир.  Пов.  I. 
149.  Зугарний  теревені  правити. 

Зугледіти,  джу,  диш,  гл.  Замітить, 
иодмітить. 

Зужиткувати,  кую,  еш,  гл.  Потре- 
бить, израсходовать.  Подольск,  г.* 

ЗУжжои,  м<у?.=Жужмои.  Коло  її  ху- 
стина зужмом  лежить.  Подольск,  г. 

Поночі  крало  та  зужмом  усе  в  коморі  й 
забрало.  Черк.  у.  Нащо  отак  зужмом 
несеш  вірьовку?  Черк.  у. 

Зужувати,  жую,  еш,  сов.  в.  вузити, 
вужу,  виш,  гл.  Суживать,  сузить.  То  ши- 

рить їм,  то  зужуе  іряниці.  К.  Іов.  27. 
Зуздріти,  дрю,  риш,  гл.  Увидіть, 

узріть.  Стрілець  такий,  що  аби  зуздрів  на 
око.  то  вже  й  його.  ЗОЮР.  II.  203.  Шу- 

катимеш— не  зуздриш  мене  оком.  К.  Іов.  16. 
Зувдрітися,  рюся,  ришея,  гл.  Оглянуть- 
ся, осмотріться.  Лубен,  у.  (В.  Леонтов.). 
Зувйти.  См.  Зужувати. 
вувулйна,  ни,  ж—  Зозуля.  Закувала 

зузулина  в  саду  на  паду.  Мил.  137. 
8узуля,  лі,  ж.  и  пр.=Зовуля  и  пр. 

Зу  красити.  См.  Зу  кращати. 
Зукрашати,  шаю,  еш,  сов.  в.  зукра- 

ситй, шу,  сиш,  гл.  Украшать,  украсить. 
Вони  йою  любили,  мов  жертву  ідольську 
квітками  зукраилали.  К.  МВ.  Ш.  257. 
Султанські  зукрашені  кіосками  сади.  К. 
ПС  126. 

Зумати,  маю,  еш,  гл.  Сойти  <я»  ума. 
Вх.  Зн.  22. 

Зумисне,  нар.  Умышленно,  нарочно. 
Всі  гори  були  ніби  зумисне  заквітчані  зе- 

леним деревом.  Левиц.  Нов.  4. 
Зужитися.  См.  Зумлятися. 
Зуміти,  мію,  еш,  гл.  Съ  ума  сойти. 

Чи  ти  зуміла,  чи  дурману  наїлася?  Кіев. 
Подольск,  г. 

Зуміти,  мію,  еш,  гл.  Суміть.  Як  зу~ 
міла,  так  і  спіла.  Ном.  №  1054. 

Зуиітися,  міюся,  міешся,  гл.  1)=ЗУ- 
міти.  А  щоб  ти  зумілася!  Ковел.  у.  2) 
Поразиться,  изумиться.  Дівчина  зумілася, 
де  доля  поділася.  Чуб.  V.  119. 

Зумлйтися,  лаюся,  ешся,  сов.  в.  зу- 
мйтися, мдюся,  аншся,  гл.  Изумляться, 

изумиться,  поразиться.  Зумлялися  усі  ве- 
личчям Божим.  Єв.  Л.  IX.  43.  Зумилася  ж 

я!  МВ.  Ц.  124.  Йосип  зумовся,  що  Хри- 
стос народився.  Гри».  III.  33. 

Зу могти,  мбжу,  жеш,  гд.=Змогти. 
Я  би  так  не  зуміг  жити  на  світі-  Федьк. 

Зумрати,  раю,  еш,  гл.  Оьість,  уплесть. 
Так  цілого  хліба  і  зумрав.  Козелецк.  у. 
Слов.  Д.  Эварн. 

ЗУнствувати,  вую,  еш,  м.  Придумать. 
Я  б  зумствувала,  як  робити.  Зміев.  у. 

Зуніятити,  йчу,  тиш,  іл.  Сділать 
ушятомъ.  К.  ПС.  139. 

Зуноватися,  нуюся,  ешся,  гл.  Надо- 
ість,  опротивіть.  Вх.  Лем.  421. 

Зуяйн,  ну,  .н.  Удержъ.  Гуля  собі  — 
нема  йому  на  світі  зупину.  О.  1862.  VIII. 
54.  Зупину  не  було  її  ході  крівавій.  К. 
Псал.  181. 

Зупинити,  ся.  См.  Зупиняти,  са. 
Зупинка,  ки,  ж.  1)  Остановка.  2)  Знакъ 

препинанія.  Ном.  Л;  11807. 
Зупинити,  нйю,  еш,  сов.  в.  зупи- 

нити, ню,  ниш,  г.г.  Останавливать,  оста- 
новить, удерживать,  удержать.  Да  гуляла, 

гуляла,  мати  не  спиняла,  да  тепер  зупи- 
нила. Чуб.  V.  542.  Підбігли  до  Пою  і  зу- 

пинили  коня.  Стор.  МПр.  52. 
Зупинитися,  няюся,  ешся,  сов.  в. 

зупинитися,  нюся,  нишся,  гл.  Оста- 
навливаться, остановиться,  удерживаться, 

удержаться.   Таким  бенкет  задали,  що  аж 
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до  неба  дим  пішов  та  на  хмарі  зупинився. 
Рудч.  Ск.  II.  85. 

Зупбвннй,  8,  е.  Полный.  Треба,  ка- 
жуть, ізозвати  зуповнуюраду,  щоб  і  війсь- 

ко з  Запорожжя  було  на  раді.  К.  ЧР.  26. 

Зурйвочний,  а,  е.  Непрочный,  шат- 
кій.  Слово  сомнительное,  встреченное  лишь 
въ  пісні  о  Савві  Чаломъ,  видимо  под- 

правленной кімь-то  и  напечатанной  въ 

„Запорожской  Старині"  Среаневскаго:  Хоч 
спісивий,  не  спісивий,  пани  кажуть,  Сава, 
да  недобра,  зурівочна  стала  його  слава- 
(Часть  I,  стр«  63). 

вурйтити,  чу,  тнш,  гл.— собі  когб. 
Почувствовать  къ  кому  отвращеніе.  Шух. 
I.   45. 

вурка,  ки,  ж.  Раст.  Супо§1о88ищ.  Вх. 
Пч.  I.  9. 

Зурочення,  ня,  с.  Сглазъ.  Гол.  Ш.  4. 

8ур6чити,  чу,  чнш,  и.  Сглазить.  Дів- 
чатам годиться  иноді  вмиваться  з  помий- 

ниці, щоб  хто  не  зурочив.  Грин.  II.  31. 
Лихе  око  зурочило  наше  гЦастя.  О.  1862. 
УПІ.  21. 

Зусилля,  ля,  с.  Нодвигь,  усиліе.  Тіль- 
ки святий  Бої  наших  не  забував:  на  ве- 

ликі зусилля,  на  одповіддя  держав.  Макс 

Зусін,  нар-  Совсімь.  Нехай,  нехай, — 
та  й  зусім  занехай.  Ном.  №  11011. 

З^сеи,  нар.=Дауски. 
Зчепитися,  плюея,  пишся,  гл.  Встре- 

титься. Зміев.  у. 
8^спіт,  мар.  Назадъ,  вспять.  Оце  плив- 
ли ми  до  острова  Чорпюмликом,  а  тепе- 

реньки зуспіт  Підпільною.  Екатериносл.  у. 
Слов.  Д.  Эварн- 

З^спіти,  пш),  вш,  іл.  Встретить.  Ми 
першою  очима  зуспіли  Чайченка.  МВ-  II. 
95.  Т  не  счу.шсь,  як  зуспіли  дніпрові  дівча- 

та. Шевч-  359. 

Зустрівати,  вію,  вш,  сов.  в.  вустріти, 
ріну,  неш,  гл.  Встречать,  встрітить.  Не 

зможу  '  по  степах  чвалати,  будуть  мене 
вовки-сірьманці  зустрівати-  Мет.  444.  Зу- 

стрів його  один  чоловік  з  города.  Єв.  Л. 
VIII.  27. 

Зустріватися,  ваюся,  ешся,  сов.  в. 
ву стрітися,  нуся,  нешся,  и.  Встречаться, 
встретиться.  Прощай,  розуме,  як  з  горіл- 

кою зустрівся.  Ном.  Л?  11468.  Думав,  доля 
зустрінеться,  спіткалося  горе.  Шевч.  38. 

8^стріч,  чі,  ж.  Встріча.  Ой  поїхав 
козаченько  до  свою  двора,  вийшла  йому  на 
зустріч  сама  менша  свість.  Чуб.  У.  769. 

вустрічатн,  чаю,  вш,  і.і.=3устрівати. 

Зустрічатися,  чаюся,  ешся,  гл.=8у- 
стріватися. 

Зустрічний,  а,  е.  Встречный.  А  зу- 
стрічний каже:  як  же  ми  розійдемось,  ко- 

ли місточок  узенький?  Кв.  II.  40. 
Зух,  ха,  м.  Молодець,  молодчина, 

удалецъ.  Дали  мені  капелюх,  уже  тепер 
вояк  зух-  Гол.  І.   143. 

Зухвалий,  а,  є.  Дерзкій. 
Зухвальство,  ва,  с.  Дерзость,  наг- 

лость. Стор.  МПр.  82. 
Зуховатий,  а,  є.  Молодецкій,  хватскій. 

Над  річкою  стоїть  хата,  там  дівчина 
зуховата.  Мл.  л.  сб.  324.  Руляй,  доню, 
ізводь  хлопців,  по  вибірай  все  молодців;  чи 
убогий  чи  багатті,  аби  був  зуховатий. 

Чуб.  У.  685. 
Зучати,  чию,  вш,  сов.  в.  вучйти,  чу\ 

чиш,  іл.  Пріучать,  вріучить.  Зучай  дити- 
ну чистенько  коло  себе  ходити.  Ви  його  не 

зучайте  курити.  Елнстантиногр.  у. 

Зучатися,  чаюся,  ешся,  сов.  в.  вучй- 
тися,  чуся,  чишся,  гл.  Пріучаться,  прі- 
учиться.  Бо  під  батьковськими  крильми  я 
зучивсь  до  Сою.  К.  МБ.  III.  246. 

Зцапіти,  пію,  вш,  гл.  Глупымъ  сде- 
латься,, одуріть  (какь  козель)^  Желех. 

Зціджувати,  жую,  вш,  сов.  в.  вці- 
дити, джу\  диш,  гл.  ОтцЄживать,  отці- 

дить,  сливать,  слить  (напр.,  настойку  съ 
ягодъ). 

Зцілення,  ня,  с  1)  Соединеніе  въ  од- 
но цЄлоє.  2)  Исціленіе.  Ісцглення  душі 

і  тілес  Чуб.  І.   165. 
вцілити,  ся.  См.  вціляти,  ся. 

Зціліти,  лію,  вш,  гл.  Остаться  въ  ці- 
ломь  виді,  остаться  цільїмь.  Черк.  у. 

Зцілющий,  а,  є-  Цілебннй,  целитель- 
ный. Як  зцілющий  вітер  від  долин  подише, 

хворі  мої  лоні  міччу  заколише.  Щог.  Сл.  6. 
Зцілюща  й  живуща  вода-  Мертвая  и  живая 
вода  (въ  сказкахь).  Набрала  води  зцілющої, 
попорськала, — так  лежить  зовсім  так,  як 
чоловік,  тілько  неживий.  Набрала  вона  жи- 

вущої води,  дала  йому  в  рот, — він  і  ожив. 
ЗОЮР.  II.  56.  См.  Цілющий. 

Зцілити,  ляю,  вш,  СОВ.  В.  8ЦІЛВТН, 
лю,  лиш,  гл.  1)  Ділать,  еділать  цільїмь, 
соединить  въ  одно  цілое.  Черк.  у.  НВол. 
у.  Ти  розбила,  а  я  зцілю.  2)  Исцілять, 
исцілить.  Ма.ш  силу  зціляти  недуги.  Єв. 

Мр.  III.  15. 
Зцілитися,  дяюся,  ешся,  сов.  В.  ВЦІ- 

ЛИТИСЯ, люся,  лишоя,  гл.  1)  Соединять- 
ся въ  одно  цілое;  срастаться,  срастись. 

Взяв    ту  воду,  помазав  нею  шматки  ца- 
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рент, — вони  й  зцілились.  Рудч.  Ск.  І.  128. 
2)  Исцеляться,  исцілиться.  Почула  вона 
в  тілі,  що  зцілилась  від  недуги.  Єв.  Мр. 
V.  29., 

Зціпити.  См.  Зціплювати. 

Зціпіти,  цію,  вш,  гл.  Оціпеніть,  одере- 
веніть.  Зціп  мов  пень.  Млак.  84. 

Зціплювати,  плюю,  вш,  сов.  в.  зці- 
пити, плю,  пнш,  гл. — в^би,  рУку.  Стис- 

кивать, стиснуть,  сжимать,  сжать. 
Зціпити.  См.  Зцуплювати. 

Зціплювати,  плюю,  вш,  сов.  в.  зці- 
пити, плю,  пищ,  гл.  Стаскивать,  стащить, 

стянуть.  Зцупити  з  печі.  Г.  Арт.  (О. 
1861.  III.  111). 

Зцуратися,  раюся,  вшся,  гл.  =  Відцу- 
ратися. Зцуралась  роду  як  чуми.  Мкр.  Г.  46. 

вцяцькувати,  кую,  вш,  гл.  Украсить, 
напр.  украсить  орнаментировкой.  Лушні  ме- 

режані, колеса  штучно  повиточувані,  ярма 
зцяцьковані,  як  на  відданню  у  дівки  со- 
іючка.  Г.  Барв.  137. 

Зчалити,  лю,  лиш,  гл.  Соединить, 
связать.  Харьк.  у. 

Вчарувати,  рую,  вш,  гл.  Околдовать. 
Треба  брата  зчарувати.  Гол.  І.  207.  Вона 
ж  мене  зчарувала.  Рудан.  І.  18. 

Зчаста,  нар.  Часто.  Щоб  ти  в  мене, 
донько,  зчаста  не  бувала.  Гол.  І.  195. 

Зчевати,  заю,  вш,  сов.  в.  зчезнути,  ну, 
неш,  гл.  Исчезать,  исчезнуть.  Марко  по- 

вернув у  гущиню  і  зчез  за  кущами.  Стор. 
МІІр.  125. 

Зчепити,  ся.  См.  Зчіплювати,  ся. 

Зчепурйти,  рю,  рйш,  гл.  Убрать  кра- 
сиво, украсить.  Обмазали  хату,  зчепурили 

так,  як  молоду.  Г.  Барв.  249. 
Зчервоніти,  нію,  еш,  ід.  Нокрасніть. 

Що  слово  Улита  промовить,  так  і  зчер- 
воніє. Г.  Барв.  217.  Як  літнім  ранком 

зчервоніють  хмари  над  сонечком, .  що  весело 
встає-  К.  Дз.  214. 

Зчесати.  См.  Зчісувати. 
Зчинити,  ся.  См.  Зчиняти,  ся. 
Зчиняти,  няю,  еш,  сов.  В.  зчинити, 

ню,  ниш,  гл.  Ділать,  сділать,  произво- 
дить, произвести,  совершать,  совершить. 

Всіх  козаків  поїла,  кормила,  по  Івасю  Вдо- 
вііченку  похорон  і  весілля  зчинила.  Мет. 
424.— бучу.  Поднять  шумъ. 

Зчинятися,  нйюся,  вшся,  сов.  в.  зчи- 
нитися, нюоя,  нишся,  гл.  Происходить, 

произойти,  совершиться,  подняться. 
Зчистити.  См.  Зчищати. 
Зчнсток,  тіл,  м.  Посліді  у  родившей 

коровы.  Як  щюва  отелиться,  озьми  зчгк- 
ток,  закопай.  Мнж.  156. 

Зчищати,  щаю,  еш,  сов.  в.  вчистити, 
вчищу,  стиш,  гл.  Счищать,  счистить. 

Зчіплювати,  люю,  еш,  сов.  в.  зче- 
пити, плю,  пиш.  и.  1)  Сцеплять,  сце- 

пить. 2) — руку  з  рукою.  Взяться  за  руки. 
Ручку  з  ручкою  зчепивши,  йшли,  із  церкви 
молодії;  Мкр.  Н.  37. 

Зчіплюватися,  дююся,  вшся,  со»,  в. 
вчепитися,  плюса,  пишся,  гл.  Сцеп- 

ляться,, сцепиться. 
Зчісувати,  сую,  еш,  сов.  в.  вчесати, 

зчешу,  шеш,  гл.  1)  Расчесывать,  расче- 
сать. Іди,  сину,  додомоньку,  змию,  зчешу 

тобі  гомвоньку.  Чуб.  У.  937.  2)  Срубить. 
Нема  вже  шаблі,  иу>  не  одну  татарську 
голову  зчесала.  Стор.  I.  15. 

Зчорніти,  нію,  еш,  гл.  Почерніть. 
Зчорніє  я,  змарнів  я,  по  полю  ходячи.  Гол. 
I.  247. 

Зчохоя,  нар.  Съ  избыткомъ. 

Зчудуватися,  дуюся,  вшся,  и.  Уди- виться. 
Зшивати,  в4ю,  еш,  сов.  в.  зшйти, 

зшию,  зшйбш,  гл.  Сшивать,  сшить.  Зши- 
вали лантухи  на  сухарі.  Стор.    МПр.  126. 

Зшйлити,  лю,  лиш,  гл. — губи.  Выпя- 
тить, сжавъ  въ  одну  точку.  Та  ще  й  губи 

зшилить,  кепкувать  би  то,  бридкий,  з  ста- 
рої  людини.  Сим. 

Зшйти.  См.  вшивати. 
Зшиток,  тку,  м.  Тетрадь.  Желех. 
Зшпортати,  таю,  еш,  ы.  Смастерить, 

сділать.  „А  ну  лишень11,  каже,  „свої  шнт- 
варі,  або  там  сукно "  (він  і  кравецьке  діло  вмів) 
і  зшпорта  (свитину  або  кожух).  Сим.  199. 

Зшукати.  См.  Зшувувати. 

Зшукатвся,  каюся,  вшся,  гл.  Хватить- 
ся, начать  искать.  Зшукалася  сьогодні  за- 

полочі— нема,  а  знаю  добре,  що  була.  Харьк. 

ошукувати,  кую,  еш,  сов.  в.  зшука- ти, каю  еш,  гл.  Отыскивать,  отыскать 

предметы,  находящееся  въ  разныхъ  міс- 
тахъ.  Аф.  463.  Зшукую  овець,  що  пастухи 

по)юзгуб.гювали. 
Зшуиати,  маю,  еш.  и  зшулуватн, 

мУю,  еш,  гл.  Собрать  піну  при  кипініи. 
Вх.  Зн.  22. 

Зюбрій  и  Зябрій,  рія,  м.  Раст.--- 
Жабрій.  Вх.  Пч.  I.   10.  Шух.  I.  21. 

Зювнив,  ка,  м.  Раст.  Ьу сорив  еиго- 
раеик  Г.  ЗЮЗО.  I.  127. 

Зюзя,  ві,  ж.  1)  Дітск.:  букашка  и 
вообще  все  крошечное.  О.  1861.  УШ.  8. 
2)  ?  Змерз,  як  зюзя.  ІГяний,  як  зюзя. 
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Зюрити,  ри>,  риш,  гл.  —  Дзюрити. 

З'юртуватиея,  туюся,  вшся,  и.  = 
8аюртуватися.  На  дворі  з'юртувались  і 
на  щось  дивились,  до  сіней  як  хмара  ри- 

нуть, 'товпляться,  гукають,  Харитину, 
всю  беседу  й  молодих  лякають.  Мкр.  Н.  26. 

Зяб,  би.  Пахоть  на  зиму,  поле,  вспа- 
іанное  осенью  подъ  яровой  хлібь.  На  зяб 
орати.  Вас  196.  Скільки  ви  запорали  поля 
торік? — Вісім  десятин  толоки  та  вісім 
на  зяб  на  овес.  Г.  Барв.  306. 

Зяблй,  лі,  ас.  =  8яб. 
8йбра,  бер,  ж.  мн.  1)  Жабры.  2)  Ерю 

чья  в  остях.  Шух.  І.  223. 
8ябрій.  Си.  Зюбрій. 

8 'ява,  ви,  ж.  Явленіе. 
Зйви,  вів,  м.  мн.=  Зябра.  Вх.  ІТч. 

І.  14.  Сн.  8ів  2. 

8'явйтнся.  Сн.  З'являтися. 
З'являтися,  ляюся,  вшся,  сов.  в. 

8'явйтися,  влнюя,  вишся,  гл.  Являться, 
явиться.  Грвн.  ПІ.  33.  Там,  де  його  ніхто 

не  сподівався,  там  він  з'являвсь.  КС.  1882. 
X.  185.  Нова  рада,  нова  рада  світу  ся 

з-'явила.  Чуб.  НІ.  328.  Перед  гетьманом 
козаки  з'явились.  К.  МБ.  II.  139. 

8'Й8увати,  вую,  еш,  сов.  в.  в'явати, 
в'яжу,  звеш,  гл.  ~  вв'язувати,  вв'язати. 
З'язала  снопів  зо  два  та  й  кинула.  Харьк. 
З'язувати  б  уже  це,  та  нема  мотузків. 
Харьк. 

візуватися,  вуюся,    вшся,    сов.    в. 

з'явитися,  в'яжуся,  жешся,  гл,  —  Зв'язу- 
ватися, ев  язатнся.  Харьк. 

З'ясйрити,  рк>,  риш,  гл.  Взять  въ  не- 
волю, въ  плінь.  А  я  з'ясирю  панну.  К. 

ПС.  112. 

8'яструбіти,  бію,  еш,  гл.  Сделаться 
нодобнымъ  ястребу.  Коли  сова  з'яструбіе, 
то  вище  сокола  літає.  Нон.  №  4225. 

З'ясувати,  еую,  еш,  гл.  Выяснить,  об- 
наружить. Не  смів  я  вам,  що  думав,  з'ясу- вати. К.  Іов.  70. 

Зятенько,  ка  и  зятечок,  чка,  ж.  Ум. 
отъ  зять. 

8йти,  аяю,  еш,  гл.  =  8яяти.  Вх. 
Лен.  421. 

Зйтів,  тева,  ве.  Зятевъ.  Уже  й  хрис- 
титься  й  молиться,  що  вирвалась  із  рук 
зятевих.  Рудч.  Ск.  І.  181. 

Зйтній,  я,  а.  Принадлежащій  зятю. 
Прибулося  тещі  зятнії  діти  колихати. 
Нон.  №  4910. 

Зять,  тя,  м.  Зять.  Хвали,  мати,  тою 

зятя,  що  я  полюбила.  Мет.    72.    Ун.  Зя- 
тенько, зятечок.  Я  ж  тобі,  зятеньку,  рід- 

ная свість.  Грия.  III.  485. 
Зятько.  ви,  м.  Ласк,  отъ  зять.  Укрийсь, 

зятьку,  укрійсь  та  на  негоді  не  мочись. 
Грин.  НІ.  498. 

Зйятя,  зяю,  еш,  гл.  Зіять.  Щоб  тобі 
так  рот  зяяв,  як  ото  двері  зяють.  (Як 
хто  не  зачинить  дверей). 



Ее; 

Йва,  ви,  ж.  Ива.  Заііх  Саргеа  Ь. 
ЗЮЗО.  I.  134. 

Иверень,  рня,  м.  1)  Щепка,  отрублен- 
ная поперегъ  дерева.  Канев.  у.  В  однім 

селі  рубають,  а  в  другім  иверні  літають. 
(Загадка:  дзвін).  Грин.  II.  310.  2)  Комокъ 
земли,  внлетающій  изъ  подъ  копытъ  ска- 

чущей лошади.  См.  Виверень. 

Иьерь,  ря,  м.  Зарубка  поперегъ  де- 
рева. НВолын.  у. 

Йвина,  ни,  ж.  Одно  дерево  иви.  Кро- 
левец.  у. 

йвйлга.  ги,  ж.  Раст.  омела  білая. 
Уівсит  аІЬит  Б   ЗЮЗО.  I.  141. 

Йвка,  кн,  ж.  1)  Пт.  =  Евиа.  Вх.  Пч. 
П.  14. 

Йдоя,  ла,  м.  1)  Идолъ.  Шевч.  603. 

2)  Чортъ."  Ув.  Идоляиа.  Так  і  загув  угору той  идоляка.  Грин.  II.  12. 

Йдояів,  лова,  ве.  Идолу  принадлежа- 
щий. Бранное  слово.  А,  идолового  сина  ди- 

тино, якого  наробила.' 
Идолопоклонство,  ва,  с.  Идолопоклон- 

ство. К.  Бай.  150. 

Йдольство,  ва,  с.=Идолопоклонство 
К.  ПС.  130.  Йдольство  борола  наша  віра. 
К.  МБ.  XI.  145. 

Идольеький,  а,  е.  Идольскій,  языче- 
скій.  В  римській  идольськгй  землі.  Шевч. 
602. 

Идоляка,  кн,  м.  Ув.  отъ  Идол. 

Йжиця,    ці,    ж.    Названії-    буквы    У. 
Йжицю  прописати.  Высечь.   Треба   б  йому 
ижицю  прописать.  Ном.  №  13637. 

Икавка,  ки,  ж.    1)    Икотка.    Ном.  № 
13390.    2)    Раст.    Вегіегоа    іпсапа.    Бес. 
ЗЮЗО.  I.  114.  Ум.  Инавочка.  ЕЗ.  V.  191. 

Йвати,  каю,  еш,  одн.  в.  нкну>и,  ну\ 
неш,  ш.  Икать,  икнуть. 

Икатися,  икаеться,  одн.  в.  икн^тися, 
нкнетъея,    и.    безл.    Икаться,    икнуться. 

Як  важно  икаеться,  так  хтось  судить. 
Грин.  И.  313.  Не  легенько  икалось  тому, 
кою  вони  хвалили.  Левиц.  I.  474.  Хаїї  їй 
легенько  икнеться.  Г.  Барв.  210. 

Илець,  ильдй,  .и.-— Ивка  2,  Есщівеїшіі 
аітепве.  Вх.  Пч.  И.  31. 

Илкйй,  а,  6.  1)  О  маелт.:  прогорьклый. 
Не  покуштувала  масла,  як  купувала,  а 
воно  илке.  Харьк.  г.  2)  О  щелокі:  т>дкій. 
Константи  ногр.  у. 

Имберець,  рцю,  м.  Ум.  отъ  ннберь. 
Имбёрь,  рю,  м.  Инбирь.  Положила 

туди  яєчок,  имберю,  бобків.  Ум.  Имберець 

Намочу  горілки  у  зеленій  пляшці  з  имбер- 
цеМ  і  з  перцем,  з  своїм  щирим  серцем.  На. 

йжпет,  ту,  м.  Стремительность,  сила, 
натискъ.  Аби  нам  битий  шлях  переп  яти- 
ти  і  первий  импет  ляцький  зупинити.  К. 
ЦН.  242.  Яким  импетом  її  до  сього  пхнув? 

V.  Барв.  543. 
Йнак,  нар.  Иначе-  З  почину  світа  бу- 
ло якось  инак.  Рудч.  Ск.  І.  130. 
Инакий,  а,  е.  Иной.  В  таких  і  та- 
ких розмовах  проїхали  вони  день  і  другий. 

Св.  Л.  305. 
Инако,  нар.=Инак.  Не  можна  инако. 

МВ.  II.  103. 
Инаковнй,  а,  є  =Инакий.  (їсть  речі, 

що  в  однім  місці  таке  для  .їх  мення,  а  в 

другім  инакове.  О.  1862.  І.  70. 
Инаково,  кор.=Инак.  Трошки  инако- 

во  росказано.  Ном.  №  12251. 
Инакше,  мар.=Инак.  Инакше  не  мож- 
на. Рудч.  Ск.  І.  126. 
Инакший,  а,  е.  Иной.  Зовсім  инакша 

сцена.  Левиц.  Пов.  249. 
Иначе,  мар.=Инак.  Дяче,  не  буде 

иначе.  Ном.  №  1070. 
Икачнй,  а,  е.=Инчий.  Треба  иначий 

купить  хомут,  бо  сей  тісний  коневі.  Що 
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все  тута  не  по  нашому,  що  все  тута  по 
иначому.  Грин.  Ш.  493. 

Инбйрець,  рцю,  м.  Ум.  отъ  инбйрь. 
Инбирівка,  ки,  ж.  Инбирная  на 

стойка. 

Инбйрь,  рю.  .V.  =  Иибер.  Ум.  Инби- 

рвць. 
Инде,  нар.  Въ  иное,  въ  другое  місто, 

въ  другомъ  місті.  Ходім,  ринде,  куди 
ын/де,  там  нас  не  знатимуть  та  й  риндею 
не  зватимуть.  Лебед.  у.  Хто  не  входить 
в  кошару  дверима,  а  перелазить  де  инде, 
той  злодій.  6в.  I.  X.  1.  В  Жаботині  ро- 

дилася, инде  не  привикну.  Чуб.  III.  137. 
Инджибаба,  би,  ж.  Баба-яга.  Угор. 
Индйк,  ка,  м.  Индюкъ,  недійсній 

иітухь.  Ходить,  як  индик  переяслівський. 
Ном.  Посип  индикам,  гусям  дай.  Шевч. 
132.  Надувся,  як  индик.  Котл.  Ен.  II.  35. 

Инднча,  чати,  индиченя,  нити,  с. 

Птенецъ-индюкъ.  Та  пропив  чоловік  инди- 
ка,  а  жінка  индичку  й  индиченя.  Чуб.  V. 
636. 

Ендйчий,  а,  е.  Принадлежащей,  свой- 
ственный индюку  или  индюшкі. 

■Индйчина,  ни,  ж.  Мясо  индійки, 
индюка. 

Индйчитися,  чуся,  чишся,  и.  Важ- 
ничать. Ти  якою  гаспида  индичишся?  Ном. 

Л?  3546.  А  вже  що  отті  калістратори 
всякі!...  знаєте, .  які  вони  иноді  в  нас:  і 
чваниться,  индичиться.  Сим.  230. 

Индйчка,  ки,  ж.  Индійка.  Чуб.  V.  636. 

Индйчия,  ні,  ж.  Поміщеніе  для  ин- 
дюковъ. 

Индичнй,  ні,  ж.  соб.  Индюки. 
Индор,  ра,  л.=Индик.  Вх.  Лем.  421. 
Инд^та,  *н,  ж.  Испорч.  индукта  — 

пошлина  на  ввозные  товары.  Так  було 
тогді  тілько  два  перевози.  Заплатив  було 
индуту,  то  й  пропустять.  ЗОЮР.  І.  263. 

?ндюр,  ра,  ж— Индор.  Вх.  Лем.  421. 
ней.  нею,  м.  Иней.  Ком.  II.  25.  Бу- 
дуть твої  карі  очі  инеем  уростати.  Чуб. 

V.  603. 

Мнжйр,  ру,  м.  Винные  ягоды.  О. 
1862.  IX.  64. 

Инин,  а,  е.=Инший.  Мав  хтось  иний 
родитися,  та  кури  запіли.  Поел. 

Йнколн,  нар.  Иногда,  по  временамъ. 
Йнкуди,  нар.  Куда  нибудь.  Поїхали 

ми  не  инкуди,  а  у  саму  університетську 
церкву.  Морд.  Оп.  70. 

Инний,  а,  е.=  Инганй  Не  розмовив- 
шись  з  головою,  до  чогось  инною  не  важся. 
Ном.  X  5837. 

Йногді,  йноді,  нар.  Иногда.  Иногді 

б'ють  Хому  за  Яремину  вину.  Ном.  №  4062. 
Гайдамаки  приходили  в  Черкаси  разів  мо- 

же п'ять, — иноді  в  день,  а  иноді  вночі, 
иноді  в  великій,  а  часом  в  невеликій  купі. 
ЗОЮР.  І.  246. 

Инозекний,  а,  е.  Иноземный,  иностран- 
ный. Заводить  усе  в  своїх  домах  по  ино- 

земному. К.  Гр.  Кв.  VII. 

Иноземщина,  ни,  ж.  "Иноземщина, 
иностранные  обычаи,  порядки.  Иноземщи- 

на заливає  наші  народні  низини.  К.  Гр. 
Кв.  XXVН 

Инонбвний,  а,  е.  Иноязычный.  Пно- 
мпені чудні  слова.  Левиц.  І.  243. 

йнслйза,  зи,  ж.  =  Інвлкю.  Чуб. 

ЦІ.  23. Инн,  йнне,  нар.=Инше. 

Инний,  а,  є.  —  Ишпий.  Поведу,  каже... 
у  инче  царство.  Рудч    Ск.  Н.  108. 

Иишак,  мор  — Инак.  Вх.  Уг.  242. 
Иншаквй,  а,  е.=Инакий.  Вх.  Лем.  421. 
Йнше,  мар.=Инакше.  Може  як  инше 

це  зробити?  Куди  йнше.  Въ  другое  місто. 
Ішов  бідний  чоловік  у  Степанівні  на  яр- 

марок, а  може  куди  инше.  Рудч.  Ск.  II.  25. 

Йнший,  а,  є.  1)=  Инакишй.  Шевч. 
152.  Милий  покидає,  иншої  шукає.  Нп. 

Дві  в  однаковому  убранні,  а  третя  в  ин- 
шому.  Грин.  І.  112.  *2)  Иной,  нікоторнй. 
Инший  легко  робить  та  хороше  ходить. 

Ин'яв,  нар.  =  Ияак.  Однаковісінько 
йому,  чи  так,  чи,  може,  «м'як.  МВ.  (О. 1862.  І.   100). 

Ин  який,  а,  е.=Инахий.  Ин'якої  ночі 
то  є  роса.  Черк.  у. 

Ирга,  гн.  ж.  Раст.  Соїопеавіег  таїда- 
гіз  Ьішіе.  ЗЮЗО.  І.  120. 

Ирджов,  (диска?),  м.  Землеройка,  Зогех. 
Вх.  Уг.  242. 

Иржа,  исі,  ж.=Ряса.  Було  так  і  їсть, 
як  иржа  залізо.  МВ.  І. 

йржавець,  вця,  ж.=Ржавець. 
Ирясавий,  а,  е.=Рясавий. 
Иржааииа,  нн,  ж.  Місто  со  ржавой 

водой.  Отам  на  луках  та  є  иржавини, 
то  тим  і  трава  иржава,  неїдома.  Волч.  у. 

Иржавіти,  вію,  еш,  м.=Рясавіти. 

Йрнця,  ці,  ж.  1)  Животное,  водящее- 
ся въ  воді,  въ  частности  Тгііоп.  Вх.  Пч. 

II.  17.  2)  Птица,  возвратившаяся  изъ  зим- 
няго  отлета.  Вже  ириця  проявилась,  скоро 
тепло  стане.  Борз.  у.  Птице,  ирице.ходи 
до  нас  вечерю  їсти.  3)  Очень  старая  жен 
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щина,  старая  відьма.  Тут  якась  старая 
баба,  знахурка  всесвітня  і  сідая,  і  горбата, 
мабуть  застолітня,  прислухалась,  примі- 
нялась  і'  як  став,  сказала...  Одспівавши, 
заніміла,  очі  протирала,  а  за  сью  така  ж 
другая  ириця  казала.  Мкр.  Н.  33. 

Ирід,  рода,  м.  См.  Ирод. 
Ирій,  рію,  и.=Вирій.  Гуси,  гуси  білі 

в  ирій  полетіли.  Шевч.  519.  Пташки,  що 
влітку  так  співали,  у  ирій  вже  поодліта- 
ли.  Греб.  387. 

Ирод  и  Йрід,  да.  лі.  1)  Иродъ.  Ирод-царь 
за  Христом  ганявся.  Колядка.  2)  Злодій.  А 
він  мене  і  побачив,  ирод.  3)  Чортъ.  А  ирід 
його  відає.  Ном.  Л:  3576.  3  шуму  став 
ирод-чорт.  Гн.  II.  217.  У  Шевченка  по- 
видимому  въ  значеній:  чорть-змій.  Знову 
люта  гадина  впилася  в  саме  серце:  кругом 
його  тричі  обвилася,  як  той  ирод.  Шевч. 

Йродів,  дова.  ве.  Иродовъ.  Бранное 
слово.  Иродове  кодло.  Ном.  №  895.  Иродів 

сину.  Ном.  №■,  3572. 
Ирстенйн,  не,  м.  Христіанинь.  Ішов 

раз  бідний  ирстенйн  дитину  ирстити,  та 
це  міг  найти  кумів.  Гн.  II.  32. 

Иретйтн,  рщу\  стиш,  и.-=Хреоти*н. 
Шух.  І.  181. 

Ирстйтнся,  рщ^ся,  стишся,  м.= 
Хреститися.  Шух.  І.  38,  212. 

Ирха,  хи,  ж.  І)  Выделанная  овечья  или 
козья  шкура.  Желех.  2)  Кантъ  въ  сапо- 
гахъ,  гді  сшиваются  половинки  голенища. 

НВолын.  у.  3)  Нам'яти  ирху.  Надрать  хо- холъ. 

Ирхбвий,  а,  е.=Иршаний.  Желех. 
Ирчов,  чва,  л.=Ирджов.  Вх.  Уг.  242. 
Йршаний,    а,    е.    Изъ    овечьей    или 

козьей  выделанной  шкуры.  Йршані  штани. 
Кожаные    міховьіе    штаны,     обращенные 
шерстью  внизъ, — носятъ   пастухи   въ  Но- 

воросайскомъ  край  и  Черноморіи  зимой. 
Чабанам  видається  на  зіму  одежа:  сорочки, 
штани  хрящові,  штани  йршані.  О.  1862. 

У.  Кух.  34. 
Иршанви,  нов,  ж.  Кожаные,  маховые 

штаны.  Мнж.  181. 
Иршйни,  шин,  мн.  =  Хрестини. 

Желех. 
Иршлйця,  ці,  ж.  Оторочка  на  тулу- 

пі  изъ  смушка  или  сурковаго  міха. 

Вас.  155. 
Ирщіния,  ня,  с  —  Иршйни.  Желех. 
Йсворка,  ки,  ж.  Ум.  отъ  искра. 
ИсворниЕ,  на,  м.  Раст.  Кашшсиїив 

асгів.  Вх.  Уг.  242. 

Йсвра,  ри,  ж.  Искра.  З  малої  искри 
великий  вогонь  буває.  Ном.  Палкий  як  искра. 
Мкр.  Н.  12.  Ум.  Искорка. 

Исврйстий,  а,  е.  Искристый.  (Сонце) 
обсипає  своїм  искристым  світом.  Мир.  Иов. 
II.  76.  За  ними  йде  міжа  искриста  піни. 
К.  Іов.  94.  Искристий  погляд.  Мир. 
ХРВ.  61. 

Неврити,  рк>,  риш,  гл.  Бросать  искры. 
Сонне...  искрило  світом.  Мир.  Пов.  І.  158. 
Схиливсь  до  своєї  жінки,  оком  искрить. 
МВ.  II.  184.  Німій  искрить — черезъ  дымо- 

вую трубу  вылетаютъ  искры.  Хера  у. 
йевроватий,  а,  е.  Блестящій.  Вх. 

Леи.,  422. 
Искр  я  внй,  а,  е.= Искристий.  По  бли- 

скучій искрявій  росі  від  них  лягає  тінь.  Г. 
Барв.  245. 

Исврянйй,  а,  є.  Искрящійся.  Искряні 
очі.  Левиц.  І.  84. 

Исврйстий,  а,  є  =  Искристий.  МУЕ. 
III.  87 

Ит,  меж.—Яя.  1.  Ит,   не  знать    мою 
ти  турбуєшся.  Рудч.  Ск.  Н.  119. 

Ич,  меж.—кч.  Ном.  №  1 1 185. 



І,  І- 
ВсЬ  слова,  начинающіяся  приставками 

ів,  іс  и  не  находящіяся  здвсь,  см.  на 
буквы  3  и  С 

І,  сз.  И.  Був  собі  чоловік,  і  все  його 
жінка  слабувала.  Рудч.  Ск.  І.  168.  Як 
Бог  дасть,  то  і  в  вікно  подасть.  Посл.  / 
вітер  не  віє,  і  сонце  не  гріє.  Нп.  /  вихо- 

дила до  ііою  вся  земля.  Є  в.  М.  І.  5.  /  де 
ті  люде  тут  возьмуться.  Шевч.  339. 
Между  двумя  гласными  и  посл'Ь  гласной 
сокраофется  въ  И.  Як  не  зароблю,  то  ле- 

жатиму поки  й  опухну.  ЗОЮР.  I.  11. 
Стала  їсти  а  пити.  Щевч.  352.  Далі 
вже  й  під  Лиге  підступає.  ЗОЮР.  I.  3. 

I,  меж.  1)  Выражаетъ  удивлеяіе.  7. 
матінко  моя.'  Я  бачив  в  городі  такеє,  що 
тілько  в  казці  росказать.  Гліб.  І!  що  те- 

пер із  ним  зробилось!  Де  в  біса  й  сила  тая 
ділась.  Гліб.  А  жіночку  свою  любив  і  Го- 

споди єдиний!  Шевч.  526.  2)  І  вже!  Выра- 
жаетъ печаль,  отсутствіе  надежды:  Эхъ! 

увы!  Йди,  доню,  гуляти!...  —  /  вже,  моя 
мати,  мені  не  гуляти.  Хата,  11.  /  вже, 
не  справить  горбатою  могила.  Ном.  № 
3221. 

Ібнска,  ки,  ж.  Пт.  Чайка.  Вх.  Пч. 
П.  15. 

їб^нка,  кв,  ж.  Раст.  Уегопіса  Весса- 
Ьип^а.  ЗЮЗО.  І.  140. 

Іван-зілля,  дя,  с.  Раст.  а)  Нузорив 
ойіс.  Шух.  І.  21.  б)  —  пільське.  ЕсЬіит 
уиіраге.  Шух.  І.  21. 

Іваніпгаій,  я,  є.  Относящійся  къ  дню 
св.  Ивана.  Сіно  іванішнв.  Обно,  скошенное 
въ  день  св.  Ивана.  Шух.  І.  170. 

Іванова  мушка,  ки,  ж.  Насвк.= 
Світун.  Вх.  Пч.  І.  6. 

Іванбк,  нка,  м.  1)  Раст.  Нурегісит 
регіогаїит.  Вх.  Пч.  І.  10.  2)  Пт.=Водомо- 
роз.  Вх.  Пч.  II.  8. 

Іванчик,  ка,  м.  —  золотий.  Раст.  Оа- 
Ііит  Іиіеиш.  Шух.  І.  21. 

Івасик,  ка,  "м.  Раст.  Тїіїоііит  топіа- пит  І,.,  Т.  ргаіепзе  Ь.  ЗЮЗО.  І.  139. 
Івнлга.  ги,  ж.  Раст.  оМела  білая. 

УІ8сит  аІЬит  Ь.  ЗЮЗО.  І.  НІ. 
Іволга,  ги,  ж.  Пт.  иволга.  Іволга, 

іволга!  свиню  ссала,  порося  вкрала!  (кажуть 

іволзі).  А  ти  кобилу!  —  ніби  каже  іволга. 
Ном.  №  10261. 

Ігьа,  ви,  ж.—Ітлл    1.  Вх.  Лем.  421. 
Ігде,  иор.=Де.  Ігде  родилась,  ігде  при- 

годилась. Ном.  №  8997. 
Ігй,  меж. — на  нбго.  Тьфу  (на  кого). 

Желех.  Іги  на  тя!  стара  каже.  Гол.  І.  222. 
Ігнги,  меж.  выражающее  ржавіє. 

Ігі,  ігій,  меж— Ігя. 
Ігіне,  меж.  Крикъ  гуцульскаго  пасту- 
ха на  лошадей,  чтобы  остановились  и  воз- 

вратились. Шух.  I.  211. 
Ігла,  ли,  ж.  1)=Голка.  Шух.  I.  153. 

2)  Пт.=1говна.  Вх.  Пч.  I.  16. 
Ігбвка,  ки,  ж.=1гва.  Вх.  Лен.  421. 
Іговна,  ни,  ж.  Иволга,  Огіоіив  §а1Ьіі- 

1а.  Вх.  Уг.  242. 
Ігбвнив,  ка,  м.  Игольникъ.  Шух.  I. 

284,  154. 
Ггола,  ли,  ж.=Іговна.  Вх.  Лем.  421. 
Іголий,  лия,  .к.  іголийва,  ки,  ж.== 

Іговна.  Вх.  Лем.  421. 

Ігра,  рн,  яе.=Гра.  Ном.  №  12591. 
Ігранка,  ки,  ж.  Игра.  Полт.  г.  Слов. 

Д.  Эварн. 

Іграти,  раю,  вш,  м.=Грати.  Так  тан- 
цюй— як  іграють.  Ном.  №  5876. 
Іграч,  ч&,  .и.=Грач. 
Іграшечка,  ки,  ж.  Ум.  отъ  іграшна. 

Іграшка,  ки,  ж.  Игрушка,  забава.  Чу- 
жая біда  за  іграшку.  Ном.  .V:  2341.  /йш- 

цг  іграшка,  а  мишці  сльози-  Ном.  За  іграш- 
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ни  робити  що.  Оь  легкостью,  какъ  бы  иг- 
рая, шутя  дЬлать  что.  Зберуться  дівчата 

да  гуртом  на  сіножаті  да  днів  у  два,  в 
три  за  іграшки  і  повгребаютъ.  О.  1861. 
УШ.  18.  Під  високою  скелею  блищав  на 
сонці  новий  гарний  панський  млин...  Чет- 

веро коліс  неначе  залюбки  та  за  іграшки 
крутились  на  ясному  сонці.  Левиц.  КС.  81. 
Ум.  Іграшечка. 

Ігрець,  ця,  л.  1)— Грець  1.  2)  Вихрь. 
Закрутився  перед  царицею  ігрець,  піднявся 
до  неба  стовп  пилу,  вхопив  царевича  і  по- 

мчав у  зелений  гай.  Стор.  І.  74. 
Ігрище,  ща.  с.=Грище.  Грин.  III.  441. 

Дівочі  ігрища  незабутні.  К.  ДС.  21.  На 
ігрищах  ніхто  як  я  перед  вела.  Стор.  І. 
133 

Ігронько,  ка,  м.  Музыканта.  Приїха- 
ли подоляне  з  подолу,  ой  привезли  свої 

ігроньки  з  собою;  ой  загадали  хорошенько 
іграти.  Мет.  161. 

Ігумен,  на,  м.  Игуменъ.  Що  ігумено- 
ві можна,  то  братії  зась.  Ном.  №  1004. 
Ігуменя,  ні,  ж.  Игуменья. 

Ід,  пред.  Къ.  ївга  заробила  в  мене  гро- 
шенят на  байбарак  ід  Великодню.  Г. 

Барв.  251. 
ІД,  ЇДУ.  м.  Ядъ.  Вх.  Лем.  421. 
їда,  дй,  ж.=Іжа.  Хліб  та  вода,  то 

козацька  їда.  Ном.  №  12276.  Той  його  го- 
стит Одами,  пишем.  Гн.  II.   177. 

Ідак,  ка,  .м.=їдедь.  Желех. 
Ідалс  да,  с.  1).  їдало.  Шутливо:  же- 

дудокъ.  Желех.  2)  їдало.  Широкая  часть 
ложки,  та,  которой  набирается  пища.  Шух. 
І.  247. 

[дальней,  а,  е.=їстовний.  Желех. 
їдання,  ня,  с  Ііденіе.  Трепав  з  робо- 

ти,^ сухоти,  з  їдання. 
їдати,  даю,  6Ш,  гл.  їдать,  съедать. 

Як  я  молодою  бувала,  по  40  вареників  їда- 
ла, а  тепер  хамелю-хамелю,  насилу  50 

умелю.  Ном.  №  8146. 
Ідеал,  лу,  м.  Идеаль.  Все,  що  чужі 

краї  прозвали  ідеалом,  сияло  перед  ним  в 
небесній  красоті.  К.  Дз.  162. 

Ідеалізувати,  зую,  еш,  гл.  Идеализи- 
ровать- Желех. 

Ідеальний,  а,  е.  Идеальный.  Ваш 
образ  ідеальний.  К.  ХП.  74. 

Ідей,  їдна,  не.  Одинь.  Чи  раз,  чи 
два—їдна  біда.  Ном.  №  4290.  Ум.  їднень- 
тЛ-їдненьке  дитятко  маю.  НВолын.  у. 

Іденик,  ка,  м.  =  динак  1.  *  Рк. Левиц. 

їденйця,  ці,  де.=вдиняця.  Ой  була 

я  у  батенька  та  їдною  гденицею.  Грин. 

III.  ..681. їдення,  ни,  с.  Ъда,  кушанье.  Послав 

йому  усякою  питення,  їдення  і  горілок  уся- 
ких,. Ном.  №  14007. 

їдець,  дцй,  м.  'Ъдокъ.  Рудч.  Ск.  І.  2. 
Ідея,  ідеї,  ж.  Идея.  Європейські  ідеї. 

Левиц.  Пов.  153. 
Ідження,  ня,  с.=їдення.  Чуб.  II.  582. 

Драг.  281.  За  сидження  нема  їдження. 

Ном,  №  10846. 
їдйме,  ного,  с.  Съестное.  Позостава- 

лось^і  питиме  й  їдиме.  Рудч.  Ск.  II.  157. 
їдиначитися,  чуся,  чишся,  гл.  Быть 

въ  хорошихъ  отношешяхъ,  дружить.  Іди- 
начитися  з  Лавром  не  можна.  НВолын.  у. 

Ідіння,  ня,  с  ==  їдення.  Там  тобі 
питіння,  там  тобі  ідіння,  там  тобі  одпо- 

чивання. Мил.  М.  90. 

їдкий,  а,  є.  1)  Різкій  (о  вітрі),  їд- 
кий вітер.  Каменец,  у.  2)  Оьідомьій.  Зе- 
лена, солома  їдкіша  скотині.  Черниг.  у. 

їдлб,  да,  с.  Пища,  іда.  Драг.  307. 
Вх.  Уг.  А  Прокіп  наче  ніч  темна  ходить, 
і  вже  тоді  ні  до  їдла,  ні  до  питва,  ні  до 
розмови.  МВ.  (О.  1862.  III.  62). 

їднак,  нар.  =  Однак.  Я  гднак  приїхав. 

Чуб.  У.  137. 
їднаковнй,  а,  є,  їднаково,  кар.=0д- 

накрвий,  однаково.  Ном.  №  643. 
їднанкй,  нбк,  ж.  мн.  См.  Єднання  2. 

Шух.  І.  34. їднати,  ся,  наю,  ся,  еш,  ся,  и  іір. 
гл.  ==6днати,  ся  и  пр. 

їдненький,  а,  е.  Ум.  отъ  їден. 
їднблітці,  ців,  м.  мн.  Ровесники.  Мій 

Григор,  а  братів  Кость,  то  вони  собі  їдно- літці.  Каменец,  у. 

їдовйтий,  а,  е.  Ядовитый.  Ідовитий 
гад._Вх.  Лем.  421. 

їдбк,  нар.  Поідомь.  Ідом  тебе  їсть. 
Ном..  №  12225. 

їдбмий,  а,  е.  Съедобный.  їдома  річ. 

Черк.  у.  Полова  хто-й-зна  як  їдома.  Сла- 
вянос.  у.  Молоте  та  потрапляє,  щоб 
солома  їдоміша  була  скотині,  не  дуже  ви- 

молочує зерно.  Грин.  І.  299. 
Ідбсі,  нар.  —  Досі. 
їдуха,  хн,  ж.  „Охотница  поість. 
їдцем,  нар.  =  Ідом.  їдцем  їсти. 
їдьна,  нар.  =  їдон.  За  панщини  пани 

гдьма  їли  людей.  НВолын.  у.  Невістка  гдь- 
ма  їсть  бабу  й  діда.  Г.  Барв.  487. 

їбшня,  ні,  ж.  —  Явшня. 
їжа,  ясі,  ж.  іда,  Рудч.  Ск.  І,  З, 

29,  115. 
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їжак,  ка,  лі.  1)  Ежъ.  Котл.  Ен.  І.  11. 
Ном.  №  6388.  2)  Родъ  намордника  съ  ко- 

лючками, надъваеный  на  телять,  чтобы 
они  не  могли  сами  сосать  корову.  Каме- 
нецк.  у. 

їжаковий,  а,  е.  Ежовый.  їжаковим 
салом  треба  мазати,  так  і  погоїться. 
Харьк. 

їжакуватий,  а,  е.  Взъерошенный,  съ 
торчащей  шерстью.  їжакуватий  віл. 
Черк.  у. 

їжачиха,  хи,  ж.  Ежъ-самка.  Лубен,  у. 

їжачйч."  ча,  м.  Ежъ-самедъ.  Чи  воно 
їжачич,  чи  їжачиха?  Лубен,  у. 

Іжнк,  ка,  м.  =  їжак.  Чуб.  II.  367. 

.їжитися,  жуся,  жигаея,  гл.  1)  Ще- 
тиниться. Харьк.  у.  О  вслосахъ:  подни- 

маться. Аж  -серце  хлопцеві  завмірало,  аж 
волосся  гонилось.  Св.  Л.  217.  2)  Важничать. 
Чого  воно  (школяр)  їжиться?  чого  дметься, 

як  шкурлат  на  жару?— думав  собі  хур- 
.нан.  Св.  Л.  168. 

Іжно,  нар.  Сытн.  достаточно  пищи. 
Хоч  не  їжно,  так  уліолно.  Ном.  №  10В87. 

І8,  пред.  =  8.  Ставится  между  двумя 
согласными  или  послі1  согласной,  иногда 
въ  началі  фразы,  если  следующее  слово  на- 

чинается согласной;  въ  стихахъ  иногда 
для  соблюденія  размера.  Збіглось  вовків 
щось  із  тисячу.  Рудч.  Ск.  І.  32.  Із  нехощ 
ззін  три  миски  борщу.  Ном.  Лі  5060.  Із 
славною  Запорожжя  наїхали  гості.  Шевч. 221, 

їв,  іїву,  м.  Запруда  річки  для  ловли 
рыбы.  Ном.  №  14145.  См.  Яз.  Ум.  їзбк. 
Сии.  146. 

Івб...  См.  86. 
І8В...  Си.  Зв. 
І8Г..    См.  8г. 
І8Д...  Си.  Зд. 
ївда,  дй,  ж.  Ъзда.  Рудч.  Ск;  Ц.  171. 

Санна  їзда — ангельска  їзда,  а^  дідчий  ви- 
ворот.  Нои.  Л;  Л  433. 

ївдець,  ДЦЙ,  м.  "Ёздокъ.  К.  ЧР.  92. 
Вчора  увечері  приїхав  їздець.  МВ.І. 

ївджалий,  а,  е.  О  лошадяхъ:  ізжа- 
лый.  Сим.  153.  Бідкається,  де  б  йому  ку- 

пити на  старість  їзджалою  смирного  ко- 
ня.   О.  1861.  X.  21. 

І8ДИТИ,  джу,  днш,  іл.  їздить.  Да- 
рованим конем  не  їздити.  Нои.  Лі  4615. 

У  Київ  їздить  всякий  год.  Шевч.  463. 

І8ДИТНСЯ,  джуся,  дишся,  м.  Постоян- 
но вадить,  разъезжать.  Іздиться  усюди  з 

їм.  Зміен.  у. 

їзднй,  ні,  ж.  Постоянная  ізда.  По- 
дольск, г. 

ївд^н,  на,  м.  Ъздокъ.  А  чи  довго  ту- 
ди їхати  верхи} — Хто  йЬго  зна,-  -як  який 

їздун.  Александров,  у.  Екатериносл.  г. 

Іав...  Си.  З'в. І8Ж...  См.  8ж. 
Іаз ..  Си.  Зв. 

І8-8а,  пред.  =8ва.  Употребл.  подобно 
предлогу  із.  Із-за  юри  вітер  віє,  березонь- 

ку хилить.  Мет.  20. 
їзйти,  їжу,  айш,  гл-  Перегораживать 

ріьу  для  ловли  рыбы.  їж  їзити. 
Ізк...  =  Іск.  Си.  Ск... 
Ізл...  См.  Зл... 
Ізм...  См.  Зм ... 
І8Н...  См.  8н... 

І80,  пред.  =■  Зо.  Василько  буде  хоч  ці- 
лечку  ніч  ізо  мною  сидіти.  МВ.  II.  9. 

Іво...  См.  Зо... 
ЇЗОК,   8КЙ,   Лі.   Ум.   ОТЬ  Ї8. 
І8П...  =  Існ...  См.  Сп. 
їзр...  Си.  Зр. 
Івс...  Си.  Зс. 
Ізт...  =  Іст...  Си.  Ст. 
Ізу...  См.  8у... 
І8Х...  =Ісх...  Сн.  Сх. 

її,  їй,  міьст.  Родит.,  винит,  и  дат. 
пад.  отъ  вони. 

їй-бо,  їй-Вбгу  =  вй-Вогу.  Ном.  № 
4356,  6298. 

Ійбн,  меж.  Вишь,  вишь  ты.  Котл.  Ен. 
Слов.  Ійон,  ійон  же,  вража  мати!  але 
Еней  наш  зледащів.  Котл.  Ен.  І.  27. 

Ійти,  ійду,  деш,  гл.=Іти.  Аж  ійшов 
я  мимо  йою.  К.  Псал.  90. 

Ік,  пред.  =  К.  Аж  ік  вечору  вже  знову 
приходить.  Рудч.  Ск.  II.  161. 

Ікластий,  іклатий,  а,  в.  Имвющій 
большіе  клыки,  клыкастый.  Харьк.  у. 

Ікло,  да,  с.  Клыкъ.  Як  піймав  вовк 
іклом  за  хвіст,  так  і  роспоров  хвіст. 
Черк.  у. 

Ікона,  ив,  ж.  Икона,  образъ.  Загадай 

дурному  Богу  молиться,  він  і  ікони  поб'є. Нон.  №  6575. 
Іконний,  а,  в.  Иконный.  МВ.  III.  91. 
Іконостас,  су,  м.  1)  Иконостасъ.  ЗОЮР. 

І.  281.  2)  Родъ  писанки.  КС.  1891. 
VI.  371. 

Ікрі,  рй,  ж.  1)  Икра;  свия  грены. 
Як  будеш  загодовувать  пчоли,  то  зотри 
тую  ікру  (з  щуки)  і  змішай  з  медом,  з 

перцем  і  борсуковим  салом'.  Чуб.  І.  75. 
2)   Вымя    у    коровы.    Шух.  І.    193.   Ум. 
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ии,  ж.  =  Ілем. 

м.  =  Ілем.  Валк. 

Вязовый,  бере- 

Вязовое    дерево. 

Ікбрна.    Коровка    ма'т    ікорку    добру.    Вх. 
Лем.  421. 

Ікратий,  а,  є.  ИмЄющій  икру.  Ікрата 
риба.  Черк.  у. 

Ікрець,  ця,  м.  Самка  рыбы.  Вх.  ІІч. 
II.  21.  См.  ікровиця. 

Ікриця,  ці,  ж.  =  Ікра  1.  Вх.  Пч. 
II.  21. 

Ікрбвиця,  ці,  ж.  Рыба-самка.  Вх.  Зн. 
37.  См.  Ікрець. 

Ікряний,  а,  в.  =  Ікратий.  Ікряна 
риба.  Лебед.  у. 

Ідем,  ма,  м.  Раст.  вязь.  ІЛіиз  топіапа. 
ЗЮЗО.  І.  140. 

Ільм.  ну,  м.  ільна, 
ЗЮЗО-  І.  140. 

Ільмак,  ільн'як,  ка. 
у.  ЗЮЗО.  І.  140. 

Ільиаковнй,    а,    є. 
СТОВЫЙ. 

Ільмйна,     ни,    ж. 
ЗЮЗО.  І.  140. 

Ільн'як.  См.  Ільиак. 
ІльнувАння,  ия,  с  =  Льнуваиня.  О. 

1861.  X.  62. 

Ільнувати,  ную,  еш,  гл.=Льнувати. 
Ільнйк,  ка,  м.  =  Ідей.  ЗЮЗО.  1. 140. 
Ільняний,  а,  є.  —  Ляниий.  Ільняна 

сорочка.  Чуб.  V.  189. 
Ільтйця,  ці,  ж.  1)  Оголенная  отъ 

шерсти  овечья  кожа.  Вас.  154.  2)  Кантъ 
изъ  оголенной  отъ  шерсти  овечьей  кожи 
вокругъ  полушубка  внизу.  Вас.  155.  3) 
К  нтъ,  вшиваемый  между  двумя  кусками 
к(жи  или  матерій.  Черк.  у.  Харьк.  г. 
Мнж.  181. 

Ільчастий,  а,  е.  =  Лаяний.  А  що 
нам  були  скатерті?  все  ж  то  нам  були 
ільчасті.  Гол.  П.  ПО. 

Хианка,  кн,  ж.  Поимка.  Угор. 
Інйти,  маю,  вш,  сов.  в.  інйти,  іму, 

нет,  гл.  1)  Брать,  взять,  поймать,  хва- 
тать, схватить.  Ном.  №  6889.  Наперед 

невода  риби  не  імати.  Ном.  №  2603.  Як 
заверли  мрежі,  імили  деїста  штири  риб. 
Гн.  І.  124.  Ой  казав  пан  круль  Варвару 
імити.  МУЕ.  III  52.  2) — віри.— Нятк  віри. 

Іиатися,  інаюса,  ешся,  сов.  в.  іий- 
тися,  імуся,  іиешся.  гл.  1)  Ловиться;  дер- 

жаться; браться.  Імайся,  рибко,  велика  й 
маленька.  Ном.  №  1650.  Мокрого  поліна 
вогонь  не  йметься.  Посл.  Хотіли  ю  спа- 

лити, але  огень  не  ймавсі  тіла.  Гн.  І.  124. 
Куля  ю  ся  не  імат.  Гн.  І.  36.  2)  То-же, 
что  и  займатися,  занятися, — загораться, 
загоріться.  Тот  му  верг  у  полу  вогня  три 

рази,  тот  відтам  пустився  іти,  вітер  як 
подув,  імнлося  на  нім  шматя,  сірак  і  не 
доніс  домів,  згорів.  Гн.  II.  14. 

Іиела,  лй,  яс.=Івилга.  ЗЮЗО.  І.  141. 
Іиельга,  ги,  ж.  Камышъ  еъ  травою. 

Одес.  у. 

Іменини,  нйк,  ж.  мн.  Именины. 
Прийшли  іменини  Потоцькою.  Рудч.  Ск. 
Н.  203. 

Іменинник,  ка,  м.  Именинникъ.  Шевч. 
(О.  1862.  Ш.  17). 

Іменитий,  а,  е.  Именитый,  знатный. 
Миколай  імня  знаменито,  побіждае  всіх 
іменитих.  Чуб.  І.  169. 

Імення,  ня,  с.  Имя.  Дали  вони  їм 
імення:  сину  Іван,  а  дочці — Ганна.  Рудч. 
Ск.  І.   131. 

Іиено,  на,  с  =  Імення.  Не  забудь 
імено  Господа  Бога.  Гн.  II.  251. 

Іменування,  ня,  с  Именование,  на- 
знваніе.  Г.  Барв.  426. 

Іменувати,  ную,  еш,  гл.  1)  Имено- 
вать. Мій  син  хрещений,  порожений,  іме- 

нований. Чуб.  І.  112.  2)  Назначать,  опре- 
делять. Галиц. 

Іменуватися,  нуюся,  ешся,  гл.  Име- 
новаться. Нехай  ваші  хуторі  іменуються 

слободою  Михайлівною.  Стор.  Н.  102. 
Імжити,  імжу,  жиш,  гл.  =  Мжити. 

Ой  у  саду  дрібен  дощик  імжить.  Мет. 
270.  Ой  на  горі  сніжок  імжить.  Нп.  Рк. Левиц. 

Інйти.  См.  Іиати. 

Ініти,  інію,  еш,  гл.  =  Мати.  Єдиною 
тільки  у  себе  сина  імама.  Чуб.  НІ.  15. 

Інкйй,  а,  6  =  6икий.  Волч.  у. 
Імла,  лй,  ж.  =  Мла.  Ой  імла,  імла 

по  полю  лягла.  Мет.  193.  Шо  на  нашій 
сестрі  на  русій  косі  білая  імла  пала. 
Мил.  158 

Імня,  імени,  с.=Іи'я.  Грин.  Н.  345. 
Прибери  пня,  дай  йому  імня  і  з  нього  буде 
чоловік.  Ном.  №  11173. 

Іновірний,  а,  е.  Доверчивый.  Є  й  такі, 
що  вимагають  щирости,  не  скажи — для  тою 
тільки,  щоб  зоставити  повік  нещасливими 
імовірних.  МВ. 

Імовірність,  ноети,  ж.  1 )  Доверчи- 
вость. Нум.  9521.  2)  Вероятность. 

Імовірно,  нар.  ДовЄрчиво. 
Імхбвнй,  а,  є.  —  Моховий.  -Три  по- 

душок імхових.  Лукаш.  163. 
Іншедь,  ді,  ж.  1)  Мохъ.  Шух.  І.  18. 

2)=¥шедь.  Вх.  Зн.  28. 
Імшити,  шу\  шйш,  «.І)  Мшитн.  Ім- 

шити   хату.     Шух.    І.    92.   2)— горшки. 
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Вкладывать  горшки  одинъ  въ  другой,  нере- 
кладывая  соломой.  Черк.  у. 

Ім'й,  іненя,  с.  Имя.  Ось  оке  і  я,  що 
хороиіе  і'мя.  Ном.  Л«  2525. 

Інжешр,  ра,  м.  Инженеръ.  Французь- 
кий інженір  Боплан.  К.  Кр.  18. 
1нкл_ю8,  за,  м.  ІІо  народн.  повірью: 

неразменная  серебряная  монета,  которая, 
данная  въ  уплату,  возвращается  обратно 
къ  своему  хозяину.  Ез.  V.  255.  См.  Амта- 
люз,  мнслиза. 

Інб,  нар.  Только,  лишь.  Чуб.  П.  50. 
Грин.  III.  203.  Все  може  нагородитися, 
іно  страх  ніколи.  Ном.  №  4399.  Не  прий- 

шла ні  снідати,  ні  обідати,  іно  прийшла 
роду  одвідати.  Чуб.  НІ.  124. 

Інбсе,  інось,  нар.  Согласень,  ладно, 
хорошо,  пусть  такъ;  разумеется.  Грёб.  376. 

„Інбсе!  сількісь,  як  мовляла11,  Юноні  Юпі- 
тер сказав.  Котл.  Ен.  VI.  86.  „  Чи  ти  пі- 
деш на  улито?" — Іносе.  Борз.  у. 
Інститут,  ту,  м.  Института.  Панноч- 
ка поїхала  вчитись  до  институту.  Г. 

Барв.  333. 
Інститутка,  ви,  ж.  Институтка.  (О. 

1862.  ІП.  34). 

Інститутський,  •  а,  є.  Институтскій. 
Вони  в'їхали  на  інститутське  подвір'я. 
Левнц.  Пов.  116. 

Інституція,  ції,  ж.  Учреждение.  Ві- 
рують у  правду  нової  інституції  і  вба- 

чають у  мирових  посередниках  правдивих 
судей.  О.  1861.  XI.  106. 

Інтерес,  су,  м.  Выгода,  польза,  внте- 
ресъ.  Ном.  №  1381. 

Інфяка,  ми,  ж.  Второй  нзъ  семи 
ыассовъ  духовв.  учили  щъ  и  семинарій. 
Сим.  175. 

Інфкиист,  та,  м.  Ученинъ  інфиии. 
Снм^  175. 

Ір,  ру,  м.  =  Аїр.=Гав'яр.  Мил.  М.  20. 
Ір,  Іра,  м.  Названіе  буквы  Ь  (въ  Га- 

лицін.)  Желех. 
Ірвант,  та,  м.  Железное  кольцо  на 

ободі  экипажнаго  колеса. 

І  рвати,  ірву\  веш,  гл.  =  Рвати.  Ірви 
тісто  та  в  молоко  кидай.  Ном.  Л>  13220. 

І  рватися,  в^ся,  вешся,  м.=Рватнся. 
Як  риба  в  притузі,  так  розум  ірветься. 
Харьк.  г.  Ой  ірветься  нам  на  душі,  що 
всі  дівчата  хороші.  Чуб.  НІ.  139. 

Ірвонути,  ну\  неш.  гл.  ■=■  Рвонути. 
Воно  ж  за  чуб  як  ірвоне.  Алв.  61. 

Іржати,  жу\  жеш,  гл.  Ржать.  А  кінь 

ірже,  води  не  п'є,  доріженьку  чує.  Чуб. V.  15. 

їрчваянй,  а,  е.  Шитый  тонкими  нит- 
ками мелкими  стежками.  МУЕ.  І.  76. 

Ісв...  См.  Ск. 

Існий,  іеніоінький,  існісінько.  См. 
Істняй,  істніоіиькнй,  істнісінько. 

Іста,  ти,  ж.  Капиталь,  основной  ка- 
питаль. Чуб.  VII.  575.  Лупимо  (хліба)...  м 

станемо  продавати...  Як  виручимо  свою 
істу  та  й  мотнемось,  купимо  у  Рассеі 

подешевше  та  вп'ять  з  баришем  будемо 
продавати.  Кв.  І.  148.  Як  так  робити, 
то  гроші  потратимо,  а  не  тільки  прибили 
не  буде,  та  й  істу  утеряємо.  Кв.  І.  149. 

їствб,  ва.  с  Кушанье.  І  де  ті  в  Госпо- 
да взялися  усякі  штучнії  їства.  Шевч.  528. 

Істе,  того,  с  1)=Іста.  Кв.  2)  Стволь 
дерева?  Ум.  Істечмо.  Ой  жаль  мені  тії  то- 

полі, що  на  чистому  полі.  Де^я  буваю,  де 
я  літаю,  на  тополі  спочиваю.  А  тепер 
істечко  і  хілечко  забрато,  нігде  сісти  й 
одпочити.  Нп. 

їсти,  їм,  їсй,  їсть,  Імб,  їсте,  Ідіть, 
гл.  Фсть.  Ходить,  неначе  не  ївши.  Ном. 
№  10991.  їло  б  ся  сласно,  а  робити  страш- 

но- Ном.  №  12185.  Хто  їдячи  співає,  буде 
мати  дурну  жінку.  Еа.  V.  255. 

їстйвняй,  а,  е.— їстовний.  1)  Тут  і 
їстивне  і  випити.  Шевч.  278.  2)  Сіно  у 
мене  їстивне.  Канев.  у. 

Істиво,  ва,  с.  Ъда,  кушанье,  все  съе- 
добное. Посвятив  піп  паски  та  друк 

їстиво.  Грин.  II.  334. 
Істин,  ка,  м.  Палочка  съ  желЪнымъ 

наконечникомъ  для  очистки  плуга  отъ  при- 
липшей земли.  Козелец,  у.  Рудч.  Ск.  I. 

170.  Чуб.  VII.  399.  КС.  1883.  IX.  223. 
Істина,  ни,  ж.  1)=Іста.  Я  істину 

віддав,  а  проценту  іце  не  віддавав.  Каме- 
нец, у.  2)  Истина.  Шевч.  602.  О.  1862. 

I.  71.  Пресвята  Діва  мовиш:  „О,  істина, 

же  воскрес".  Гн.  I.  117. 
Іотиний,  а,  е.  1)  О  деньгахъ:  істині 

грбші.  Основной  капиталь,  деньги  безъ 
процентовъ.  2)  Истинный.  Шевч.  617. 
Єсть  цьому  істина  правда.  Грин.  НІ.  150. 

їстися,  їмся,  їсися,  и.  і)  Безл.  їсть- 
ся. В  гурті  і  каша  їсться.  Ном.  №  10731. 

Дай,  Боже,  щоб  пилось  та  їлось.  Ном. 
№  14301.  2)  Ссориться.  їдяться  за  землю. 
Черк.  у. 

Істичйдьно,  на,  с  Рукоятка  істина. 
їстки,  гл.  Ум.  ота  їсти.  Питочки  вона 

не  хоче,  їстки  не  береться.  Мкр.  Н.  4. 

Істній,  я,  в    и    існий,  а,  е.    Настоя- 
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тій,  истый,  заправскій.  Зараз  мою  чоло- 
віка приручили  дядькові,  москалеві  істньому. 

МВ.  (О.  1862.  Ш.  72). 
Істшсівьввй    и    існісінький,    а,    в. 

1)  Действительный,  действительно  настоя- 
іцій.  Чи  то  ж  сподівався  чоловік  оттакої 
зневаги?  Він  може  з  існісінької  щирости 
обернувсь  до  людей...  а  тут  йому  гце  й 
халепа.  О.  1862.  IX.  66.  2)  Точь  вь  точь 

такой.    '  і Істнісінько  и  існісіньво,  нар.  Точне- 
хонько. 

їстовець,  вцй,  м.  Болезненный  анпе- 
тить.  Се  в  його  їстовець.  Ном.  №  12224. 

їстовнйй,  а,  Є.  1)  С;-.Ьдобный.  Жінки 
всьою    їстовною    назносили.    Г.  Барв.  532. 
2)  Сытный,  питательный.  Який  ваш  хліб 
їстовнйй. 

їстівність,  яоств,  ж.  1)  Съедобность. 
2)  Сытность,  питательность.  Л  що  воно 
(сіно)  до  готовности,— то  Боже  мій! 

їстоньки,  гл.  Ум.  оть  Іств.  Твої  ді- 
тоньки плачуть,  їстоньки  хочуть.  Ном. 

№  337.  Йому  ненечка  їстоньки  носить. 
Чуб.  III.  389. 

Істота,  тв,  ж.  Существо.  К.  Іов.  54, 
73.  Зроду-віку  не  чули,  щоб  кою  обмовила, 
чи  осудила;  така  вже  люб'яча  істота  була. 
МВ.  І.  2)  Натура.  Панську  'стоту  не  пе- 

реробиш. МВ.  І.  99. 
Істбтве,  нар.  Действительно;  точь-въ- 

точь.  Я  не  зрікаюсь:  коні  істотне  були  в 
шкоді.  Могил,  у. 

Істотний,  а,  е.  Действительный,  на- 
стоящей, точь-въ-точь.  На  обличча  істот- 

ний Степан,  але  не  він.  НВолын.  у. 
Історик,  ва,  м.  Историкъ.  К.  Гр.  Кв.  І. 

Ім'я  своє  потомкам  на  погорду,  історикам 
на  ганьбу  не  подаймо.  К.  ЦН-  262. 

Історичний,  а,  є,  історичній,  я,  в. 
Историческій.  Велика  історична  робота. 
О.  1861.  І.  319.  Книш  історичні.  К.  Гр. 
Кв.  ХНІ.  Хто  ж  із  них  прозирнув  глибше 
в  історичню  правду?  К.  ХН.  40. 

Історично,  нар.  Исторически. 
Історія,  рії,  ж.  Исторія.  К.  Гр.  Кв. 

ПІ.    Шевч.  214. 
їсточки,  гл.=Істоиькв.  Божая  Мати 

їсточки  носить.  КоГо.  І.  99.  Носила  їсточки 
і  пить.  Мкр.  Г.  21. 

Ісх. ..  См.  Ох... 
Італійський,  а,  є.  Италіанскій.  Левиц. 

Пов.  124. 
Італія,  ліі,  ж.  Италія.    Федьк.  І.  55. 

Іти,  іду\  ідеш,  гл.  Идти.  Ідемо  містом. 
МВ.  II.  22.  Ось  іди,  сядь  коло  мене.  МВ. 
II.  24.  Іди  слідом  за  мною.  6в.  Мр.  II.  14. 

Ітися,  ідеться,  гл.  безл.  1)  Везти,  уда- 
ваться. Йдеться,  то  й  на  скіпку  прядеть- 

ся. Ном.  №  1668.  На  добрб  йдеться.  Идеть 
къ  добру.  Ном.  №  1692.  2)  Клониться, 
идти.  Скажіть  мені,  до  чою  це  йдеться. 
Мир.  ХРВ.  86.  Студенти...  постерегли  до 
чого  воно  йдеться.  Левиц  Иов.  39.  Йшлося 

вже.  до  осени.  Мир.  ХРВ.  140. 
їх,  мгьст.  Ихъ,  имъ  принадлежащей. 

Коли  б  мене  покинули  ледачі,  щоб  я  їх 
кривд,  змагання  їх  не  бачив.  К.  Іов.  37. 

їхавйця,  ці,  ж.  Ъэда.  Ум.  їхавичка 

Де  під'їхать,  де  пішки, — хоч  би  пошна 
їхавичка.  Черном. 

їхатв,  Іду,  деш,  гл.  іхать.  Хто  іде, 
той  не  йде,  хто. робить, — не  гуляє.  Посл. 
Сивим  конем  їде.  їхав  верхи  пан  хорунжий. 
Стор.  МПр.  112.  Така  зіма,  що  не  знаєш, 
чи  возом,  чи  саньми  їхати.  Спершу  ма- 

шиною їхати,  а  далі  вже  кіньми  до  села. 
Морем  три  дні  їхали. 

їхатонькв,  и.  Ум.  оть  їхати.  Мари- 
сини  три  брати  коники  сідлают,  ідесь  їха- 
тойки  мают.  Нп. 

їхній,  я,  в.=їх.  Стає  їм  (звірам) 

їхнього  розуму  тільки  на  те,  щоб  вимо- 
стити гарне  кубельце.  Дещо.  Перейшов  у 

їхню  віру.  Мнж.  122. 

Іще,  нар.=Щв.  Може  Господь  мило- 
сердний не  все  лихо  роздасть,  іще  оста- 

неться. Ном.  Л»  2011. 
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и. 
Й,  сз.-=1,  сз,  (см.). 
Ймати,  ймовірний  и  пр.  См.  і  мати, 

імовірний  и  пр. 
Ино,  кор.=Іно.  Не  буду  казати,  йно 

буду  мовчати.  Грин.  Ш.  397. 
Йо?  меж.  Выражаетъ  удивленіе:  не- 

ужели? въ  самомъ  ділі?  Йо?  щоб  то  оце 
миорожець  та  почав  до  жінок  липнути? 
К.  ЧР.  331.  То  не  живий  са.идат,  а  то 

йою  пара/на. — Йо!  гукнули  дівчата  г  під- 
бігли розглядати.  Кв.  I.  22. 

Йогб,  йому,  мп.ст.,  Родит,  и  дат.  над. 
отъ  він. 

Йойїледас.Ой!  ай!  Водиці,  люде,  хотъдро- 
бину — водиці — йой — мій  Боже,  гину!  Федьк. 
I.  54. 

Иойк,  ку,  м.   Нлачъ,  вопль,  стенанія. 
Йойкати,  каю,  еш,  одн.  в.  йойкнути, 

ну,  неш,  гл.  Плакать,  вопить,  вскрикнуть. 
А  на  зі/б  собі  йойкай!  ЕЗ.  У-  183.  Ні 
плаче,  ні  голосгшъ,  бо  відай  не  може,  лит 
часом,  часом  йойкне:  Боже  милий,  Боже! 
Федьк.  I.  67. 

Йойкотати,  кочу,  чеш,  и.— Йойкати. 
Желех. 

Йойкотня,  ні,  ж.  Крики  йой!  А  по- 
під юрою  в  корчах  крик,  галас,  гюйкотня: 

тут  полювання  якийсь  пан  справляв.  Св. 
Л.  95. 

Йбйлнк,  ка,  м.  Плакса.  Шух.  I.  32. 

Йойчати.  ч^.  444»  1/.  - -Йойкати.  Вх. 
У  г.   242. 

Йбйчик,  ка,  м.  Пт.  П-вночка  обыкно- 
венная. Желех. 

Йолбм,  ма,  .«.  Смушковая  высокая 
шапка  съ  закругленнымъ  верхомъ.  Вас. 
156. 

Йолбмка,  ви,  ж.  —  Наголовок.  Гол. 
Од.  57. 

Йолбмчик,  ка,  м  Мерлушковая  шапка 
съ  пъсколько  заостреннымъ  верхомъ,  заги- 
баемымъ  внутрь.  Вас.  156. 

Йблоп,  йблуп,  па,  м.  Олухъ,  дуракъ, 
глупецъ.  Котл.  Ен.  IV.  18.  Желех.  Чом 

ти,  гголопе,  не' кланяєшся  пану  Возному? Котл.  НП.  386. 

Иолоповатий,  а,  е.  Глупый.  Йолопова- 
тому  хліб  попадається,  та  не  вміє  їсти. 
Лебед.  у. 

Йолупеґа,  ґи,  об.  Ув.  отъ  йблоп. 

Желех. 
Йор,  ра,  м.  Названіе  буквы  Ъ  (въ  Га- 

лиціи).  Желех. 

Иорданка,  ки,  ас. = Йордань  2.  Хлес- 
нула  біла  Йорданкгі  —  неудача.  Ном.  № 
1816. 

Йорданський,  а,  е.  1)  Относящійся 

въ  р.  Іордану.  2)  Относящійся  къ  освяще- 
нію  воды  6  января.  Йорданська  вода.  Во- 

да, освященная  6  янв.  Достав  йорданської 
води  та  й  звелів  Насті,  гцоб  нею  натира- 

ла Марусі  бік,  де  болить.  Кв.  І.  94. 
Йрдань,  ні,  ж.  1)  Ріка  Ьрданъ.  2) 

Місто  на  рік*,  гдЬ  святятъ  воду  въ  день 
Богоявленія  Господня  6  января.  Витали 
попи  й  дяки  на  Йордань  водгі  святити. 

Чуб.  І.  116. 
Йорж,  яса,  м.  Рыба  ершъ.  Понадува- 

лись мов  йоржі.  Котл.  Ен.  Н.  19. 

Йори,  рів,  я.  ми.  Названіе  буквы  Ы 
(въ  Галиціи).  Желех. 

Йбрка,  кн,  ж.  Очистки  отъ  чищенья 
уже  вьіділанной  кожи.  Волч.  у.  Ум. 

Йорочна. 
Йочати,  чу\  чйш,  ы.=  Йойчатн.  Вх. 

Уг.  242. 
Йти,  йтися.  См.  іти,  ітися. 
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К,  пред.  Къ.  Съ  дат.  падежемъ  обозна- 
чаетъ:  а)  указаніе  міста  или  предмета, 
къ  которому  направляется  дьйствіе.  Іде  к 
ли  у.  Ну  тебе  к  бігу!  б)  опредьленіе  вре- 

мени, къ  которому  близится  дійствіе. 
Сподівайся  мене,  серденятко  мое,  ой  к  пер- 

ти Пречистій;  як  не  буду  я  к  первій  Пре- 
чистій, сподівайся  к  Миколі.  Мет.  25.  К 

Великодню  сорочка  хоч  лихенька,  аби  бі- 
ленька. Ном.  Переходить  въ  нъкоторыхъ 

елучаяхъ  в  ґ.  Если  предыдущее  оканчи- 
вается, а  следующее  за  к  (Ґ)  слово  начи- 
нается согласной,  то  слогъ  принимаешь 

предъ  собою  і:  ідуть  ік  лісу;  часто  то-же 
бываетъ  и  для  пополненія  стиха.  Вообще 
же  к  (Ґ)  употребляется  не  часто  (вмъсто 
него  употребляется  до)  и  преимуществен- 

но въ  указанномъ  опреділевгіи  времени  и 
въ  бранныхъ  выражешяхъ.  Іди  к  нечи- 

стій матері!  Туди  к  лихій  юдині!  и  пр. 

Ка'.  1)  См.  Казати.  2)  Сокращ.  изъ  кат 
въ  вираженій  казна  употребляющемся  так- 

же и  въ  полной  формі.  См.  Кат.  Ка'-зна- 
що.  Чортъ  знаетъ  что,  дрянь;  чепуха.  Ка- 

зав парубок — дівка  нічого,  а  вийшло  ка'-зна- 
що.  Ном.  №  7557.  Употребляется  иногда 

какъ  сущестпительное:  Таке  ка'-зна-щб  го- 
вбрить.  Такую  чепуху  говорить.  Прийде 

ка-зна-що,  ка'-зна-звгдки,  та  й  хрупотить, 

як  воріт  не  розламає.  К.  ЧР.  5.  Ка'-зна- 
янйй  робітник.  Плохой  работникъ.  На'-зна- 
кудй.  Чортъ  знаетъ  куда.  Ка'-зна-чогб,  Ка'- 
зна-нащо.  Чортъ  знаетъ  зачъмъ.  Ка'-зна- 
звідки.  Чортъ  знаетъ  откуда  и  т.  д. 

Кабак,  ка,  м.  I)  Тыква.  Чуб.  I.  309. 
Ішов  же  я  через  тип,  через  три  городи, 
потолочив  кабаки,  наробив  я  шкоди.  Нп. 

Піднести  кабака.  Отказать  жениху  Натал- 
ка многим  женихам  піднесла  печеною  ка- 

бака. Котл.  НП.  352.  2)  Кабакъ,  питей- 
ный домъ.  Тогдг  то  козак,  бідний  нетяга, 

по    кабаку    похождае,  квартирку  одчиняє. 
ЗОЮР.  I.  207. 

Кабака,  кн,  ж.  1)  Нюхательный  та- 
бакъ.  „Мерщі  ісхопився,  протерся,  кабаки 
понюхав.  Сніп.  160.  Натрусив  з  ріжка 
кабаки,  раз,  другий  понюхав.  Мкр.  Н.  9. 
Мовчи,  бо  я  тебе  на  кабаку  зотру!  Ном. 
№  3618.  Кабаки  діти  кому.  Наказать  кого. 
Желех.  Закр.  2)  Репіз. 

Кабаковий,  а,  е.  Тыквенный. 
Кабала,  ли,  ж.  Гаданіе   по  картамъ. 

Желех.  Класти  кабали.  Гадать  по  картамъ. 
Желех. 

Кабалйк,  ка,  м.  Безпокойство,  хлопо- 
ты, кутерьма,  суматоха.  Желех.  См.  Кала- 

балик. 
Кабалка  и  Каболка,  ки,  ж.  Тонкій 

просмоленный  канатикъ,  употребляемый 
при  укриваній  построекъ  камышемъ.  Хере. 

Кабан,  на,  м.  Кабанъ;  вепрь.  Не  бур- 
ли, як  кабан  у  кориті.  К.  ЧР.  152.  Ум. 

Кабанёць,  кабанча",  кабанчик.  Ув.  Кабанюга. Кабан  ник,  ка,  м.  1)  Торгу  ющій 
свиньями.  Подольск,  г.  2)  Свинобой,  рі- 

жу щій  свиней. 
Кабанбвий,  а,  е.  См.  Кабанячий. 
Кабанувати,  ную,  вш,  гл.  Валяться, 

лежать  подобно  кабану.  Не  хочеться  мені 

уставать, — щось  я  утомився, — так  би  й 
кабанував  цілісінький  день.  Аван.  Чужб., 
Восп.  о  Шевч.  19. 

Кабанча,  чати  и  Кабанчик,  ка,  м. 
Ум.  отъ  кабан. 

Кабанюга,  ги,  м.  Ув.  отъ  кабан. 
Желех. 

Кабанятина,  ни,  ж.  Мясо  кабанье. 
Розговілгісь  і  стали  .насувать  кабанятиною. 

Грин.  І.  105. Кабанячий,  а,  є.  Кабаній.  Бийте  йою, 

кабанячу  тушу.  К.  ЧР.  341. 
Кабарда,  дн,  ж.  Кабарга?   Гасав  і  я, 



Кабардинка— Каблучка. 
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як  божевільний,  по  етепах  за  кабардою.  К. 
ЧР.  94. 

Кабардинка,  кн,  ж.  Шапка  пзъ  міха 

кабарди?  Чоботи  сап'янці,  пояс  шалевий  і 
іиапка  кабаїхіинча  кругла.  Стор.  (изд.  1897). 
305.  У.  Вас.  иначе:  Шапка  съ  барашко- 
кымъ  околышемъ  и  шестиугольнымъ  вер- 
хомъ,  отділанянмь  перекрещивающимся 
позументомъ  или  цветными  шерстяными 
снуркими.  Вас.  156. 

Кабась!  меж.  Призывъ  свиней. 
Кабаськати,  как  еш,  и.  Кричать: 

кабась!  кабась!  сзывая  свиней. 
Кабат,  бата,  м.  1)  Куртка,  солдатскій 

мундиръ.  Ой  вийду  я  з  хати  та  й  ста- 
ну юдатн:  коби  то  не  зброя,  не  білі  ка- 

бати.  Федьк.  I.  43.  Ой  маю  я  кабат, 

зброю, — буде  в  чім  ходити.  Счас.  66.  2)  У 
женщннъ — юбка.  Гол.  Од.  75,  76.  3)  Ка- 
бата  пійтй.  Перекувыркиваться.  Постріле- 
ний  заєць  кабата  піГіиюв.  Вх.  Зн.  23.  Ум. 
Иабатин.  Гол.  Од.  59,  81. 

Кабатя,  тя,  с.  соб.  =  Кабатнння. 
Федьк.  Желех. 

Кабатив,  ка,  м.  Ум.  отъ  кабат. 
Кабатйна,  ни,  ж.  1)  Го  же,  что  и 

кабат,  но  только  одинъ  экземпляръ.  Поди- 
ви ж  ти  ся,  мати,  на  жовнярські  кабати: 

вся  кабатйна  кров  і  калина.  Федьк.  48. 

2)  Кабатйна.  Длинное  шелковое  илр  пер- 
калевое женское  платье,  зимой  на  ваті  (у 

галицкиуь  міщанокь).  Гол.  Од-  24. 
Кабатйня,  ня, с.  соб.  Солдатская  одежда. 

Федьк.  Желех. 
Кабатйрка,  кн,  ж.  Табакерка.  Кв. 
Набатувати,  гл.  безл.  Кабатив  мені. 

Мні  досадно,  мне  жаль.  Кобисъ  мені  не 
кумочка,  була  би  сь  мі  фімїрочка,  ле.м  мі 
тото  кабатуе,  що  мі  мовиш:  „Пане  ку- 

ме!* Гол.  II.  237. 
Кабацький,  а,  є.  Кабацкій.  Була  і 

вишнівка,  і  тернівка  й  дулівка,  було  й  пиво 
кабацьке,  так  дешевеньке-  Кв.  II.  184. 

Кабачки,  вів,  м.,  мн.  1)Раст.РероЬ.  уаг. 
сіїгіїогтія.  ЗЮЗО.  І.  120.  2)  Тыквенныя 
сімена,  сімячки.  Достанеться  на  кабачки. 
Достанется  на  оріхи.  Ном.  №  3613. 

Кабашний,  а,  є.  Кабацкій.  Гей,  каже, 
ти,  шинкарко  молода,  ти  Насте  кабашна. 
Мет.  378. 

Кабашник,  ка,  м.  Сиділець  въ  ка- 
бані. 

Кабашниця,  ці,  ж.  Продавщица  вод- 
ки или  содержательница  кабака.  Гей  Ногте 

Горовая,  шинкарко  молодая,  кабашнице 
степовая.  ЗОЮР.  I.  319. 

Кабащина,  ни,  ж.  соб.  Кабаки.  Якось 
московщиною  дивиться:  замість  шинків — 
проклята  кабащина,  постоялі  двори  на  мос- 

ковський звичай.  Стор. 
Кабелка.  См.  Кабалва. 
Кабза,  ей,  ж.  Кошелекъ.  Кобза  грошей 

добра. Кабзан,  на,  м.  Ходатай.  Желех. 
Кабвувати,  з^ю,  вш,  гл.  1)  Портить. 

Вх.  Зн.  23.  2)  Бранить,  порицать.  Вх. 
Зн.  23. 

Кабинет,  ту,  м.  Кабииетъ.  Восьма  ха- 
та— мій  кабинет.  Левиц.  І.  219. 
Кабинётний,  а,  е.  Кабинетный.  То 

велика  помилка  кабинетних  людей,  поль- 
ських політиків-  Правда,  1868,  437. 

Кабиця,  ці,  ж.  1)  Очагь  въ  землі 
(въ  сіняхь  или  на  дворі)  для  приготовле- 
нія  пищи.  Вас.  194.  Онуки  инші  полоска- 

ли, другії  лежа  розмовляли,  а  хто  тру- 
дився у  кабиць.  Котл.  Ен  VI.  20.  Горить 

огонь  тихенько  на  кабиці.  Шевч.  2)  Кру- 
глая или  четырехугольная  яма,  въ  которой 

помещается  гончарная  печь.  Вас.  180. 
Кабйш,  ша,  м.  Шуточное  названіе 

солдата  и  вообще  великоросса  •  за  часто 

употребляемое  ими  выражеше:  „кабы-жъ" 
Сим.  45. 

Кабіяе,  жу,  ж.=Шкода-  1.  Він  став 
і  стереже,  щоб  іще  кабіжу  не  наробили. 
ЗОЮР.  II.  66. 

Кабка,  ки,  ас .= Кобка?  О.  1861.  XI. 
Свидн.  26. 

Каблі,  лів,  м.,  мн.  Вилы  съ  тремя  острі- 
ями.  Канев.  у. 

Каблук,  ка,  м.  1)  Дуга,  часть  окруж- 
ности. 2)  Снарядъ  для  спугиванія  рыбы, 

состояіцій  изъ  дуги,  концы  которой  соеди- 
нены доской,  оканчивающейся  зубьями  \.ъ 

виді  гребня;  бороздя  дно,  эти  зубцы  спу- 
гиваютъ  мелкую  рыбу,  попадающую  ьъ 

поставленную  раньше  сіть.  Дуга  наз.  ка- 
блук, доска  съ  зубьями — гребінь.  Шух.  Т. 

228.  3)  Лука  въ  сідлі.  См.  Облук.  Шух. 
I.  252. 

Каблука,  ки,  ж.  1)  Кольцо  вообще 
какое,  бы  то  ни  было.  2)  Кольцо,«перстень. 
Вони  твої  білиїруки  поламають,  вони  твої 
срібні  каблуки  поздіймають.  Чуб.  V.  304. 
Ум.  Каблучка. 

Каблувуватий,  а,  е.  Дугообразный 

Каблуч,  ча,  л.  Обручъ  изъ  нісколь- 
кихъ  сплетенныхъ  прутьевъ. 

Каблучка,  ки,  ж.  Ум.  отъ  каблука. 
1)  Кольцо  вообще  какое-бы  то  ни  было — 
металлическое    или    изъ  иного    матеріале. 

2*  • 
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2)  Кольцо,  перстень.  Подарував  золоту 

каблучку.  Грин.  III.  69.  Од'їзжаючи  при- 
казував Онилці,  надіваючи  на  палець  каб- 

лучку. Г.  Барв.  204.  Не  гарбузом  тут 
пахне,  коли  сама  дала  війтенкові  каблучку. 
К.  ЧР.  297,  298.  3)  Сплетенное  изъ  де- 

рева кольцо,  которымъ  при  кріп  ляются  во- 
рота къ  столбу  въ  глухомъ  конці,  а  так- 

же то,  которымъ  запираются  ворота  на 
другомъ  конці  путемъ  набрасывания  каб- 

лучки на  столбъ  и  на  ворота.  Чуб.  VII.  392. 
Коли  ходиш  у  ворота, — накидан  каблучку. 
Мил.  81.  4)  Сплетенное  изъ  дерева  или 
изъ  сыромятной  кожи,  иногда  желізное 
і.ольцо,  которымъ  ярмо  прикрепляется  къ 
дышлу.  Чуб.  VII.  405,  406.  Мнж.  121. 
Чудч.  Чп.  250.  5)  Такое  же  кольцо,  охва- 

тывающее средину  ВІЙЯ  въ  томъ  місті, 
гді  війя  раскалывается  на  дві  части.  Рудч. 
Чп.  250.  6)  Въ  повозкі:  кольцо,  связы- 

вающее підтоки  съ  підгерстю.  Рудч.  Чп. 
249. 

Кабурх!  меж.  Швырь!  Кабурх  той 
хліб  у  піч!  Харьк.  у. 

Кабутатн,  таю,  вш,  гл.  Бросать  палку 
такъ,  чтобы  она  ударялась  о  землю  то 
однимъ,  то  другимъ  концомъ. 

Кабутк»,  ки,  ж.  Игра,  во  время  ко- 
торой бросаютъ  палку  такъ,  чтобы  она 

ударялась  то  однимъ,  то  другимъ  концомъ 
о  землю. 

Кав!  меж.  Выражаетъ  пискъ  ребенка, 
щенка,  мяуканье  кота,  крикъ  галки  и  пр. 

Шва,  ви,  ж.  1)  Кофе.  Та  готуй  їй 
чай,  та  готуй  їй  каву.  Левиц.  І.  318.  2) 
Сивая  ворона.  Чорні  кави,  чорні  врани  кру- 

ту гору  вкрили.  3)  м.  Родъ  нугала.  Ча- 
сом Галя  жахнеться  і  пошептом  питає: — 

„Що  ж  як  кава  прийде?" — Не  прийде, — 
одказують  їй  усі. — „ А  як  вовк  присуне?" 
МВ.  Ш.  68.  Пішла  б  вона  гуляти  тою 
таки  самою  вечора,  коли  б  не  той  вовк 

невірний  з  лісу,  а  що  гірш — турбував  її 
той  кава  новіший,  що  не  знає  вона  навіть, 

де  він  і  сидить  у  світі — чи  у  лісі,  чи  під 
юуою  на  луці,  чи  у  Дніпрі  у  нурті.  МВ. 
ІП.  72.  Ум.  Кавка,  Кавоньна,  Кавочка.  За 
дівчиною  всі  звони  зазвонили,  а  за  козачень- 

ком всі  теки  закавчили.  Гол.  І.  106.  Ой 
ви,  павоньки,  ой  ви,  голубоньки,  піднесіться 
вгору.  Нп.  Ой  кавочки  вороночки  усе  поле 
вкрили.  Нн.  Не  жаль  мені  на  кавочку, 
як    на    тую  на  вороненьку.  Чуб.    V.  458. 

Кавал,  лу,  м.  Кусокъ,  часть.  Нема 
нікде  кавал  землі.  Гол.  Ум.  Кавалець,  ка- 

валок, кавальчик.    Не    порубаний    я    дуже: 

головонька  на  четверо,  а  ниженькп  на  ше- 
стеро, білі  палці  на  кавалці,  а  рученьки 

на  штученьки.  Гол.  III.  90.  За  кавалок 
кишки  сім  миль  пішки.  Ном.  №  6473. 

Треба  працювати,  щоб  кавалок  хліба  ма- 
ти. Чуб.  І.  147.  Ой  не  руш  же,  найми- 

тоньку,  та  хліба  цілою, — ой  там  лежить 
на  полиці  кавалок  цвілою.  Грин.  Ш.  556. 

Рвали  тіло  по  кавалку,  пускали'  на  воду. 
Гол.  І.  9. 

Кавалер,  Ковалір,  ра,  м.  Кавалеръ, 
мужчина.  Сама  знаю,  иі/о  не  маю  кавалера 
близько-  Грин.  Ш.  185.  Плачуть  мами  за 
синами,  жінки  за  мужами,  а  дівчата  ла- 

стів ята  за  кавалерами.  Галич.  1867.  2) 
Холостякъ.  Бувай,  бувай,  Кисю,  здорова,  я 
їду  ковалір,  а  ти  вдова.  Чуб.  V.  355.  3) 
Казалеристь.  І  без  тебе  ся  нам  жало  ко- 

ролеві і  полякам,  кавалірам  і  козакам.  Раиіі. 
Ум.  Кавалёрочок.  Мил.  216. 

Кавалерія,  рії,  ж.  1)  Кавалерія.  З 
молоду  служив  я  в  воєнній,  в  кавалерії  ще. 
Стор.  2)  Орденъ.  Дао  звістку,  що  печете- 
ли  йому  кавалерію.  Стор. 

Кавалёрочок,  чка,  м.  Ум.  оть  ка- валер. 

Кавалерський,  а,  є  Относящийся  къ 
кавалеру.  Желех. 

Кавалець,  лця,  м.  Ум.  оть  кавал.. 
Кавалір.  См.  Кавалер. 

Кавалірувати,  рун»,  еш,  гл.  Жить  хо- 
лостякомъ. 

Кавалок,  лка,  м.  Ум.  оть  кавал. 
Кавальцювати,  цюю,  еш,  гл.  Дробить, 

крошить,  різать  на  куски.  Желех. 
Кавальчик,  ка,  м.  Ум.  отъ  кавал. 

Желех. 
Кавдун,  на,  м.  Брюхо.  Козак  не  гецу- 

дун,  що  обірве,  то  й  в  кавдун.  Ном.  .V 12166. 

Кавёлок,  лка,  м.  —  Кавалок.  Упо- 
треблено въ  значеній:  комокъ,  безформен- 

ный  кусокъ.  Хиба  ж  це  пампушки?  Це 
кавелки  якісь.  Екатериносл.  г. 

Каверза,  зи,  ж.  Проказа,  проділка. 
Ось  як  жінок  я  укараю:  пошлю  вас  в  за- 
порожську  Січ;  там  ваших  каверз  не  вва- 

жають, жінок  там  на  тютюн  мінякппь. 
Котл.  Ен.   VI.  7. 

Каверзник,  ка,  м.  Проказникъ.  І  ста- 
рий був,  кажуть,  каверзник  великий.  А 

який  каверзник?  Посадять  у  клітку,  а  він 
і  втече.  ЗОЮР.  І.  73.  Оттак  тії  каверз- 

ники змовлялись  у-очевидьки  на  івалтовннй 
учинок.  К.  ЧР.  96. 

Каверзниця,  ці,  ж.  Проказница.   Пі- 
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шла  по  хаті  вихилятись,  а  за  неюй  дру- 

\а  каверзниця — Секлета.  Де  і",  сльози  по- 
ділись— усі  в  сміху.  Г.  Барв.  47. 

Каверзувати,  вую,  вш,  гл.  Проказить. 
Каверзякати,  каю,  вш,  гл.  Говорить 

чепуху.  Що  там  він  каверзяка?  Еаверзяка 
таке,  що  й  не  слухав  би  Пою.  Лебед.  у. 

Каваа,  зи,  ж.  1)  Порицаніе,  брань. 
Желех.  2)  Ссора.  Желех. 

Кавзувати,  вую,  вш,  гл.  1)  Порицать, 
бранить.  Еавзуе  мене  межи  люди.  Бх.  Зн. 
23.  См.  Кабзувати  2.  2)  Жаловаться,  роп- 

тать, выражать  свое  неудовольствіе.  Вх. 
Зн.  23. 

Кавід,  вода,  м.  Родъ,  порода.  Левч. 
Дід  його,  батько  і  мати,  та  і  ввесь  їх 
кавід  такий  закатований. 

Кавка,  ки,  ж.  Ум.  оть  кава.  За  дів- 
чиною всі  звони  зазвонили,  а  за  козачень- 

ком всі  кавкгі  закавчнли.  Гол.  І.  100. 

Кавкати,  каю,  вш,  гл.  Крияать  по 
вороньему.  Кавкає  як  ворона,  а  хитріш  як 
чорт.  Ном.  Лг  2978.  Аби  чим  кишку  на- 

пхати, щоб  не  кавкала.  Ном.  №  12171. 
Кавкнути,  кну,  неш,  гл.  Однокр.  в.  отъ 

кавкати. 
Кавний,  а,  є.  =  Калний.  Ой  Олена 

прибілена,  Василина  кавна,  а  Маричка 
пишна  чічка,  бо  то  любка  давна.  Гол. 
Ц.  362. 

Кавоиька,  Кавочка,  ки,  ж.  Ум.  оть 
кава. 

Кавпіти,  гл.  Терпіть  нужду,  нуж- 
даться. Желех.. 

Кавратити,  рачу,  тиш,  гл.  Смущать, 
смутьянить,  возбуждать  людей.  Нічого  ис 
робе,  та  гне  й  усіма  кавратить.  Миргор. 
у.  Слов.  Д.  Эварн. 

Кавратка,  ки,  ж.  1)  Кружка.  А  всип- 
те мені  кавратку  меду!  2)  Церковная 

кружка  для  сбора  пожертвованій 
Кавсікнути,  кну,  неш,  гл.  Умереть. 

Желех. 
Кавтан,  на,  м.  Родъ  полукафтанья  съ 

отквднымъ  воротникомъ, — женская  празд- 
ничная одежда  галицкихъ  горожанокъ. 

Гол.  Од.  23.  Ум.  Кавтанин. 
Кавувати,  в^ю,  вш,  и.  Распивать 

кофе. 
Кавук,  ка,  м.  Мъшокъ.  Желех.  Закр. 
Кавуля,  лі,  ж.  Названіе  кукушки. 

Зозуле-кавуле!  чи  довго  ще  мені  у  батенька, 
у  матінки  жити?  Новц. 

Кавун,  на,  м.  1)  Арбузъ.  Сисшпів  сії- 
гиНиз.  Ой  ти  ходиш  по  горі,  а  я  по  до- 

лині, ой  ти  садиги  кавуни,  а  я  саджу  дині. 

Нп.  Родючий  баштан  жовтіє  динями,  зе- 
леніє кавунами.  МВ.  І.  104.  Отличаготь 

кавун  оть  кавунйці  и  навунки:  у  кавуна  сі- 
ренькій кружокъ,  гдЪ  былъ  цвътокъ,  мень- 

ше, ч4мъ  у  навунки;  последняя  вкуснве 

кавуна.  Аеанасьевь-Чужбипскій.  Поїздка  въ 
Ю.  Россію,  І.  410.  2)  мн.  ДЬтская  игра. 
Ив.  44.  Ум.  Кавунець,  кавунин,  кавунчик, 

кавунчичок. Кавунець,  нця,  каиуняк,  ка,  м.  Ум. 
отъ  канун. 

Кдвунйця,  ці,  ж.  =  Каиунка. 
Кавника,  ки,  ж.  См.  Кавун. 
Кавунник,  ка,  м.  Торговець  арбузами. 
Кавуновий,  а,  е.  Арбузный. 
Кавунчик,  ка,  кавунчичок,  чка,  м. 

Ум.  оть  кавун. 

Кавунячий,  а,  е.  Арбузный.  Одкри- 
лося поле,  неначе  заслане  картатими 

хустками,  де  зеленіло  дрібненьке...  кавуняче 
огудіння.  Левиц.  Пов.  227. 

Кавуняччя,  чя,  с.  Собирательное  отъ 
кавун.  /  як  уродився  ж  той  баштан!  то 
кавуняччя  оттаке,  а  дині  оттакі!  Рудч. 
Ск.  II.  9 

КавУрник,  ка.  Большой  палець  (въ 
загадкахъ).  Желех. 

Кавчати,  чу;  чйш,  гл.  Кричать,  пи- 
щать. Тут  змій  тільки  що  в  хату,  а  вони 

скакають  та  кавчать.  Рудч.  Ск.  II.   190. 

Кав'яр,  ру,  м.  Икра  соленая  рыбья. 
Вина  з  Царіграду  відер  троє  у  барилі,  і 

кав'яру  з  Дону, — всього  везе.  Шевч.  116. 
(Тут  були):  тараня,  гце  по  весні  з  Дону 

навезена,  суха  й  солона,  кав'яр,  оселедці. 
Кав'йрка,  ки,  ж.  Прислужница  въ 

кофейной.  Желех. 
Кавйрннк,  ка,  м.  Варящій  кофе. 

Желех. 

Кан'йрня,  ні  ж.  Кофейная.  Желех. 
Кагал,  л  у,  м.  1)  Кагалъ — еврейская 

община.  Жидівські  кагали,  ярмарки  були 
йому  замість  телеграфів.  Левиц.  І.  180. 
2)  Презрительно:  „вообще  какая-нибудь  об- 

щина, группа,  кружокъ  людей.  Що  там 
ні  коять  по  ворожих  кагалах,  гцо  ні  виду- 

мують, як  би  те  життя  зупинити, — 
воно  ширше  та  шируле  виявляється.  О. 
1862.  III.  26.  3)  У  Гулака-Артемовскаго 
кагалом  названо  общество  чертей,  вообще 
населеніе  ада:  В  письмі  стоїть  (читай 

сміло):  на  кагал  бісовський  з  начинкою  ду- 
шу гї  тіло  одписав  Твердовський.  О.  1861. 

III.  Г.  Арт.  104.  4)  Шумное,  крикливое 
собраніе. 

Кагала,  лй,  ж.  =  Кагал  4.  Там  уже 
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•кайма   така  дітей.    Мирг.    у.   Слов.    Д. 
Зварн. 

Кагаловай,  а,  е.  Кагальний. 
Кагальний,  а,  е.  1)= Кагаловий. 

Желех.  2)  Старшина  кагала. 

Каганець,  нцй,  м.  1)  Плошка,  ноч- 
иявъ.  Вас.  182,  196.  Гляне,  посвічуючи  по 
їлибиі  каганцем.  К.  ЧР.  394.  Дріжить, 
ізігнувшись  над  каганцем,  лічить  гроші. 
Шевч.  135.  Живе,  як  каганець  без  лою. 
Посл.  2)  Переносно:  искры  мелькающія  вь 
глазахъ  послі  удара.  Як  заїхав  по  поти- 

лиці, так  аж  кашнці  в  віччу  засвіти- 
лись. Ном.  №  3982.  3)  Полка  ружейная. 

Шух.  І.  229.  4)  Изоляторъ  на  телеграфі. 
Желех.  5)  Шуточно:  рюмка.  „Давай  по 

чарці  нам  скоріш!"  Я  добрий  каганець  під- 
правив та  сам  і  випив  наперед.  Алв.  54. 

6)  Вообще  углубленіе  илн  гніздо,  въ  ко- 
торое вставляется  швпъ,  пятка  столба  и 

лр.  Напр.,  въ  глухоыъ  конді  воротъ  то 
гніздо,  въ  которомъ  вращается  нижній 
конецъ  воротиаго  столбика;  въ  дверяхъ 
въ  него  входить  шипъ  дверной  пяты;  въ 
снаряді  для  подвішиванія  котелка  надъ 
огнемъ  (сн.  Верклюг)  въ  немъ  ходить  пятка 
столба.  Шух.  1: 87, 93, 187. 7)Въ  устроенной 
для  ловли  звірей  ямі  (ся  Западииця)послід- 
нюю  покрываешь  досчатая  крышка,  вращаю- 

щаяся на  валу,  приходящемся  посредин 
крыпцси;  углубления  въ  бокахъ  ямы,  въ 
который  вставлены  концы  этого  вала,  так- 

же называются  каганцями:  Шух.  I.  235. 
8)  Въ  ручной  мельниці  въ  верхнемъ  жер- 
нові  углубленіе,  въ  которое  входить  шесть, 
двигаюїдій  жернова.  См.  Жорна.  Шух.  I. 
146.  Ум.  Каганчик.  Каганчик  стоїть...  на  ві- 

конці. К.  ЧР.  393. 
Каганцевий,  а,  е.  Плошечный. 
Каганчик,  ка,  м.  Ум.  отъ  каганець 

Кагат,  ту,  м.  Куча:  Кагат  кавунів, 
кагат  соли.  Мирг.  у.  Слов.  Д.  Эварн.  То- 

же о  рьібі:  куча  рыбы,  особымъ  образомъ 
сложенной  н  прикрытой  камышемъ  (на 
Дону). 

Кагла,  ли,  ж.  Отверстіе  дымовой  тру- 
бы, закрывающееся  для  удержанія.  тепло- 
ты. Послала  окінка  чоловіка  тілу  затика 

ти,  та  й  каглянка  вбила.  Ном.  Л?  9165. 

Шух.  I.  96. 
Каглйний,  а,  е.  Принадлежащей,  от- 

носящейся къ  наглі. 
Каглянка,  ки,  ж.  Ветошная  затычка 

для  закрьіванія,  печной  трубы.  Послала 
жінка  чоловіка  каглу  затикати,  та  й.  ка- 
ілянки  вбила.  Ном.  №  9165. 

Каджеиня,  ня,  с.  Кажденіе.  Множе- 
ство народу  молилось  із  надвору  під  час  ка- 

дження.  вв.  Л.  10. 

Кади  и  Кадйвай,  нар.  =  Куди.  Ся- 
ноцк.  у.  въ  Галиціи.  Вх.  Зн.  23. 

Кадило,  ла,  с.  1)  Кадильница.  Дяк 
співа,  попи  з  кадилами,  з  кропилом.  Шевч. 

З  кадила  дим  по  церкві  пішов.  2)  бимі- 
амъ,  ладонь.  Дурному  персвазія,  а  умерло- 

му кадило,  то  все  едно.  Ном.  №  12967. 
3)  Раст.  МеІіШв  Ме11і88орпу11ит  Ь.  ЗЮЗО. 
І.  128.  4) — дине.  Раст.  Ьагаііпп  шаси- 
Іаїит.  Лв.  99. 

Кадильний,  а,  е.  Кадильный.  Вознесу 
я  жерви  тучні  із  кадильними  димами.  К. 
Псалт.   147. 

Кадильниця,  ці  ж.  Кадильница.  Піп 
почав  кругом  ріки  ходить  з  кадильницею. 
Рудч.  Ск.  174.  Ум.  Кадйльничка. 

Каднна,  ни,  ж.  Втрое  сплетенный 
якорный  канатъ  при  рыболовной  лодкі  на 
Азовскомъ  морі.  Стрижевск. 

Кадйти,  джу\  диш,  гл.  Кадить,  ку- 
рить. Ні  світила,  ні  кадила,  як  тебе 

смерть  вхопила.  Ном.  №  4054. 
Кадйтися,  джуоя,  дишся;  гл.  Подвер- 

гаться кажденію.  Василева  мати  ходила 
щедрувати.  По  церкві  ходила,  чесний  хрест 
носила,  золотії  кадила:  кадітеся  люде,  бо 
к  нам  Христос  буде.  Чуб.  III.  446. 

Кадіб,  доба  и  Кадівб,  довба,  м.  1) 
Большая  кадка,  употребляющаяся  для  хра- 
ненія  зерна  или  муки,  капусты  и  пр.  На- 

ше просо  в  кадобі.  Грин.  III.  96.  На  го- 
роді капуста  росла,  в  стозі  насічена,  в  ка- 
довбі наквашена.  Грин.  III.  539.  2)  Ква- 

сильный  чанъ  для  обработки  кожъ.  Вас. 
145,  153.  3)  Часть  древеснаго  пня,  пустая 

въ  средині  и  •вставляемая  въ  родникъ 
вмісто  колодезнаго  сруба.  Шух.  I.  9.  Ум. 
Кадібець,  кадовбець. 

Кадіння,  ня,  с.  =  КаДясення.  Махае 
кадилом,  а  з  його  кадіння  диму  нема. 

Кадка,  ки,  ж:  1)=Кадіб  2.  Шух.  І. 
253.  2)  Большой  чанъ  въ  винокурні. 

Тут  у  виннгщькій  кадці  місять  тісто 
троє  разом  ногами.  К.  ЧР.  258.  3)  Фут- 
лиръ  надъ  жерновомъ  въ  водяной  мельни- 

ці. Мик.  481. 
Кадинй,  а,  е.  Дымный,  закоптвлый. 

Желех.  Закр. 

Кадовбина,  ни,  ж.  Небольшая  про- 

рубь. 

Кадриль,  лі,  ж.  Кадриль.  Боярин  на- 
силу розігнав  гурт,  щоб  поставити  моло- 

дих до  першої  кадрилі.  Левиц.  1.  187. 
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Кадуб,  бе,  .к.=Кадіб.  Нон.  №  12888. 
Кадуж,  жі,  м.  1)  Родъ  болізни.  За 

твое  добро  кадук  тобі  в  ребро.  Поел.  Закр. 
2)  Дьяволъ,  чорть.  „Народъ  называетъ 
чертей  следующими  именами:  кадук,  дідь- 

ко, болотяних*...  Чуб.  I.  191. 
Кажан,  на,  м.  Летучая  мышь.  Людей 

не  чуть;  через  базар  кажан  костокрилий 
перелетить.  Шевч.  150.  Як  миш  іззість 
шматочок  чого  свяченою,  то  в  неї  вирос- 

туть крила  і  зробиться  з  неї  кажан.  Чуб. 
І.  55.  Ум.  Кажанбк. 

Кажанбк,  нка,  м.  1)  Ум.  оть  кажан. 
Замиготіли  кажанки,  наче  хто  перекидав 
грудками.  Левиц.  І.  109.  2)  Мьховая  или 
коханая  куртка.  Сим.  138.  Дома  в  себе 
вони,  кажу,  ходять  було  у  дьогтяних  со- 

рочках да  в  дірявих  кожухахь  -  кажанках. 
К.  ЧР.  87.  А  на  йому  був  кажанок,  то 
з  під  тою  кажанка  кров  так  і  ллється. 
ЗОЮР.  І.  138. 

Кажнесенькнй,  а,  є.  Ум.  оть  важний 

Кажннй,  а,  е.— Кожний.  Та  за  се 
по  три  поклони  кожному  святому  покла- 

дав. Срезн.  Запор.  Стар.  Ум.  Кажнёсеньнкй. 
Сн.  Кажніненьний,  нажнісіньний. 

Кажніненьний,  а,  е.=Кажнісінькнй. 
Кажніненький  у  селі  знає  про  те.  НВо- 
льга.  у. 

Кажнісінький,  а,  є.  Ум.  оть  кажннй. 
Каждый  безь  исключенія. 

Каз,  8у,  м.  Бешенство.  Нехай  на 
тебе  каз  найде.  Ном.  №  5127. 

Кааальниця,  ці,  ж.  Амвонь,  каеедра. 
Оце  ж  то  вона,  та  діявольська  спокуса, 

що  про  неї  було  нам  отець  Дем'ян  з  ка- 
залниці  їлаюле.  К.  ЦН.  220. 

Каван,  на,  м.  Котель.  Нехай  наш  ка- 
зан закипить  іще  і  з  друюю  боку.  К.  ЧР. 

108.  Як  у  казані  кипить.  Посл.  Ум.  Ка- 
мнок,  казанбчон,  казанчик.  Наймит  роспа- 
лнв  багаття,  повісив  казанок  і  почав  ва- 

рити кашу.  Левиц.  Пойди  ти  до  річки 
Самарки,  до  криниці  Салтанки,  казанок 
у  руки  взявши.  Мет.  442.  Вітер  віє,  по- 

віває, казаночок  закипає.  Щог. 

Казанйна,  нн,  м.  Одинь  котель,  пло- 
ховатый котель. 

Казання,  ня,  с  1)  Говореніе.  2)=Ка- 

Кааанбк,  які,  казанбчок,  чка,  ка- 
е,  на,  м.  Ум.  оть  казан. 

Казань,  ні,  ж.  Слово,  річь,  пропо- 
відь. Якусь  тобі  він  (Плутон)  казань  ска- 

же, дорогу  добру  в  Рим  покаже.  Коті.  Ен. 

П.  38.  Попи  тільки  раз  у  год  кажуть  Ка- 
зань перед  постом.  О.  1862,  І.  71. 

Казарма,  ни,  ж.  Казарма.  Із  казарми 
нечистої  чистою,  святою  пташечкою  ви- 

летіла. Шевч.  619. 
Каэатель,  ля,  м.  Ораторь,  витія. 

Желех. 
Казати,  кажу\  жеш,  гл.  1)  Говорить. 

Ой  казав  єсь,  присягав  єсь:  не  покину  я 
тебе.  Чуб.  V.  180.  Хоч  будуть  питати, 
не  буду  казати.  Нп.  Ти  казане  кажеш,  а 
мій  батько  під  корчмою  чув.  Посл.  Не  при 

нас  кажучи.  Ном.  №  8365.  Въ  наст,  вре- 
мени вмътто  обычной  формы:  кажу,  кажеш 

и  пр.  въ  нъкот.  містностяхь  сокращу 
нау(ку),  иаеш,  кае(на),  наеио.  А  я  йому  й 
ку:  не,  бачиш,— -ку, — роззявляко,  куди  їдеш? 
Грин.  П.  310.  Чую  я,  кае,  вчора  пани  по- 

носять якусь  політику.  Рудч.  Ск.  П.  209. 
Ми  усім  наготовили,  а  тепер  він  один  да 

ще  ка':  мало.  Рудч.  Ск.  I  26.  Эта  форма 
въ  частномъ  у  потреб  л  єні  и  у  Квитки.  На- 

малювавши та  й  кае  нам:  „Тепер,  хлопці, 

дивітеся,  що  за  кумедия  буде".  Л  ми  кае- 
мо:  „а  ну,  ну,  що  там  буде?*  Кв.  І.  7. 
(Изд.  1887).  Не  вам  кажучи.  Извините  за 
вьіраженіе.  Та  тут,  не  вам  кажучи,  така 
хвороба  прикинулась:  чиряками  обкидало 
всього  Казати  з  уст.  Говорить  изустно. 

Каменец,  у.  2)  Приказывать,  веліть.  Ка- 
зав єси  нас  пан  наказний  додому  одпуска- 

ти,  а  тепер  єси  наказуєш  землянки  ко- 
пати. Рк.  Макс.  Кажіть  мені,  панове, 

сьою  хлопця  до  себе  узяти;  я  буду  й  рос- 
тити і  подушне  за  йою  платити.  О.  1861. 

VIII.  17.  Скачи,  враже,  як  пан  каже.  Ном. 
Обіцяв  Бої  дати,  тіко  казав  заждати. 
Ном.  №  157. 

Казатися,  жуоя,  жешся,  м.  1)  Быть 
сказану.  Казатиметься  м  те,  що  зробила 
оця.  6в.  Мрч  XIV.  9.  2)  Показываться, 
являться.  Чи  сам  пан  дома?  Хоч  же  він 
дома,  та  не  кажеться,  к  коню  в  шубочку 
прибірається.   Чуб.  НІ.  457. 

Казенний,  а,  е.  Казенный.  Москаль 
казенна  вещ.  Ном.  №  799.  Були  і  панські, 
і  казенні.  Котл. 

Каяень,  ні,  ж.=Ка8ань.  Прочувши  ж 
казень,  любувались  уряду  всякою  жінки. 
Мкр.  Г.  8.  Що  це,  яку  сьоюдня  писарь 
казень  казав?  Новц. 

Казйти,  кажу\  виш,  іл.  Искажать, 
портить.  Гостець  казить  йому  вид. 

Каэйтися,  жуся,  вншся,  гл.  1)  Бі- 
ситься. Собаки  з  жиру  казяться.  Нон. 

.V  10801.  2)  Біситься,  проказать.   Як  же 
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були  ча  самоті,  то  молитовники  ховали, 
кб&ились,  бігали,  скакали.  Котл.  £н. 

Казінка,  ки*  ж.?  Колись  у  дяків  і...  в 
школах,  кара  школярам  за  казінку,  що  не 
вміли  штиха  і  д.— і  така  була...  Ном. 
№  3632. 

КазінЕЯ,  ня,  с  Біснованіе. 
Каэка,  кн,  ж.  Сказка.  В  пісні  правда, 

а  в  казці  брехня.  ІІосл.  Ум.  Казочка.  От 
вам  казочка. 

Казковий,  а,  е.  Сказочный.  Жедех. 
Кулипгь. 

Казна,  ни,  ж.  Казна,  деньги.  (Заим- 
ствовано изъ  русскаго  языка).  їздив  наш 

бурмистер  до  князя  Вомодановського  з  гро- 

шима у  московську  казну.  К.  ЧР.  185.  6' казна,  та  ніхто  не  та. 
Казочка,  ки,  ж.  Ум.  отъ  казка. 

Казус,  са,  м.  Случай.  Казус  сей  так 
налякав  усіх  людей,  що  більше  вже  ніхто 
із  глузду  не  скрутився.  Гліб.  65. 

Казусний,  а,  е.  Казусный.  Казусне 
діло,  обізвався  таки  писарь.  Кв.  І.  157. 

Казкіка,  кн,  ж.  1)  Козявка.  Казюка  по- 
виїдала хліб  у  полі.  Метелики  і  казюки 

усякі  дружно  пречисту  душу  з  неї  випи- 
вають.  Кул.  2)  Змія.  Ум.  Казючна. 

Кайдани,  нів,  м.  мн.  Кандалы,  оковы, 
ціпи,  колодки.  Возьміть  Ііалія  Семена  та 
забийте  в  кайдани.  О.  1862.  VIII.  26. 
Часто  бо  заковувано  його  в  кайдани.  Вв. 
Мр.  Ой  дала  ж,  дала  славним  запорожцям 
та  цариця  заплати:  ой  понабивали  на 
ноги  кайдани,  дали  в  руки  лопати.  Новц. 
Угору  руки  підіймали,  кайданами  забряж- 

чали. АД.  І.  88.  Ум.  Найданики,  кайда- 
ночки.  Кайданики  на  ноженьки,  а  скри- 

понька у  рученьки.  Андр.  Ой  будемо  зіму- 
вати  в  Станіславі  на  риночку,  в  кайда- 
ночках,  в  залізочку.  Лукаш. 

Кайданиці,  ць,  ж.  лім.=Кайдани. 
Вбрали  б  ноги  в  кайданиці,  а  руки  в  скри- 

пиці! Тото  тобі,  летінику,  за  чужі  ягниці. 
Шух.  І.  204. 

Кайданки,  нок,  мн.  Ручныя  ціпи. 
Ой  злапали  (вдовиного  сина),  назад  руки 

зв'язали,  ще  в  кайданки  оковали.  Гол. 
Кайданник,  ка,  м.  Закованный  въ 

кандалы. 
Кайдання,  ня,  с.  соб.  Кандалы.  Ум. 

Найданнячко.  Наділи  на  руки  і  на  нот  кай- 
даннячко  гостре.  4>едьк. 

Кайданочки,  ків,  м.  мн.  Ум.  отъ 
кайдани. 

Кайла,  (м.?)  Венгерский  быкъ  съ 
большими  рогами.  Желех. 

Кайлав,  ка,  м.  1)  Короткій  обрубокъ 

дерева,  стоймя  поставленный  и  употребля- 
ющейся какъ  скамеечка  для  сидінья.  Шух. 

I.  96.  2)  мн.  Обрубки  дерева  кривые,  год- 
ные только  какъ  дрова,  сучье,  ломъ  дре- 

весный. Вх.  Зн.  23. 
Канленя,  нити,  с.  Бычекъ?  теленокъ? 

Ой  зайняла  файна  рибка  сиві  кайленята 

у  зелену  полонину, — тамъ  отава  мнята. Гол.  III.  232.  См.  Кайла. 
Каина,  ни,  ж.?  Ой  увійди,  батеньку, 

увійди,  з  кайми  віночок  іздійму.  Мил.  130. 

Кайман,  не,  м.  Въ  *  артели  гуцуль- скихъ  дровосіковь  тотъ  изъ  нихъ,  на 
обязанности  котораго  лежить  топить  печь, 

варить  пищу,  вообще  наблюдать  за  поряд- 
комъ  въ  поміщеній  дровосіковь.  Шух.  I. 
175.  См.  Кальман. 

Кайора,  ри,  ж.  Плоскодонная  лодка. 
Вас.  151. 

Кайстра,  ри,  ж.  Мішокь.  От  зробив 
(кіт)  собі  скрипочку  й  молоточок  і  писану 

кайстру.  Прийшов  до  (лисичиної)  нори — 
як  заїра...  „Піду -я,  подивлюся:  хто  там 
грає".  От  вона  (лисиця)  й  пішла,  а  він 
її  цок  да  в  лобок,  да  в  писану  кайстру. 

Рудч.  Ск.  І.  28. 
Кайстрбвий,  а,  є.  Кайстрові  капелюхи. 

Гол.  Од.  19. 
Кака,  ки,  ж.  Дітск.  1)  Испражненія. 

2)  Все  дурное,  нечистое,  грязное.  О.  1861. 
VIII.  8. 

Какати,  каю,  вш,  гл.  Испражняться. 
На  ледачій  ниві,  трава  не  росте,  а  тільки 
абаки  какають.  Ном.  №  6156. 

Какабат,  та,  м.  =  Кабат?  Лучшая 

кошуля,  ніж  какабат.  Ном.  ,\«  11147. 
Какарікати,  каю,  вш,  одн.  в.  кака- 

рікнути,  кну,  неш,  гл.  Кукарекать,  ку- 
карекнуть.. См.  Кукурікати. 

Какаріку!  меж.  Крикъ  пітуха.  Ку- 
рить як  чорт  од  какаріку!  Ном.  №  4420. 

Летів  півень  через  ріку,  казав:  какаріку! 
Нп.  См.  Кукуріну. 

Какаршнив,  ка,  м.  Нітухь,  постоян- 
но поющій.  Казка  про  півня  какарішника. 
Кави.  Дітск.  Говорять  діти,  когда 

хотятъ  испражняться. 
Кал,  лу,  м.  1)  Грязь.  Ой  гей, 

воли,  та  гей  помалу,  та  витягніть  мене 
із  калу,  та  поставте  мене  на  суши.  Грпн. 
III.  367.  Як  посієш  ячмінь  та  овес  у  кал 
(=поки  земля  ще  мокра),  так  вони  тебе 
нарядять  і  в  жупан.  ХС  І.  75.  Земля  взя- 

лась од  крови  калом.  Котл.  Ен.  Бодай  мої 
сльози  сину,  на  кали  не  впали.  Нп.  Посадив 
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на  кал  (кого).  Поставилъ  зъ  безвыходное 
ноложеніе.  Ном.  2)  У  Кулиша  употреблено 
въ  значеній:  калъ,  пометь.  І  зчезне  він, 
мов  кал  його,  без  сліду.  К.  1ов.  43. 

Калабайка,  ки,  ж.  Зарубка  на  дере- 
ві для  добывашя  сова. 

Калабалнк,  ку,  м.  Суматоха,  кутерь- 
ма. См.  набалик. 

Калабаня,  ні,  ж.  Луга.  Аж  калабані 
стоять,  такий  дощ  був.  Каьен.  у. 

Калабатина,  нн,  ж.  Топкое  місто. 
Ум.  Калабатинка. 

Кадабач,  ча  и  Калабаш,  ша,  м.  = 
Калабаня.  Желех.  МікІозісЬ,  УегдІеісЬ. 
Сгашшаїік.  Л.  $1.  ЗрасЬеп.  П.  291. 

Калабута,  хн,  ж?.— Калабаня.  Желех. 

Кадаверці,  ців,  мн.  Сапоги  съ  выво- 
роченными голенищами.  Ко1Ъ.  I.  44. 

Калав^р,  ра,  м.  Заимствов.  изъ  рус- 
ского языка.  1)  Караулъ.  Ой  кругом  цер- 

кви січової  калавури  стали.  Нп.  Для  ночі 
вдвое  калавури  на  всіх  поставили  баштах. 
Котл.  Ен.  V.  40.  2)  Крикъ:  караулъ!  А 
він  гукає:  пробі!  калову р!  Гліб.  16. 

Калавурнтн,  рю,  риш,  и.  Займете, 
изъ  русек.  яз.  Караулить.  Оце  за  ним  хо- 

димо, калавуримо.  ЗОЮР.  І.  78. 
Калавурняй,  а,  е.  Займете,  взъ  русек. 

яз.  Караульный.  Біля  дштярної  лавки 
стоїть  з  оружжом  калавурний.  Кв. 

Калакалуша,  пгі,  ж.  Раст.  Черемуха. 
ЗЮЗО.  І.  138. 

Каламайка,  ки,  ж.  Ткань:  коломенка. 
Котл.  Ен.  Словарь,  13.  Юпка  в  її  була  з 
байки,  а  спідниця  з  каламайки.  Сніп.  129. 

Жупан  на  ньому  синій  і  китаєва'  юпка, 
поясом  з  аиицкої  каламайки  підперезаний. 
Кв.  П.  І.  35. 

Каламайковий  и  Каламайчатнй,  а,  є. 
Изъ  каламайки.  Каламайковий  пояс.  Кв. 
II.  І  33.  Червоні  або  зелені  каламайкові 
пояси.  О.  1862.  IX.  68. 

Каламайка,  ки,  ж.  Презрительно: 
водка.  Вх.  Зн.  23. 

Калама  рок,  рка,  .н.  =  Каламарь  1. 
Каламарчик,  ка,  м.  Ум.  оть  кала- 

марь. 
Каламарь,  ря,  м.  1)  Чернильница.  Піп 

жиє  з  олтаря,  а  писарь  з  каламаря.  Ном. 
№  212.  2)  Пузырекъ.  3)  Сосудъ,  въ  кото- 
ромъ  гуцульскіе  плотники  держать  раз- 

веденную въ  вод*  сажу.  Шух.  I.  88.  Ум. 
каламарчик. 

Каламітннй,  а,  е  =  Каломутний. 
Каламут,  та  и  ту,  м,  1)=Валамут  2) 

Сеора,  раздоръ;  смута,  волненіе.  Прий- 
шов сюди, — ну  вже  й  буде  каламут.  Досі 

як  хороше  було,  тихо,  поки  його  не  було. 
Павлоградъ.  См.  Каломут. 

Каламута,  ти,  ж.=Калаиут  2.  Мир. 
ХРВ.  86. 

Каламутити,  мучу,  тнш,  м.  1)  Му- 
тить, возмущать.  А  іцо  се  ти,  собачий  си- 

ну, тут  каламутиш  берег  мій?  Гліб.  2) 
Смутить,  смутьянить,  возмущать  людей. 

Каламутитися,  мучуся,  тишся,  и. 
1)  Мутиться  (о  воді).  2)  Возмущаться, 
безповоиться,  тревожиться.  Каламутиться 
народ,  почувши  від  йою  таке. 

•  Каламутний,  а,  є.  1)  Мутный,  взба- 
ламученный. Каламутна  вода  як  кісіль. 

Ном.  Лк  12420.  Над  Летою  бездонною  та 
каламутною.  Шевч.  Чого  вода  каламутна? 
чи  не  хвиля  збила?  Нп.  2)  Смутный.  Щоб 
під  каламутний  час  людським  добром  по- 

живитись. К.  ЧР.  191. 

Каландек,  ка,  м.  =  Полукіпок.  Вх. 
Зн.  23. 

Каланйця,  ці,  ж.  Яма  или  ящикъ  для 
разведенія  извести.  НВолын.  у. 

Калинник,  ка,  м.  Біднякь.  Шух.  І.  73. 
Калантарити,  рю,  риш,  гл  Калякать, 

болтать  громко.  Знають  гості  й  соми,  що 

вони  нудні, — а  то  чого  б  вони  калантари- 
ли.  Ном.  №  11905. 

Калаитйр,  ра,  м.  Карантинъ.  Закр. 

Желех. 
Калан,  па,  м.  Черная  шляпа  съ  низ- 

кимъ  круглымъ  верхомъ  и  широкими  по- 
лями, загнутыми  внизъ.  Угор.  Гол.  Од.  79. 

Лем  мене  спізнала  моя  фраєрочка,  що  мі 
закладала  за  калап  пгрочка.  Гол. 

Калатайло,  да,  с.  Колокольчикъ  взъ 
дерева,  который  вішають  воламъ  на  шею, 
колотушка.  Тільки  десь  далеко  в  шю  сту- 

кало калатайло  на  шиї  ватажка  вола. 
Левиц.  I.  206.  Як  був  Сидір  та  Михайло 
та  зробили  калатайло:  куди-  ідуть,  кала- 

тають, та  нікого  не  питають.  Нп.  Піп 
у  дзвін,  а  чорт  в  калатайло.  Ном.  №. 
2650. 

Калатало,  да,  с.=Калатайдо. 
Калатати,  таю,  еш,  одн.  в.  калатну- 
ти, тну\  неш,  гл.  1)  Бить,  колотить,  уда- 

рить. Калатнув  батька.  НВолын.  у.  2) 

Стучать,  стукнуть.  3)  Звонить.  Ото  кала- 
тають, ше    й    дзвони   поб'ють.  Харьв.  г. 
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4)  Хлопотать,  прилагать  усвлія,  биться. 
Треба  довго  калатати,  щоб  бабу  ошукати. 
Ном.  №  9075.  5)  Молотить,  не  развязывая 
снопа  (о  ржи).  6)  Шевелить?  тормошить? 
Не  счуласъ,  як  воно  й  народилось, — так 
мені  стало  негарно.  Дивлюсь — воно  лежить 
біля  мене  мовчки.  Я  його  калатала,  так* 
воно  вже  неживе,  то  я  й  закопала.  Ново- 
моск.  у.  Залюбовск. 

Калач,  ча,  м.  1)  Еалачъ.  За  багачем 

сам  чорт  з  калачем.  Ном.  №  1423.'  Чу- 
жим діткам  дулі,  а  нашому  калачі,  гііоб 

спало  уночі.  Мет.  3.  Вип'є  коряк  меду  чи 
горілки,  калачем  закусить.  К.  ЧР.  273.  2) 
Дітская  игра,  въ  которой  лежащій  внизъ 
лицомъ  ребенокъ,  имія  на  своей  спині 

пальцы  сидящихъ  вокругъ  дітей,  угады- 
ваетъ  по  счету  словъ  пісни,  на  чьемъ 
пальці  остановилось  кольцо.  Чуб.  Ш.  99. 
Уж.  Калачик. 

Калачик,  ка,  м.  1)  Уи.  отъ  калач. 
2)  Раст.  просвирки,  Маїуа  гоіап(1і£о1іа  Ь. 
ЗЮЗО.  I.  128.  Воли...  пішли  собі.--  і  де  не 
вздрять  калачики,  або  ромсн  і  всякий 

бур'янець,  то  там  і  пасуться.  Кв.  П.  83. 
Калачити,  чу,  чиш,  и.  Стучать,  брен- 

чать. Під  моею  кобилоюпідковикалачуть.  Гол. 
Калашник,  ка,  лі.  Пекарь,  ділающій 

калачи. 
Калашнйця,  ці,  ж.  Пекущая  калачи 

или  продавщица  білаго  хліба.  Як  не  піду 
за  Івана,  піду  я  за  Гриця,  а  у  Гриця  все 

пшениця,— буду  калашниця.    Чуб.  V.  175. 
Калган,  ну\  м.  Раст.  калганъ,  Ма- 

гапіа  заіап^а.  Баба  Параска  заправляла 
горілку  міцним  калганом.  Левиц-  І-  522. 
На  запікану  корінькову  купив  кубеби  й 
калгану.  Мкр.  Г.  69. 

Калганівка,  ки,  ж.  Настойка  на  кал- 
гані. Наготуй  нам  снідання,  та  щоб 

більш  було  настойок,  запіканок,  наливок  і 

м'ятної,  і  кардимоновки,  і  калганівки. 
Стор.  Ум.  Калганівочка. 

Калганка,  ки,  ж.  —  Калганівка.  І 
кубками  пили  слив'янку,  ...  горілку  просту 
і  калганку.  Котл.  Ен.  І.  19. 

Калгановий,  а,  є.  Калгановий. 

Калданй,  нів,  м.  мн.  Міста,  на  ко- 
торыхъ  осталась  прошлогодняя  трава. 
Левч.  Желех. 

Калека,  ки,  ж.  Налимъ.  Желех. 

Календарь,  рй,  м.  Календарь.  Віщу- 
вав календарь,  та  в  помийницю  впав.  Нон. 

№  13438. 

Каленик,  ка,  м.  Хлібь  съ  калиновы- 
ми ягодами.   Чого  то  з  сього   святого  хліба 

не  зробиш?  Усячину:  діда,  братки,  рябка, 
сучку,  каленика,  натикана.  О.  1861.  XI. 

Кухьр.  27. 
Калениця,  ці,  ж.  Посуда,  въ  кото- 

рой приготовляють  глину  для  мазанья. 
Вх.  Зн.  23. 

Калйло,  ла,  с  Грязь.  Мнж.  181. 

Калина,  ни,  ж.  1)  Раст.  калина,  Уі- 
Ьигаит  ориіив  —  дерево  н  ягоды.  Та  ви- 

сип же,  мила,  високу  могилу,  та  посади, 
мила,  червону  калину.  Мет.  93.  Ой  у  лузі 
на  калині  зозуля  кувала.  Мет.  97.  2)  Дів- 
ство,  а  также  кровавый  знакъ  на  сорочкі 
послі  перваґо  совокупленія.  Темною  лугу 
калина,  доброго  батька  дитина:  хоть  вона 
по  ночах  ходила,  та  калину  при  собі  но- 

сила: купували  купці  -  не  продала,  прохалгг 
хлопці— вона  не  дала,  шовком  ніженькгі 
зв'язала,  за  всіх  тому  Іванку  держала. 
Чуб.  IV.  451.  Калину  ламати — въ  свадеб- 
ныхъ  пісняхг:  терять  дійство.  Калину  стра- 

тити. Потерять  действенность.  3)  Названіе 
вола  или  коровы  тёмнокрасной  масти.  КС. 
1898.  ТП.  41.  КоІЬ.  І.  65.  Ум.  Калинка, 
налйнонька,  калиночка.  ЗагиумЬа  шабелька, 
як  в  лузі  калинка  Нп.  Ой  у  лузі  кали- 
нойка,  там  дівчгіна  походила,  калинойку 
поломила.  Чуб.  III.  472.  Загтла  калинонь- 

ка в  лузі.  Чуб.  V.  63.  Будуть  пташки 
прилітати,  калиноньку  йти.  Нп.  Ой 
припну  я  коня  коло  калиночки.  Гол.  Да 
зацвіла  калинонька  к  Роздву...  У  нашої 

Мар'юхни  на  подолі.  Чуб.  IV.  445. 
Калинина,  ни,  ж.  Калиновое  дерево. 

Калинівка,  ки,  ж.  Настойка  на  ка- 
лині. 

Калинка,  ки,  ж.  Ум.  отъ  калина. 
Калинник,  ка,  м  1)  Пирогъ  или 

хлібь  спеченный  съ  калиною.  Маркев. 
166.  2)  Кисель  изъ  калины. 

Калинонька,  Калиночка,  ки,  ж.  Ум. 
отъ  калина. 

Калиновий,  а,  е.  Калиновый,  изъ  ка- 
лини. Калинова  вітка  як  рідная  тітка. 

Ном.  Догнав  голуб  егшую  голубку  на  кали- 
новій вітці.  Грин.  III.  3(і2.  З-за  темного 

дуба  то  калинова  вітка  витягнеться,  то 
червоний  кетяг  юрить  як  жар.  МВ.  Кали- 

новий кисіль.  Чуб.  VII.  442. 
Калита,  їй,  ж.  і)  Мішокь  съ  день- 

гами. За  сиротою  Бог  з  калитою.  Ном.  № 
10703.  2)  Лепешка,  смазанная  медомъ  н 
употребляемая  для  гаданія  въ  день  св. 
Андрея.  Іду,  їду  калити  кусати.  Чуб. 

III.  259. 
Калитйна,  ни,  ж.— Калита.   Желех. 



Калитка —Кальний. 
747 

Калитке,  кя,  ж.  1)  Кошелекъ  кожа- 
ный. Скупий  збірає,  а  чорт  калитку  шиє. 

Нон.  2)  Писанка  съ  изображеніемь  на- 
литий. КО.  1891.  П.  380.  Ун.  Калйточна. 

Узяла  я  ті  гроші  в  калиточку.  МВ.  Лі- 
карям— поможисъ  чи  не  поможисъ,  а  ка- 

литочка  розв'яжись.  Нон. 
Калі-буд-будІ  Крикъ  русалокъ.  Калі- 

буд-буд!  дайте  мені  волосинку  зарізати  та 
дитинку.  Нар.  пов. 

Калі  дати.  Запачкать  унышленно 
грязью  во  время  купанья.  Діти,  шаля  во 
время  купанья,  пачкаютъ  другь  друга 

грязью,  крича:  „Калі!  калі". 
Калі  во,  на,  с.  1)  Кустъ  картофеля. 

Картопля  сеє  літо  не  вродила:  потроху 
пуд  калівом.  Черниг.  у.  Оце  три  каліва 
викопала  Черниг.  у.  2)  О  коноплі,  льні: 
половина  повісма.  Черниг.  у. 

Каліка,  ки,  об.  Каліка,  увічньїй.  Ка- 
ліка не  родиться — робиться.  Ном.  №  4063. 

Була  колись  Гандзя  каліка  небоїа,  божила- 
ся, молилася,  що  боліли  ноги.  Шевч.  138. 

Уж.  Каліченька,  калічна.  Ой  не  бий,  мати, 
і  не  лай,  мати,  не  роби  каліченька.  Чуб. 
У.  146. ; 

Калікуватий,  а,  е.  Уродливый,  съ  ті- 
лесными  недостатками,  увічньїй.  Чигир,  у. 
Калікуватий  трохи  хлопець.  Зміев.  у. 

Каліфавтор,  ра,  м.  Сторожъ  при  ду- 
ховныхъ  учебны»  заведешяхъ.  Подольск,  у. 

Каліцтво,  на,  с.  Калічество,  увічье. 

Оцінило,  звернуло  їй,  руку — не  дай  Бої  ка- 
ліцтва. Харьк.  г.  Спасеть  вас  Біг,  що  й 

нас  при  каліцтву  не  забуваєте.  Лебед.  у. 
Хиба  яке  каліцтво  знайдуть  дохторі,  то 
не  піде  в  москалі.  НВолын.  у. 

Каліч,  чі,  ж.  соб.  1)  Каліки.  Попро- 
дав увесь  скот  —зосталась  сама  каліч.  Лох- 

виц.  у.  2)  Все  иокаліченное,  испорченное. 
Знов  піднімали  в  йою  головці  на  другий 

лад — покручені  дЗантазії,  якусь  каліч  об- 
разів. Левиц.  І.  244. 

Калічений,  а,  є.  Искалічевньгй...  Під- 
няв руки  калічені  до  святою  Бога.  Шевч. 

529. 
Каліченька,  ки,  об.  Ун.  оть  каліка. 

Калічити,  чу,  чиш,  и  1)  Увічить,  ка- 
лічить. Скинь  її  (свиту)  зараз,  скинь!..  Ти 

себе  покалічиш. — А  селяне  носять  та  й  не 
калічать  же  себе.  Левиц.  Пов.  159.  2) 
Уродовать,  искажать,  извращать.  Не  з 
щиростю...  приступає  до  рідною  слова,  та 
й  почне  його  калічить.  О.  1861.  ГУ.  34. 

Калічитися,  чуоя,  чншся,  гл.  Уві- 
читься.  Калічиться  бідна  дитина.  Мирг.  у. 

Калічка,  ки,  об.  Ун.  оть  каліка.  1) 
Немного  юліка  или  маленькій  каліка.  2) 

Вторая  ручка  на  косовищі, — вь  козці 
его.  Шух.  І.  169.  3)  Родь  сьідобнаго  гри- 

ба. Вх.  Зн.  23. 

Калічний,  а,  е.  У  вічний  Царь  уп'ять 
послав  сказать:  щоб  збірались  до  йою... 
усі:  і  старе  й  мале  й  калішне.  Грин.  І.  174. 

Калія,  лії,  ж.  Индиго,  синяя  краска. 
Вас.  170.  Синій  як  колія.  Ном.  №  13150. 

Так  було  б'є,  що  під  очима  як  колія  сине. Лебед.  у. 

Калкнй,  а,  є.  =  Кальний. 

Калко,  нар.  =  Кально.  Сів  би,  та 
калко.  Ном.  М  13323. 

Калийчити,  чу,  чнш,  гл.  Смачивать 
свопы  въ  жидкой  глині  предъ  покривані- 
енъ  ими  крышъ. 

Калхйчіння,  ня,  с.  Смачиваніе  сво- 
повъ  въ  жидкой  глині  предъ  покрьівані- 
енъ  иии  крышъ. 

Калнйй,  а,  е.  =  Кальяни.  Пізнають 
хлопці  і  в  калній  сорочці.  Ном.  №  1 1245.  Треба 
їм  десь  через  дуже  калну  балку  їхати. 
Мнж.  121. 

Кално,  нар.  —  Кально.  1  снігу  нема  і 
води,  і  в  полі  не  кално,  а  сухісінько  всюди. 
Кв.  II.  38. 

Калому-г,  та,  ту,  м.  =  Каламут. 

Калонутити,  мучу,  тиш,  ід,=Кала- 

кутити. 
Калому>итися,  мочуся,  тншся,  и.= 

Каламутитися. 
Каломутний,  а,  є,  =  Каламутний. 

Каломутна  річка.  К.  Досв. 
Калу>ирь,  ря,  м.  Монахь.  Калугирю, 

каже  (до  ченця):  що  то  це  ти  робиш? 

Рудч.  II.  201. 
Кальб^ви,  бук,  ж.  мн.  Сн.  Цапар. 

Шух.  І.  171. 
Кальвйнець,  нця,  м.  Кальвинисть. 

(Українські  пани),  приподобляючись  до  па- 
нів ляхів,  робились  римськими  католиками, 

кальвинцями,  лютеранами.  К.  ХП.  114. 
Кальвйнськнй,  а,  е.  Кальвинистской. 

У  ХУІ-му  ст.  лютеранська  та  кальвинсь- 
ка  колотнеча  за  віру.  К.  Кр.  9. 

Кальман,  на,  м.  =  Кайман.  Шух. 
І.  175. 

Кальний,  а,  е.  Грязный,  нечистый. 
В  ремесника  золота  рука,  та  кальний  рот. 
Нон.  №  410.  Як  загнали  ляхів  в  кальнії 

болота.  Лукапі-  57.  Шлях  кальний, — коні 
ледве-ледве  сунуть.  Мир.  ХРВ.  298.  См. Калний. 
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Кальник,  ва,  м.  Хлібная  лепешка. 
Желех.  и  Лупов.  у. 

Кальність,  ности,  ж.  Грязь,  нечи- 
стота. 

Кально,  пар.  Грязно.  Ой  шинкарочко 
Ганно,  чого  в  тебе  в  сінях  кально?  То  бур- 
лачсньки  були  і  горілочку  пили:  вони  тан- 

ці водили,  вони  грязі  наносили  Нп.  См. 
Кално. 

Калговати,  люю,  еш,  гл.  (оріхи).  Ка- 
лить (оріхи).  Лебед.  у. 

Калюжа,  жі,  ж.  Лужа,  грязь.  Не  шу- 
кай моря,  у  калюжі  втопишся.  Ном.  № 

1982.  Зараз,  чи  калюжку  вбачить  де  на 

дорозі, — так  у  калюжу  і  лізе  в  кармази- 
нах. К.  ЧР.  87.  Ум.  Калюжка.  Калюжка 

після  вчерашнюю  дощику.  Кв.  II.  156. 

Калюжити,  жу,  жиш,  гл.  1)  Долать 
лужи.  2)  Пачкать,  грязно  что  либо  дЬ- 
лать.  Вас.  211. 

Калюжитися,  жуся,  жишся,  гл.  Ку- 
паться въ  лужЬ.  Ти  його  (порося)  святи- 

ти несеш,  а  воно  ще  таки  калюжиться. 
Черк.  у. 

Калюжка,  кн,  ж.  Ум.   оть  калюжа. 

Калюжний,  а,  е.  Болотистый,  гряз- 
ный, нечистый.  Пити...  калюжну  воду. 

Левицк. 

Калюка,  кн,  ж.  Большая,  сильная 

грязь.  Мнж.  121.  Тепер  дощ,  калюка, — 
покаляєш  свої  білі  ноженята.  Мир.  ХРВ. 
306.  Калюка  на  всі  боки  розбігалась  од 
прудкої  їзди.  Мир.  ХРВ.  301. 

Калюх,  ха,  м.  1)  Брюхо,  собств. 
задній  проходь,  а  во  мн.  ч. — кишки. 
Желех.  Вх.  Зн.  23.  2)  Желудокъ  молодо- 

го ягненка  или  теленка,  который  не  уло- 
треблялъ  еще  никакой  пищи,  кромт>  мо- 

лока матери.  Шух.  I.  213. 
Калюхатий,  а,  е.  Выгнутый  наружу. 

На  бербениці  та  барівки  треба  калюхатих — 
вигнених  догів,  бо  ті  судини  у  середині 
ширші.  Шух.  І.  250.  Калюхата  пила.  Пила, 
пластинка  которой  съ  того  края,  гдъ  зубья, 
дугообразна.  Шух.  I.  175. 

Каляб^ра,  ри,  ж.  Лужа.  3  чужою 
коня  і  серед  калябури  вставай.  Ном.  № 
9691. 

Каляийця,  ці,  ж.  Деготь,  стекающій 
изъ  колесъ.  Черниг.  у. 

Калинин,  ня,  с.  Маранье,  пачканье. 

Каляріпа,  пи,  ж.  Раст.  кольраби, 
Вгаззіса  оіегасеа  саиіогара. 

Каляруватн,  рую,  еш,  и.  Оконча- 
тельно полировать  гребенку  посредствомъ 

тренія  между  ладонями  рукъ,  слегка  по- 
крытыхъ  золой.  Вас.  163. 

Каляти,  ляю,  еш,  гл.  1)  Пачкать,  ма- 
рать, грязнить.  І  вже  мені  не  честь  не 

подоба  по  ріллях  спотикати,  жовтих  чо- 
біт каляти.  Макс.  (1849).  Глядіть,  діти, 

слави  своєї  не  каляйте  Г.  Барв.  293.  2)  Ис- 
пражняться. Мил.  31.  А  теля  стало,  ка- 

ля та  й  каля;  да  таку  купу  накаляло  здо- 
рову. Рудч.  Ск.  І.  39. 

Калячити,  чу,  чиш,  гл.  Быть  невни 
мательнымъ,  разс4яннымъ?  зівать?  рото- 
зійничать?  Піддружийі  ти  там  що  каля- 
чиш?  про  тебе  так  усе  дарма!  буяри  роб- 

лять що — не  бачиш?  дивись,  уже  шишок 
нема.  Алв.  36. 

Кам,  нар.  ЧЪмъ.  Угорек.  Желех.  Вх. 
Зн.  23. 

Камата,  ти,  ж.  Проценті..  Желех.  и 
Бессар.  Я  жидові  вироблю,  ще  й  камату 
йому  заплачу. 

Кажаші,  пгів,  м.  мн.  Гамаши.  Дают 
мені  камашг,  заплакали  всі  наші.  Раиіі. 

Камбрат,  та,  м.  Товарищъ.  Той  (семи- 
нарист) пісню  насвистує,  той  таки  співа 

стиха,  той  іука  до  камбрата...  Св.  Л.  218. 

Камбраття,  тя,  с  соб.  Товарищи. 
Ні  Антосьо,  ні  йою  камбраття  й  не  ду- 

мали  чванитися  родом.  Св.  Л.  169. 

Каменистий,  а,  е.  Каменистый.  Иншс 
ж  (зерно)  упало  на  каменистому.  Ев.  Мр. 
IV.  5. 

Каиенйця,  ці,  ж.  1)  Каменная,  по- 
стройка. Козел,  у.  2)  Раст.  костяника,  Ки- 

Ъиз  вахаШіз  Б.  ЗЮЗО.  І,  134. 

Камешти,  нію,  еш,  гл.  Окамевівать. 
Я  мов  камінь  той  каменію.  МВ.  Вона  ка- 
меніла,  дивлячись  на  все  те.  Мир.  Пов. 
І.  128. 

Каменний,  а,  е.  Каменный.  Попід 
гору  каменную  покопали  шанці.  Коцип. 

Каменування,  ня,  с  Побіеніе  камня- 
ми. Желех. 

Каменувати,  ную,  еш,  гл.  Побивать 
камнями.  Єрусалиме,  що  каменуєш  посла- 

них до  тебе.  6в. 

Камень,  ню,  ж.=Камінь. 
Каменюка,  кн,  ж.  —  Камінюка.  Як 

би  мені  попалась  каменюка.  Кв. 

Каненйр,  ра,  м.  Каменоломъ.  Желех. 
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Каменярський,  а,  є.  Принадлежащій. 
каменяреві.  Желех. 

Каменистий,  а,  є.  =  Каменистий. 
Господь  сорок  літ  не  допускав  їх  до  обіто- 
ваної  землі-..,  а  водив  по  камінястій  пус- 

тині. К.  Грам.  60. 
Камва,  8Й,  ж.  =  Кабэа.  Мужикъ,  не 

зная,  что  въ  постолахъ  папоротникъ,  со- 
гласился продать  ихъ  за  цілую  камзу  де- 

нсгь.  Чуб.  III.  198.  Мабуть  не  мала  й 
камза  перепала? — питає  хтось. —  Та  буде 
з  нас, — одказує  Чіпка,  витягаючи  гаман  з 
кишені.  Мир.  ХРВ.  303. 

Камилавка,  ки,  ж.  Камилавка.  Ка- 
федральний протоєрей  високий,  чорний  і 

чорі.явий,  з  високою  камилавкою  на  голові. 
Левиц.  Пов. 

Камилики,  кіа,  мн.  Обрізки  кожи, 
которые  йдуть  на  подборы.  Чуб.  VII.  575. 

йамізблок,  лка,  м.  Жилетъ.  Гол. 
Од.  15. 

Камізедька,  ки,  ж.=КамІ8влок.  На 
паничу  камізелька,  пристав  панич  до  сер- 

денька. Чуб   V.  1168. 
Камівельковий,  а,  е.  Жилетный. 

Камівельчаний,  а,  є.  =  Камізель- 
ковий. 

Камінець,  нця,  м.  Ум.  оті.  камінь. 
1)  Камышекъ.  2)  Косточка  у  косточковыхъ 
плодовъ.  Сливу  ззів,  а  камінець  кинув.  3) 
Синій  камінець— Камінь  6.  Мил.  31. 

Камінний,  а,  е.  Каменный.  Бсюда  го- 
ри кимінніг,  всюда  ріки  водянії.  Гол. 

Антосьо  сидів  як  камінний.  Св.  Л.  312. 

Каміння,  ня,  с  соб.  1)  Камни.  На 
сире  коріння,  на  біле  каміння  ніокки  свої 
козацькії  посікає-  Дума  про  братів  озівсь- 
ких.  Зможе  Бог  з  каміння  свою  підняти 

дітей  Авраамові.  Ев.  Лк.  III.  8.  2)  Жер- 
нова. 

Камінь,  меню,  м.  1)  Камень.  Трудно 
вийти  з  біди,  як  каміню  з  води.  Ном.  № 
2757.  Возьми  ти,  сестро,  піску  у  білу 
ручку,  посій  ти,  сестро,  на  каміню:  коли, 
той  буде  пісок  на  білому  камені  зіхожати, 
синім  цвітом  процвітати,  хрещатим  бар- 

вінком біленький  камінь  устилати...  ЗОЮР. 

І.  26.  Стояти  як  у  намені.  Стоять  какъ  ока* 
менілому.  Вьіраженіе  встречено  только  у 
М.  Вовчка:  І  засоромилась,  і  злякалась, — 
стою  як  у  камені,  оніміла.  МВ.  (О.  1862. 
III.  54).  То  же  значеніе  иміеть  и  выра- 
женіе:  Як  з  каменю  тесаний.  Сижу,  мов  з 
каменю  тесаний.  Г.  Барв.  211.  2)  Драго- 

ценный камень.  От  де,  люде,  наша  слава, 
слава    України:    без    золота,    без    каменю. 

Шевч.  46.  3)  Жерновъ  какъ  въ  обыкно- 
венной, такъ  и  въ  ручной  мєльнпцб,  а 

также  и  въ  гончарскихъ  жорнах.  На  доб- 
рий камінь  гцо  ні  скинь,  то  все  змелеться. 

Поел.  Млин  на  два  камені.  Желех.  Шух. 
I.  261.  Млинбвий  камінь.  Жерновъ.  4)  Часть 
ткацкаго  станка.  См.  Верстате  Шух.  I.  255. 
5)  Въсъ  въ  24,  30,  32,  36  фунтовъ.  Ка- 

мінь воску.  Купила  цукру  камінь.  Тютюну 
каменей  сто.  Закр.  Гол.  Од.  39.  6)  Синій 
камінь.  М-бдный  купорося..  Ум.  Камінець, 
каміньбчон,  каміньчик.  Ой  дзвеніте,  пер* 

стенці,  з  дорогими  камінці.  Рк.  Макс.  По- 
сій ти  при  дорозі  та  на  каміньочку.  Ни. 

Бодай  пани  при  дорозі  каміньчики  били.Яи. 
Камінюка,  кн,  ж.  Камень  (одинъ). 

Чи  бачиш,  у  неї  є  серце,  і  ти  замість 
його  кладеш  камінюку.  Шевч.  293.  См.  Ка- менюка, 

Камінюччя,  чя,  с  соб  Камни.  Нав'я- 
зали їй  на  руки  і  на  ноги  камінюччя.  Кв. 

Каміняччя,  чя,  с  соо'.=Башнюччя. Шо  Бог  создав,  те  рівне,  чисте;  а  вже  гцо 
идолове,  там  саме  каміняччя  і  гори,  і  всякі 

викрутаси.  Драг.  15. 
Камка,  ки,  ж.  1)  Головной  жененій 

уборъ.  Зелена  сукня  слід  замітає,  золотий 
перстень  на  руці  сяє,  перлова  камка  голову 
клонить.  Чуб.  III.  318.  2)  Морская  трава. 
Левин. 

Камрат,  та,  м.  Товарищъ.  А  як  при- 
слав своє  військо  і  свої  гармати,  аж  тоді 

се  уродовали  всі  наші  камрати.  Галац. 
Я  співаю,  а  мій  камрат  Саданюк  смієть- 

ся з  мене.  Федьк. 

Камратйсько,  ка,  м.  =  Камрат  (ув.). 

А  чекайте,  камратиська,  горілки  нап'ємся. 
Гол. 

Камса,  ей,  ж.  Родъ  морской  рыбки, 
величиной  въ  палецъ,  просоленной;  варять 

въ  борщі.  Мнж.  181. 
Камужельськнй,  а,  е?  Черевики  кому 

жельські.  Гол.  III.  252. 

КамуЧ,  эу,  м.  Медкіе  куски.  Зухваль 
цу  на  камуз  роспасти.    Федьк.  См.  Гацуз 

Камчу>,  га,  м.  Раст.  ТЬНсІгшп  ті 
пив  Ь.  ЗЮЗО.  I.  138. 

Кам'яний,  а,  е.— Каменний.  Жінка 
кам'яну  гору  пересіче.  Ном.  №  9080.  Сто 
яло  ж  там  шість  кам'яних  водників.  Єв 
Іо.  II.  6.  І  жив  він...  у  кам'яній  горі.  МВ 
І.  99.  Десь  у  тебе,  мати,  кам'янее  сердеч- ко. Мет.  203. 

Кам'янистий,  а,  є— Каменистий.  Як 
ішов  ти,  Боже,  з  нами  кам'янистими  сте- 
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пами.  К.  Пеалт.  150.  Там  гори'...  кам'я- 
нисті. Грин.  III.  482. 

Кам'яниці,  ниць,  ж.  мн.  =  Камени- 
ця  2. 

Кам'яниця,  ці,  ж.  1)  Каменное  строе* 
ніе.  Де-неде  стояли  по  подолу  кам'яниці, 
а  то  все  було  дерев'яне.  К.  ЧР.  63.  Ллка- 
на-башу  за  білу  руку  брала,  у  світлиці- 
кам'яниці  зазивала.  АД.  І.  211.  2)  Ловуш- 

ка для  воробьевъ,  сделанная  изъ  четырехъ 
кирпичей,  прикрываемыхъ  пятымъ,  а  этотъ 
послідній  поддерживается  небольшою  па- 
лочкою. 

Кам'янйчии,  на,  м.  Обитатель  города, 
каменнаго  дома.  Ой  земле,  земле,  ти 

справді  ж  проклятая!  Тільки  турчину- 
кам'яничину  на  сребро,  на  злото  весьма 
баихтая.  ЗЮЗО.  I.  П.  (Прилож.). 

Кам'янйчний,  а,  «.  Принадлежащей 
кам'яниці,  замковый. 

Кам'Ннйще,  ща,  м.  Каменоломня. 
Донск.  обл. 

Кам'яніти,  нію,  аш,  іл.=  Каменіти. 
Мнжр.  29.  Серце  кам'яніє— таке  мені  горе. 
НВолин.  у. 

Кам'янка,  ки,  ж.  1)  Банная  печь  для 
паровъ.  2)  Каменная  посуда.  3)=  Каиени- 

ця  2.  4)  Шоссе.  Кам'янкою  їхати.  Мир- 
городъ.  (В.  Горленко).  Ум.  Нам'яночна. 
Там  Маруся  молода  ходила,  кам'яночки  на віночок  ламала.  Рк.  Макс. 

Кам'янщанин,  на,  м.  Житель  горо- 
да, замка.  Пустили  в  гармати  як  грім  по 

небі...  Щоб  ся  паркани  поздрігали,  щоб  ся 

міщане  полякали,  а  всі  міщане-кам' янщане. 
Колядка.  См.  Кам'яничин. 

Канава,  ви,  ж.  1)  Канава,  ровъ.  Од 
села  Ситників  до  города  Корсуня  канавою 
перекопайте  Потоцькою  піймайте.  2)  Ка- 
налъ.  Ой  обізвався  козак  молоденький  воєводі 

за  плату, — ой  набили  на  -  нош  кайдани, 
дали  в  руки  лопату,  ой  послали  на  вішню 
роботу  та  канави  копати.  Грин.  ПІ.  595. 

Канал,  лу,  м.  Каналъ.  Желех.  Вся 
(країна)  обсажена  садами,  виноградом  і  лі- 

сами, вся  облита  ріками  й  каналами,  з 
багагйими  юродами  й  селами.  Левиц.  Пов. 
175.  Од  послали  ж  його  у  сгбірну  роботу, 
ще  й  канали  копати.  Грин.  III.  596. 

Каналія,  дії,  об.  Каналья. 

Канальський,  а,  є.  1)  Тяжелый,  ка- 
торжный. Канальська  работа.  Ном  № 

12844.  Первоначальное  значеніе  этого 
слова:  канальный,  относящійся  къ  каналу. 
Канальский  похід — походъ  козаковъ  въ  1721 
и  1722  гг.  къ  Ладогв  для  рытья  канала; 

но  такъ  какъ  эта  принудительная  работа 

оказалась  крайне  тяжелой  (въ  первомъ  го- 

ду умерло  уже  2461  чел.),  то  слово  и  по- 
лучило указанное  значеніе.  2)  Шельмов- 

скій  (отъ  слова  Каналія).  Канальський  шпак 
так  умудрився,  що  як  почне  було  співать, 
диковина  й  казать.  Гліб. 

Канапа,  пн,  ж.  Давань.  Сидів  о.  Хве- 
дір  Чепурковський  на  канапі  в  своїй  світ- 

лиці. Левиц.  І.  131.  Ум.  Канапка.  КС.  1882 
X.  61. 

Канапчик,  ка,  м.  Диванчввъ.  Слав- 
ненький такий  канапчик.  Лебед.  у. 

Канаревчок,  чка,  м.  Ум.  отъ  кана- 

рейко. Канарейко,  ка,  м.  Самецъ-канарейка. 
Як  задумав  горобейко  женитися  та  й  узяв 

дружка  канарейка.  Грин.  Ш.  662.  Ум.  Ка- 
нареечок. Мій  таточку,  мій  канареечку. 

Мил.  184. 

Канарка,  кн,  ж.  Канарейка.  Ум.  Ка- 
нарочка. А  в  нашої  канарочки  сіра  свита 

й  піджачок.  Грин.  III.  667. 

Канарок,  рка,  м.  Канарейва-самець. 
Канарочка,  ки,  ж.  Ум.  отъ  канарка. 
Канархати,  хаю,  вш,  гл.  1)  Пъть  на 

клирос*.  Бил.  Нос.  2)  Говорить  невнятно, въ  носъ. 

Канархйст,  та,  м.  Клирошанинъ.  Бил. 
Нос. 

Канастас,  оу,  м.  Ивоностасъ.  I  нака 
настасі  святі,  і  скрізь  по  стінах  святі. 
Стор.  І.  148.  Канастас  новенький,  церква 
веселенька.  О.  1862.  IX.  64. 

.Канати,  нею,  вш,  гл.  Гибнуть.  Люде 

мруть,  канануть  в  тюрмах  голі,  босі. 
Шевч.  160. 

Канделябр,  і  а,  м.  Канделябрь.  Ольга 
вхопила  канделябр,  Катерина  вхопила  дру- 

гий і  всі  побігли  в  коридор  на  зустріч 

Турманші.  Левиц.  Пов.  313. 
Кандзюба,  би,  ж.  Кривизна,  крючекь. 

Мнж.  181. 

Кандйба,  бн,  ж.  Плохая  лошадь,  кля- 
ча. Желех.  Бачили,  яку  кандибу  Криженко 

купив  у  ярмарку?  Там  же  її  кандйба!  Ви- 
сока така,  що  й  під  повітку  не  підійде,  а 

сама  така,  шо  так  їй  кістки  й  повила- 
зили. Харьк.  у.  Слов.  Д.  Эварн. 

Кандйбнтн,  блю,  бнш,  гл.  Скаредни- 
чать. Як  що  кутів,  то  їж  відразу  та  й 

не  кандиб.  Зміев.  у. 

Кандидат,  та,  м.  Кандидать.  Канди- 
датам до  академії  були  видані  скарбові 

гроши.  Левиц.  Пов.    4.  Побіжи-щ  мені  до 
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Платона-брата,  нехай  мені  призве  Марка- 
кандидата.  Грин.  Ш.  566. 

Кандійка,  ви,  ж.  Миска  съ  вогнуты- 
ми нисколько  краями.  Вас.  181. 
Кандьбр,  ру,  м.  Жидкая  кашица  изъ 

крупъ  или  пшена.  =  Куліш.  Як  наварить 
кандъору, — і  собакам  уволю.  Грин.  III.  562. 

Канйця,  ці,  ж.  1)  ДЬтская  игра  съ 
камешками.  Желех.  2)  Раст.  СЬгузапІпе- 
пиїт  ІеисапНіеіпиіп  Ь.  Вх.  Зи.  23. 

Канка,  кн,  ж.  1)  Раст.  8сігріі8  1асіі8І- 
гІ8.  Вх.  Нч.  I.  12.  2)  Головной  женскій 
уборъ.  Вх.  Зн.  23. 

Кановця,  ці,  ж.=Коно(і)вка.  Ганчя 
ся  дознала,  канови,у  порвала,  коновцу  пор- 

вала, на  воду  біжала.  Гол.  П.  711. 
Канона,  ни,  ж.  Пушка.  Гей  скажи  мі, 

красний  улан,  ци  не  тут  канони  ліпше 
знають  зазвонити,  як  удома  звони.  Федьк. 

Канонада,  ди,  ж.  Канонада,  пушеч- 
ная пальба.  К.  Бай.  90. 

Канонадити,  джу,  днш,  іл.  Стрї.лять 
изъ  пушекъ.  На  турчина  бив  нею,  кано- 
надив.  К.  І1С  65. 

Канонірка,  ки,  ж.  Пуговица  кано- 
нирскаго  мундира.  Шух.  І.  286. 

Кантабал,  лу,  л.=Кантабас.  Як  на- 
пився кантабалу, — ляшок   нетверезий.  Нп. 

Кантабас,  су,  м.  Родъ  опьяняющаго 

напитка.  Як  нап'ється  кантабасу,  стане 
нетверезий.  Чуб.  V.  1161. 

Кантар,  ру,  м.  1)  Узда,  недоуздокъ. 
Чуб.  УІ.  111,  403.  Сивий  коник,  кан- 
тарь  на  нем.  Гол.  III.  436.  2)  Родъ  руч- 
ныхъ  небольшихъ  въховъ.  Ум.  Кантарок. 
См.  Кантурь. 

Кантарок,  рка,  .«=  Кантар. 
Кантонист,  та,  т.  Кантоиистъ.  БЫ, 

бач,  ніби  солдатський  син,  значить  кан- 
тонист. Левиц.  І.  59. 

Кантопля,  лі,  аю.-=  Картопля.  У  го- 
родах чого  там,  немає?...  Капуста,  моркви- 

ня,  оіірочки,  стрючечки,  квасоля,  кантопля. 
О.   1862.  IX.  111. 

Кантора,  ри,  ж.  Кондратович...  пі- 
шов у  кантору.  Стор. 
Кантбха,  хи,  ж.=Карт6ха.  Сумск.  у. 

Наберуть  мішків  п'ять  кантохи.  Грин.  1. 99. 
Кантурь,  ря,  ,«=Кантар  2.  Безмена 

ти  не  положиш  у  кишеню,  а  кантурь  по- 
ложив та  й  ходи.  ПолТ.  г.  Слов.  Д.  Эварн. 

Кан^дитв,  дить,  гл.  безл.  Тошнить. 
Наїлась  ціх  опеньків,  так  аж  канудить. 
Харьк.  у. 

Канун,  ну,  м.  Медъ,  который  варять 

къ  храмовому  празднику.  Пішов  по  канун, 
та  там  і  втонув.  Ном.  №  10929. 

Канцлер  и  Канонір,  ру,  м.  1)  Калу- 
феръ,  Тапасеїит  Ьаїзатіїа.  Вх.  Пч.  І.  13. 
З-за  плота  виглядали  чорнобрівчики,  ва- 

сильки і  канупер.  Стор.  2)  Канупирь  піль- 
ний.  Раст.  8аІУІа  ріаіепзіз.  Лв.  101.  Ум. 
Кануперець.  Грин.  III.  539. 

Канути,  ну,  неш,  и.  1)  Капать, 
течь.  Держить  палаш  в  правій  руці,  а  з 

палаша  кровця  кане.  Гол.  Ой  зоре,  зоре! — 
і  сльози  кануть, — чи  ти  зійшла  вже  на 
Україні?  Шевч.  403.  2)  Исчезать  Зірочка 

покотилась,  далі  друга,  третя — і  похова- 
лись у  синьому  небі,  мов  у  море  канули. 

Кв.  І.  28.  Бідна  ж  моя  голівонько!  всі 

надії  мої  канули.Г.  Барв.  85. 

Канцелюра,  ри,  м.  Ув.  отъ  канце- 
лярист. Св.  Л.  242. 

Канцелярист,  та  и  Канцеляриста, 
ти,  м.  Канцеляриста,  канцелярскій  чинов- 

ниць. Зачав  водити  бенькети  з  повитчи- 
ками, з  канцеляристами,  з  купцями.  Котл. 

НП.  356.  У  в.  Канцелюра. 

Канцелярия,  риї,  ж.  Канцелярія.  Пі- 
шов я  у  канцелярию,  дав  писарю  четвер- 

така. Стор.  II.  89. 
Канцілюга,  ги,  ж.  Бранное  слово. 

А  же  поти  коїла,  поки  розвела  чоловіка  з 
жінкою,  канцілюш  така.  Кобелякск.  у. 

Канціляжка,  ки,  м.  Чиновничишко, 

презрительное  названіе  канцеляриста.  До- 
стається од  неї  деколи,  як  поприїзджають, 

оттим  цвентюхам,  канціляжкам.  Котл. 
МЧ.  471. 

Канцур,  ра,  м.  Отрепье,  кусокъ.  До 
нанцура.  До  остатка,  дочиста,  до  конца, 
совершенно.  Битоптала  бісова  душа  увесь 
овес  до  канцура-  Черном.  Онучи  чвахтили, 
хоч  викрути, — до  канцура  помочились.  По- 

крали усе  до  канцура.  Забув  усе  до  кан- 
цура. Черк.  у.  Ум.  канцурок.  Так  той  меч 

на  канцурки  і  розскочивсь.  Мнж.  10. 
Канцурря,  ря,  с  Лохмотье,  отрепье. 

Превеликий  п'яниця,  обшарпаний,  в  кан- 

цуррі  Ном.  Лі  4625. Канчук,  ка,  м.  Плеть,  нагайка.  Знай- 
шли йою  повішеною  за  ноги  й  зашмаюва- 

ною  канчуками.  Стор.  МПр.  96.  Під'їжд- 
жає пан  окопом,  канчук  роспускає-  Нп. 

Канюка,  кн,  об.  1)  Попрошайка.  2) 
Ув.  ота  каня.  Вх.  Нч.  І.  16.  Летіла  ка- 

нюка, постреляна  з  лука.  Чуб.  V.  833. 
Канюкою  сидить-  Ном.  №  2768. 

Канючити,  чу,  чиш,  гл.  Клянчить. 
Ото  канючить.  Ном.  Л*  2769. 
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Канн,  ні,  ж.  1)  Четырехугольное  уг- 
лубленіе,  выдолбленное  долотомъ  въ  під- 

валині, своло  въ  которое  входить  чіп  стол- 
ба. Шев.  и  Подольск,  г.  2)  Родъ  коршуна. 

Ой  летіла  сива  каня  по  полю.  Чуб.  III. 
251.  Пищить  як  каня.  Ном.  №  2770.  Ви- 

глядав, як  каня  дощу.  Чуб.  I.  256. 
Канйнка,  кн,  ж.  Раст.  повилика, 

Сивсиїа.  Хотннск.  у. 
I.  Кап!  меж.  Капъ!  А  в  Улити  сльози 

тільки  кап,  кап!..  Г.  Барв.  223.  Наче  і 
всміхається  вразький  запорожець,  а  сльози 
в  ложку  тілько  кап!  К.  ЧР.  Тут  горілка 
кап,  а  там  хап!  (з  кишені).  Ном. 

II.  Кап,  ну,  м.  Волосовий  кап.  Родъ 
шерстяного  мішка,  въ  которомъ  пережа- 

ренное еоноплянноє  евмя  кладется  въ 
маслобойню  для  вняеимавія  масла.  Шух. 
I.  163. 

Капа,  пи,  ж,  1)  Покрывало,  попона. 
2)  Копюшонъ.  3)  Кааоръ,  шапка.  4)  Въ 

ножной  толче-в  (въ  маслобойни)  железный 
листь,  которымъ  покрыто  дно  выдолблен- 

ной для  песта  лунки,  ступи.  Шух.  I.  161. 

Капана,  ни,  ж.  Родъ  греческаго  пи- 
рожнаго.  Котл. 

Капаний,  а,  е.  Вышитый,  испещрен- 
ный вышивками  въ  виді  розеты.  Гол.  Од. 

74.  Як  ідете,  хлопці,  в  танець, — позми- 
вайте пальці,  та  щоби  сте  не  зваляли  ка- 

пані  рукавці.  Гол.  П.  397. 
Капанина,  ни,  ж.  1)  Капаніе  постоян- 

ное. Желез.  2)  Небольшой  доходъ  по  ме- 
лочамъ.  Сяка-така  капанина  буде  з  па- 

рафії: то  за  треби,  то  з  приносів.  Св. 
Л.  112. 

Канар,  ра,  м.  1)  Обіднившій,  обни- 
щавши*. В  напар,  на  капар  перехбдйти. 

Приходить  въ  бідность,  въ  упадокъ.  Желех. 
2)  —  ру;  Насосъ.  3)  Снарядъ  для  забива- 
нія  свай.  НВолын.  у, 

Кане  ран,  на,  м.  Родъ  верхней  козац- 
кой  (у  задунайскихъ  січевиковь)  одежды 
съ  откидными  рукавами.  А  він  (кошовий 
Гладкий)  у  штанях  широких,  у  шапці 
смушевій,  капаран  на  йому  з  чотирма  ру- 

кавами. К.  С.  1883.  II.  285. 
Капарйс,  су,  м.  Кипарисъ,  Сіргеашв 

Ап^изШоНа. 
Канарйеовай,  а,  е.  Кипарисовый. 

Капарнти,  рю,  рнш,  и.  1)  Худо  д-Ь- 
лать,  кропать,  пачкать.  Желех.  2)  Жить 
въ  нищетв.  Свій  вік  капарить..  Желех. 

Канарка,  ви,  ж.  Обіднівшая,  обни- 
щавшая. 

Вапарикй,  а,  е.  Жалкій.  Желех. 

Капарник,  ка,  м.  1)  Презрвнный.  2) 
Медлитель.  3)  Кропатель,  плохой  работ- ника 

Капарниця,  ці,  ж.  1)  Презренная.  2) 
Медлительнипа.  3)  Неряха,  плохая  работ- 

ница. Лучче  було  дівчиною,  як  теперки  ха- 
зяйкою: стоять  ложка  під  лавкою,  порося- 

та в  печі  риють,  а  собаки  горшки  миють, 

коти  хату  замітають,  хлопці  в  вікна  за- 
глядають. Це  котора  капарниця,  то  з  її 

сміються.  Уман.  у. 
Капарства,  ви,  ж.=Капестра.  Вх. 

Зн.  24. 
Капарство,  ва,  с  1)  Жалкая  жизнь. 

2)  Плохая  работа.  Желех. 
Капати,  паю,  вш,  и  плю,  плвш,  с  в. 

капнути,  пну,  неш,  іл.  Капать.  Хомиха 
слухала,  а  сльоза  за  сльозою  капали  з  лиця 

на  руки.  Левиц.  І,  Дав  Бог  весну,  віє  теп- 
лом, із  стріх  вода  капле.  МВ.  Капле  кревця 

у  кирницю.  Рус.  Дн. 
Канвлечка,  ки,  ж.  Ум.  отъ  капли. 

Капелйна,  ни,  капелйнка,  ки,  ка- 
пвлйночка,  кя,  ж.  Ум.  оть  капля. 

Капвлйста,  ти,  м.  Музыканта.  А  ви, 
пани  капелисти,  танцю  мі  заграйте.  Гол. 
А  заграйте,  капелисти,  та  не  дуже  дрібно. 
К.  С  1883.  XI.  521. 

Капедія,  лії,  ж.  Капелла,  оркестрь. 

У  містечку  Берестечку  капелія  грала,  мо- 
лодая Бондарівна  з  хлопцями  гуляла.  Грвн. 

ПІ.  612. 
Капель,  пля,  м.  Одинъ  изъ  двухъ 

длинныхъ  наушниковъ  у  капелюхи.  Нахо- 
дясь безъ  употребленія,  каплі  отворочены 

вверхь  шапки  й  концы  ихъ  связаны;  но 
время  употребленія  они  опускаются  внизъ 
и  завязываются  подъ  подбородконъ  Харьк.  г. 

Капелі. да,  кя,  ж.  1)  Уменып.  отъ 
капля.  Ні  кришечки,  ні  капельки.  Ном. 

Бігла  через  гребельку,  та  вхвптила  во- 
дички капельку, — тілько  й  пила.  Рудч. 

Ск.  Капельку  там  було  сиру.  2)  мн.  на* 
пелькй.  Въ  раскрашиваю^  глиняной  посу- 

ды: рисунокъ,  состояний  взъ  точекъ,  рас- 
положенныхъ  группами  по  несколько  вміс- 

ти. Вас.  184. 

Капельиайстер,  отра,  и.  Капельмей- 
стеръ.  Ум.  Капельнайстерчик.  Доньку 
віддала  за  дударчика  за  годною  тверезою 
капельмайстерчика.  Гол.  ПІ.  463. 

Капелюх,  ха,  м.  1)=Капелюха.  Чуб. 
VII.  413.  Котл.  Ен.  (Слов.).  2)  Иногда 
капелюхами  называются  только  наушники 
въ  такой  теплой  шапкі.  Вас.  156.  У  зай- 

чика  шкурка   м'якенька,    тепленька, — бу- 
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дуть  мені  на  зіму  рукавички  і  капелюхи. 
Рудч.  Ск.  II.  15.  См.  Капель.  3)  Шляна. 
Гол.  Он.  .48,  75.  Мут  зілечко  ізривати,  за 
капелюх  класти.  Гол.  Ум.  Капелюшокъ. 
Желех. 

Капелюха,  хи,  ж.  Зимняя  теплая 

шапка  съ  отворачивающимися  наушника- 
ми, концы  которыхъ  завязываются  подъ 

подбородкомъ.  См.  Капель.  Іде  зіма  проти 
літа  у  кожусі  і  червоних  чоботях,  в  ка- 

пелюсі, в  рукавицях.  Чуб.  І.  13. 
Капелюш,  ша,  м.  Шляпа.  Ходили  в 

капелюшах,  а  тепер  -босенькі  ходять.  Ном. 
2)  мн.  Листья  растенія  КирЬаг  Іиіеит 
вгаііЬ,  а  также  КутрЬаей,  аІЬа  Ь.  ЗЮЗО. 
І.   129. 

Капелюшанка,  кя,  ж.  Кусокъ  старой 
шляпы.  Желех. 

Капелюшок,  шва,  м.  Ум-  оть  Ка- 
пелюх. 

Капелан,  на,  м.  Капелланъ. 

Капелянець,  нця,  м.  Музыкантъ  По- 
ки стали  капелянці  різать  походног,  і  ве- 

сілля до  Покрови  ринулось  святої.  Мкр. 
Н.  25. 

Капестра,  рн,  ж.  •  Уздечка.  Шух.  І. 
79.  КоІЬ.  1.  65. 

Капець,  пця,  м.  1)  Кожаная  обувь 
безъ  годен  и  щъ,  опорки,  Туфли.  Від  злою 
давця  бери  й  капця.  Ном.  А  дід  бабці 
купив  капці,  та  короткі  були,  то  втяв 
пальці.  О.  1861.  XI.  68.  (Нп.).  2)  Родъ 
суконныхъ  шитыхъ  носковъ.  Гол.  Од.  67. 
Иногда  къ  нимъ  пришивается  продолже- 
ніе,  охватывающее  икры  ногъ.  Шух.  I. 
125.  3)  Переносно:  конец*,  смерть.  Як 
де  нагрюкають  якою  жида,  там  йому  й 
капець.  Екатер.  у.  Слов.  Д.  Эварн.  См. 
Напут. 

Канн,  пів,  м.  мн.  Союзы  у  сапогъ. 

Капйрь,  ря,  м.  Мужикъ?  А  то  ви  ка- 
пирі,  чи  запорожці?    Мнрг.    у.    Слов.    Д. 

Капитал,  ду,  м.  Капиталь.  Наши  пло- 
дюча країна  бідна  на  гроші,  бо...  капита- 

ли постягали  туди  десь  за  Оку.  О.  1861. 
IX.    181. 

Капиталиста,  ти,  м.  Капиталисть. 
Покористуються  тільки  деякі  капита- 
%исти.  О.   1861.  IX.   181. 

Капитан,  на,  м.  1)  Капитанъ  въ  войске. 
Вона  на  солдатів  не  дуже  й  доглядалась, 
все  дивилась  на  капитана.  Кв.  2)  Капи- 

танъ корабля.  (Матрос)  на  вахті  стоя, 
журився  сам  собі  чогось,  та  й  заспівав,  зви- 

чайне тихо,   щоб  капитан  не  чув.    Шевч. 

576.  Ум.  Напитаний.  Вона,  обнімаючи,  пес- 
тувала йою:  і  капчтанику  мій,  і  соко- 

лику, і  голубчику.  Кв.  І.  177. 
Капитановий,  а,  є.  Капитанскій.  За 

капитанового  денщика.  Кв.  І.  188. 
Капітанський,  а,  є.  Капитанскій. 

Стане  панеєю.  як  буде  капитанська  теща. 
Кв.  І.    196. 

Капиця,  ці,  ж.  І)—  Капець  1.  Пан- 
щанні та  поєдинкові,  що  на  едній  нозі 

капиця,  а  на  другій  чобіт.  Ном.  №  1309. 
2)  Кожаная  связь,  прикрепляющая  въ 
цьпь  бич  къ  ціпилну.  3)  мн.  Гребень  кры- 

ши на  изб^.  Вх.  Зн.  24.  4)  Бранное  слово. 

Капище,  ща,  с.  Капище.  Восердили 
йою  (Бога)  своїми  капищами.  К.  Псалт. 182. 

Капів,  нова,  м.  Охотничья  собака. 

Шух.  I.  235. Капка,  вн,  ж.  1)  Капля.  Капками 
роса  бренищь    та   миіотить.    Св    Л.  295. 
2)  Крапинка,  пятнышко,  точка.  Канен.  у. 
3)  Вышивка  «ъ  видх  розеты.  Гол.  Од.  73. 
Ум.  Капочка. 

Капкан,  ну,  м.  Канканъ.  Капкан  ЇІ 
(лисицю)  за  хвіст.  Мн;к.  2)  Ум.  Капканёць. 

Желех. 
Капканйстий,  а,  е.  Испещренный  кра- 

пинками. Вх.  Зн.  24. 
Капкан,  на,  м.  Деревянная  крышка 

къ  котлу.  О.  1862.  V.  Кухар.  &8. 
Каплавух,  каплаух,  м.  Вислоухій. 
Каплавухий,  а,  е. —Капловухий.  Чи 

ба  який  каплавухий!  Полт.  г. 
Капляиа,  ни,  ж.=Капелйна. 
Каплиця,  ці,  ж.  Часовня.  Іввіфліем- 

ськую  каплицю  пішов  молиться  вірний  Гус. 
Шевч.  Н.  33.  Ой  ходімо  у  каплицю,  Богу 
помолюся.  У  нас  каплиця,  а  не  церква. 
О.  1861.  XI.  108.  Ум.  Капличка.  На  при- 

горі, ніби  капличка,  козацька  церква  неве- 
личка. Шевч.  407.  Чи  ти  знаєш  ту  кап- 
личку, що  в  кінці  парку?  Стор.  І.  182. 

Капличка,  ки,  ж.  Ум.  оть  каплиця. 
Каплі.  См.  Капель. 

Капловухий  и  капло^хий,  а,  є.  1) 
Вислоухій.  Хоч  каплоуха,  та  до  двора 
сторожка.  Ном.  Обыкновенно  употребляет- 

ся, когда  говорять  о  свиньі.  По  толоці 

капловухі  тільки  трюх-трюх  одна  за  'дніею. 
Каплоуху  хоч  родзинками  юдуй,  а  все  буде 
каплоуха.  Ном  №  2832.  2)  Каплоуха  шап- 

ка—Капелюха. Були  кожухи,  усякі  пояси, 
шапки- -і  козацькі,  і  каплоухі.  Кв. 

Каплун,  на,  м.  1)  Кладеный,  холо- 
щеный   пътухъ.    У  містечку   Берестечку 
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десять  кур,  а  десята  чубатая,  ще  и  кап- 
лун. Нп.  (О.  1861.  II.  6).  В  маслі  каплу- 

нів зготувати.  ЗОЮР.  І.  321.  2)  Названіе 
хитраго  вола.  КС  1898.  УП.  46. 

Каплунятн,  то,  ниш,  м.  Выхола- 
щивать. Черниг.  Желех. 

Каплуновий,  а,  є.  Относящійся  къ 
каплуну. 

Капля,  лі,  ж.  1)  Капля.  Лисиця  од 
дощу  під  борону  ховалась:  не  всяка,  казала, 
капля  капне.  Нон.  №  6462.  По  каплі  ви- 

точу з  його  діявольську  кров.  Стор.  МПр 
136.  2)  Немного,  небольшое  количество. 
Ум.  Кйпелечка,  капелька,  напелйиа,  капе- 
лнниа,  иапелиночка,  каллйна.  Адже  ж  у 
тебе  в  роті  ні  капелиночки  квасу  не  було. 
Ком.  Тыки  капелиночка  там  була. 

Капнйк,  ка,  м  Въ  плуг*  то-же,  что 
и  ужва\  Придолоб  плуга  причіплений  кап- 
ником  до  колісниць.  Шух.  I.  165. 

Капнути.  См.  Капати. 
Капбвий,  а,  е.  Капбві  пои.  Охотничьи 

собаки.  Вх.  Зн.  24.  См.  Капів. 
Капосний,  а,  е.  Пакостный,  вредный, 

алой,  дрянной.  Цить,  капосний!  Либонь 
не  зное...  гце  й  огризається,  гценя!  Гліб.  їв 
хату  капосна  баба  не  пусте.  Канев.  у. 

Капосник,  ка,  м.  Пакостникъ. 
Капосниця,  ці,  ж.  Пакостница. 
Капостити,  пощу,  стиш,  гл.  Пакостить. 

Капості  ти,  тію,  еш,  гл.  Долаться  гад- 
кимъ. 

Капость,  сти,  ж.  Пакость.  На  тобі 
мішок  грошей,  тілько  не  роби  цієї  капости 
для  нас.  Рудч.  Ск.  І.  68.  Капости  мені 
робив.  Гліб.  На  капость  робити.  На  зло. 
Усе  на  капость  робить.  То  все  на  капость! 
Ном.  №  3117. 

Капота,  ти,  ж.  Верхнєє  одіяніе.  У 
галиц.  мвщанъ, — мужское:  суконная  верх- 

няя одежда  длиніе  и  просторнее  жуяана. 
Гол.  Од.  16.  У  Котл.  это — женская  одежда: 
Були  в  дульєтах  і  капотах,  були  всі  гріш- 

ні жіночки.  Котл.  Ен.  III.  51. 

Капотіти,  почу,  тйш,  гл.  Капать  силь- 
но, часто.  Дощик,  дбщик  аж  із  стріхи  ка- 

потить. Нп.  Затулила  руками  очі,  а  сльози 
між  пучки  так  і  капотять.  К.  ЧР.  129. 
Піт  так  і  капотить  із  лоба. 

Капочка,  ки,  ж.  Ум.  огь  кіпка.  1)  Ка- 
пелька. Капочку  чогбсь.  Немножко.  Желех. 

2)  Родъ  дівичьяго  головнаго  убора.  Всі 
дівчата  в  капочках  і  в  рутяних  віночках. 
Грин.  III.  346. 

Каправий,  а,  е.  Съ  гноящимися  гла- вами. 

Каправіти,  вію,  вієш,  гл.  Гнояться 
(о  глазахъ).  Угор. 

Капралик,  ка,  м.  Ум.  оть  капраль. 
Капраль,  ля,  м.  Капралъ.  Позволь, 

позволь,  пане  капраль,  на  мед,  вино  пойти. 
Гол.  Ум.  Капралик.  Чого  би  ми,  капралики, 
від  вас  утікали?  Гол. 

Капровбкий,  а,  о.  =  Каправий.  Вх. 
Зн.  24. 

Капса,  сн,  зг.— Кабаа. 
Капсаи,  на,  м.  Бранное  слово  для 

евреевъ. 
Капсель,  еля,  м.  1)  Пистонъ  (ружей- 

ный). 2)  Пистонъ,  мідная  оправа  для  от- 
верстій  въ  кожі  или  матерій,  черезъ  ко- 

торый проводится  шнурокъ  (въ  обуви, 
одежд*  и  пр.).  Шух.  I.  237. 

Капслевйй,  а,  е.  Пистонный  (о  ружьі). 

Шух.  I.  229. 
Каптан,  ні,  м-  Кафтанъ.  Іскинув  чу- 

мак із  себе  каптан.  Нп.  Міщане  в  лича- 
ках і  в  синіх  каптанах.  К.  ЧР.  Парубок... 

у  синьому  сукняному  каптані.  Мир.  Пов.  I. 
138.  Ум.  Наптанёць,  каптанок,  каптаночои, 
каптанчин.  На  йому  свитина  неначе  той 
німецький  каптанець.  Гліб.  Сим.  18,  133. 
Коли  ж  приходить  ще  один  (гайдамака)  у 
жидівському  каптанку.  ЗОЮР.  >І. 

Каптанка,  кн,  ж.  1)  Верхняя  одеж- 

да въ  роді  кофты.  2)  Пиджакъ  изъ  вы- бойки. НВолын.  у. 

Каптаиник,  ка,  м.  Шьющій  кафтаны. 
Каптанок,  нві  и  Каптанбчов,  чка, 

м.  Ум.  отъ  каптан 

Каптанчик,  ка,  м.  Ун.  отъ  каптан. 
Каптйтн.  пну,  тйш,  и.  Капать.  3  носа 

каптитъ.  О.  1861.  XI.  Свидн.  68.  См. 
Капотіти. 

Каптій,  тій,  м   Скряга   Зміев.  у. 
Каптіти,  пчу\  тйш,  гл.  Скряжничать. 

Гроші  все  збіра,  коптить.  Зміев.  у. 

Каптур,  ра,  м.  1)  Клобукъ,  капюшонъ 
монашескій.  Хиба  схотілось  знову  під  чор- 

ний каптур?  2)  Капюшонъ  у  верхней 

одежды.  Чуб.  VII.  419.  См.  Капа,  богоро- 
диця,  відлога,  3)  Женскій  головной  уборъ 

съ  вруглымъ  дномъ  изъ  цвітной  матерій, 

разновидность  очіпка.  Накладають  (моло- 
дій на  голову)  каптур,  як  у  других  сер- 

панок чи  очіпок.  Мет.  208.  О.  1861.  XI. 

27.  Гол.  Од.  59.  4)  Родъ  наказанія  жен- 
щинъ:  держа  въ  лівой  рук*  надъ  головой 

наказываемой  всі  ея  одежды,  правой  сі- 

кутъ  розгами.  Новц.  Ум.  Каптурець,  кал- 

турик,  каптурок,  наптурчин.  Моя  жінка  зна- йомити:  задрьопана   ззаду    свита...    Ляга 
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спать  у  рові,  прокинеться,  як  та  кур~ 
ка,—нема  платка  і  каптурка.  Чуб.  V. 
1639. 

Каптерка,  ки,  ж.  Мужской  головной 
уборъ:  шерстяной  колпакъ  пъ  вид*  усічен- 
наго  конуса.  Гол.  Од.  48. 

Капт^рник,  ка,  м.  Монахъ,  какъ  но- 
ся щій  капюшонъ.  К-  МБ.  II.  134. 
Каптурбвий.  а,  е.  Относящейся  къ 

каптуру. 
Каптерок,  рка,  м.  Ум.  отъ  каптур. 

Каптуронбсець,  сця,  ,и.=Каптурник. 
К.  МБ.  II.   134. 

Каптурчик,  ка,  м.  Ум.  отъ  каптур. 
Капова,  ей,  ж.  =  Капелюха.  Гол. 

Од.  І8. 
Капурнс,  са,  м.  Конецъ.  Говорится  о 

евреяхъ,  когда  они  умирають.  От  Мот- 
кові й  капурис.  Новц. 
Капусник,  ка,  м.  Родъ  щей 
Капусняковий,  а,  е.  Относящійся  къ 

капусняк^. 
Капуснячий,  а,  е.=Капуснявоввй. 
Капуста,  тн,  ж.  1)  Капуста.  І  межі 

капустою  доброю  буває  багато  гнилих  ка- 
чанів. Ном.  №  2449.  На  капусту  сікти.  Въ 

куски  рубить.  Як  узяв  ляхів,  як  узяв  па- 
нів на  капусту  сікти.  Лукаш.  33.  Качан- 
ка капуста.  См.  Качаними.  2)  Заяча  капуста. 

Раст.  а)  Зегіиш  Теїерпіит  Ь.  ЗЮЗО.  І. 
136.  б)  Мепуапіпее  ігіїоі.  Шух.  І.  21.  3) 
Густые  щи  нзъ  рубленной  кислой  капусты.. 
Уи.  Калустиця,  иапустонька,  калусточка.  По- 

ливайте капустицю,  то  буде  родити.  Чуб. 
V.  147.  Щоб  моя  капустипя  була  із  ко- 

реня коренистая,  із  листу  головистая.  Ном. 
№  261. 

Капустина,  ви,  ж.  Одинъ  кочень  ка- 
пусты, одинь  листокъ  капусты. 

Капустина,  ці,  ж.  Ум.  отъ  капуста. 
Капустійннв,  ка,  м  Горшокъ  для 

варки  капусти  3.  Верни,  любко,  капустій- 
ник,  що'сь  украла  з  ночі.  Гол.  II.  299. 

Кап^стввця,  ці,  ж.=Кавуета  3.  Ку- 
сок хліба  на  полиці  киця  не  доїла,  капуст- 

ниця  під  лавкою  іще  не  скисліла.  Грин. 
Ш.   327. 

Кап^стовьва,  кв  и  капусточка,  кв, 
ж.  Ум.  отъ  капуста 

Капустяний,  а,  є.  1)  Капустный.  На- 
брав капустяною  листя.  Рудч.  Ск.  41.  12. 

2)  Глупый  Ви,  голови  капустяні:  думаєте, 
може,  що  я  плачу.  Федьк. 

Капустянка,  кв.  1)  Кадка  для  ка- 
пусты. 2)  Місто,  сь  котораго  свята  уже 

капуста.  Вх.  Зн.  24. 

Капуст,  несклоняемое.  Конецъ,  смерть, 
гибель.  Там  йому  й  капут.  Ном.  При- 

сягайте мені  ра  послушенство  геть- 
манське, а  не  присягнете,  то  тут  вам  і 

капут.  К.  ЧР.  300.  Дати  капут.  Убить. 
Ми  йому  дамо  капут!  Рудч.  Ск.  І.  26. 

Капуш,  ша,  м.  Насік.  Меіорпадив 
оуіпив.  Вх.  Нч.  І.  7. 

Капцан,  на,  м.  Голякъ,  бідняк*. 
Желех. 

Капцаніти,  вію,  вш,  гл.  Бідніть. 

Желех. Капці.  См.  Капець. 

Капцюватв,  цюю,  вш,  и.  Сніг  кав- 
цюв.  Снігь  идетъ  большими  хлопьями. 

Желех. 
Капч^рв,  рів,  м.  мн.  Родъ  зимнихъ 

штановъ  у  гуцуловъ.  Вх.  Зн.  24. 
Капшйввн,  а,  е.  Неряшливый,  гряз- 

ный. Мирг.  у.  Слов.  Д.  Эварн. 
Капші,  пгів,  мн.  ?  Чсртови  капші.  Мирг. 

у.  Слов.  Д.  Эварн. 
Кашляв,  ка,  м.  1)  Кошелевъ.  Пов- 

нісінький капшук  золота  і  срібла.  Стор. 
Брязнути  капшунбм.  Дать  денегь,  раско- 

шелиться. Брязнув  капшуком  перед  влади- 
кою,— той  і  вимудрував  щось  на  Сомка-  К. 

ЧР.  26.  2)  мн.  Раст.  Земляника,  Гга^агіа 
уе8са  Ь,  а  также  и  клубника,  Ггадагіа 
соїііпа  Ь.  Подольск,  г.  ЗЮЗО.  І.  123.  Ум. 
Капшучбк.  Не  находив  ти  часом  у  себе... 
капшучка  із  грішми?  Де  ж  то!  Найшла 
моя  жінка...  ми  гроші  забрали,  а  капшук 
викинули.  Рудч.  Ск.  Н.   144. 

Капшукбвий,  а,  е.  Кошельковый. 
Капшучбк,  чка,  м.  Ум.  отъ  капшук. 

Капшушкй,  хів,  ж.  мн  Раст.  Сатра- 
пиіа  віотегаїа.  Шух.  І.  21. 

Кашцвва,  вв,  ж.  Пошлина  съ  напит- 
ковъ.  Желех. 

Кара,  рв,  ж.  1)  Наказание.  Стоять 
1  'онта  з  Залізняком,  кричать:  „Ляхам  ка- 

ри! Кари  ляхам,  щоб  каялись".  Шевч.  187. 
Се  кара  божа  на  нас.  Мет.  263.  2)  Гнівь, 
немилость.  А  я  живу  в  божій  карі:  не 
дав  мені  Господь  пари.  Мет.  57.  Ум.  Ка- 
ронька.  Яку  б  же  нам,  славним  запорож- 

цям, та  кароньку  дати?  Нп. 
Карабель,  бля,  ,«.=Корабель.  Ум.  Ка- 

раблик. Караболя,  лі,  ж.  Изогнутая  сабля. 
Біля  боку  моталась  карабеля,  обсажена 
самоцвітами.  МПр.  76. 

Карабин,  ву,  м.  Карабинь,  короткое 
ружье.  Ой  той  же  то  козак  Зарвай  а  він 
бистрою  ока:  ой  як  затопив  із    карабина, 
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вивернув  Шамрай  бока.  Мет.  Ум.  Карабинок 
В  руках  карабинок,  на  пмчах  кишкетик, 
на  пмчах  кишкетик,  при  боку  баїнетик. 
Гол.  I.   149 

Карабинер,  ра,  м.  Карабинеръ. 

Карабинок,  нка,  м.  Ум.  отъ  ка- 
рабин. 

Карабін,  на,  л.=Карабин.  Стан  сол- 
датський, вус  козацький,  карабін  до  тою. 

Федьк.  Ум.  Карабінчик.  Вже  ж  лому  рідну 
сину  карабінчик  дали.  Гол.  І.   137. 

Караб^нитися,.  нюся,  нишся,  гл. 
Лъзть,  карабкаться.  Куди  воно  карабунить- 

ся  ще"? Караван,  ну,  м.  1)  Большая  аовозка, 
фургонъ.  2)  Траурный  дроги.  Желех.  3) 
Винокуренный  заводь.  Збудував  караван 
і  жене  таку  горілку,  гцо  люде  зо  всіх  слобід 

ідуть  до  його  купувати.  Стор.  4)  Кара- 
ванъ.  За  для  його  звертають  каравани, 
ідуть  стогом  і  марне  пошбають.  К.  Іов. 
14.  5)  Толпа  людей,  ищущихъ  работы.  6) 
ОтдЬлъ  конскаго  табуна  изъ  одного  же- 

ребца и  нъсколькихъ  кобылъ.  7)  Несколь- 
ко ръчныхъ  судові,  идущихъ  въ  товари- 

ществі. 
Каравати,  мн.?  Оіі  як  мене,  моя  мам- 
ко, в  рекрути  ловили,  нам  ятаю,  моя  мам- 

ко,  ще  й  кот)ЮЇ  днини,  записали  в  нову 
барму,  в  томі  каравати;  кажут.  кажут, 
моя  мамко,  июби  не  втікати.  Записали 
в  нову  барму,  в  тоту  оделію.  Гол.  I. 
150,  151. 

Каразійовнй,  а,  е.  Сделанный  изъ 
простого  толстаго  сукна. 

Каразій,  вії,  ж.  Простое  сукно.  Вбі- 
раете  ..  каразіями  своїх  слуг.  Левиц.  (Прав- 

да, 1868,  485).  Козацьку  царазію  та  ко- 
жухи. К.  ЦН.   238. 

Каїаїмка,  ки,  ж.  Низкая  баранья 
шапка  съ  плоекимъ  верхомъ    Вас.  156. 

Каракати,  тів,  м.  Короткіе  сапоги. 
Желех. 

Караки,  ків,  мн.  Місто,  гдЬ  стволь 
дерева  разделается  на  двое.  Як  насіла  у 
лісі  сарано,  то  де  гілля,  або  караки,  то 
геть  усе  поламала. 

Каракуватий,  а,  е.  Суковатый,  съ  на- 
ростами (о  деревв)  Черк.  у. 

Каракуля,  лі,  ж.— Картопля  Вх. 
Пч.  І.  13. 

Карак^цьки,  цьок,  ж.  мн.  Раст.  Си- 
сигЬіІа  реро  Ь.  Уаг  сіїгігогпш.  ЗЮЗО. 
І.   120. 

Каралуш,  ша,  м.  Клинъ,  которымъ 
сбиваютъ  нлотъ.  Вх.  Зн.  24. 

Караман,  на,  м.  Названіе  чернаго  во- 
ла. КС.   1898    ПГ  42. 
Карання,  ня,  с.  Наказаніе.  Не  боже 

карання,  свое  дуровання.  Ном.  №  7044. 
Караиавка,  кн,  ж.=Коронавка.  Вх. 

Зн.  24. 
Караианя,  ні,  ж.  -  Караиавка.  Желех. 
Карап^дитнсь,  джуся,  дншея,  гл.= 

Харапудитися. 
Караи^длиаий,  а,  е.  Пугливый  (о  ло- 

шади). Чигир.  у. 
Караибе,  аа,  м.  Карапузикъ.  Діток 

сплодив  двойка:  карапузика  хлопчика  та 

скверуху  дівчинку.  К-  ЧР- 
Карап^ака,  ки,  ж.  Родъ  круглой 

дыни. Карасик,  ка,  карасичок,  чка,  м.  Ум. 
отъ  карась. 

Карасір,  ру,  м.  Керосинъ.  Харьк.  и 
Полт.  г. 

Карасірниця,  ці,  ж.  Керосиновая  лам- 
па, преимущественно  безъ  стекла.  Вас.  196. 
Карась,  ей,  м.  1)  Карась,  Сагазвіш 

\и1§агІ8.  Не  всі  старі  щуки  карасів  хва- 
тають. Макс  Ой  лин  та  карась  у  ятері 

трепетавсь-  Нп.  2)  Названіе  вола  цвіта 
оперенія  куропатки.  КС.  1898.  VII.  41. 
Ум.  Карасик,  карасичок.  За  неріжками  по- 

дали печені  карасики.  Левиц..  395.  Ліз  ка- 
расик через  перелазик,  та  у  воду  плюсь! 

Ном. 
Карасьча,  чати,  с  =Карася. 
Карасй,  сити,  с.  Молодой  карась,  ка- 

расикъ.  Ум.  Карасятко,  нарасяточно. 
Карасйччя,  чя,  соб.  Караси.  Карасяччя 

як  макогін  завдовшки.  Константиногр.  у. 

Каратати,  таю,  еш,  гл.  Коротать.  Тіль- 
ко з  нелюбом  свій  вік  каратати.  Мет. 

Дев'ятий  десяток  каратала  (бабуся). 
Сим.  235. 

Каратель,  ля,  м.  Каратель.  Бог  один 
каратель  грішних.  К.  Псалт.  172. 

Карати,  раю,  еш.  гл.  Наказывать,  ка- 
рать. Бум  тобі  знати,  як  Байду  карати: 

було  Байді  голову  істяти.  Нп.  Доля  карає 
і  вельможною,  і  неможною.  Ном.  Л»  1729. 

Мене,  браття,  ми.юсердний  Господь  б'є  « 
карає:  хлібом  і  сіллю,  скотиною  і  дити- 

ною. Грин.  III.  693.  Кою  Бог  кара  на  сві- 
ті, то  и  вони  карають.  Шевч.  80.  Слб- 

еои  карати.  Корить,  бранить.  Він  не  б'є 
мене,  не  лає,  він  мене  словом,  карає.  Мет. 
263.  На  горлі  карати.  Предавать  смертной 
казни.  КС.  1885.  VII.  448. 

Каратись,  юси,  вшея,  гл.  Мучиться. 
Я  каралась  ввесь  вік  в  чужій  хаті.  Шевч. 
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123.  Караєшся  ти  страхом  та  бідою. 
К.  Іов. 

Караул,  лу,  жч  (Займете,  изъ  русек. 
языка)  =Калавур.  Як  опанували  Умань, 
то  й  поставили  усюди  свій  караул.  ЗОЮР. 
І.  299.  Ой  круїом  церкви,  церкви  січової 
караули  стали.  Нп; 

Караулити,  лн»,  лиш,  и.  (Заимств. 

изъ  русек.  яз)  =Калавурнти.  Голова  по- 
слав, щоб  коло  тою  зарізаною  караулили. 

Кв.  II.  313. 

Карафа,  фи,  ж.  Графинь.  Ум.  Караф- 
ка, Карафочка. 
Карафкбвнй,  а,  е.  Графинный. 
Карафочка,  ки,  ж.    Ум.  оть  карафа. 
Карахвет,  та,  м.  Карась.  Бач,  які 

гарні  карахвети  ловляться.  Екатерин,  г. 
Карахбнька,  ки,  ж  Родъ  маленькой 

тыквы.  О.  1861.  IV.  34. 
Караач,  чу,  м.  Раст.  Чернокленъ. 

Терек,  обл. 
Карб,  бу,  .и.  I)  Нарізка,  зарубка,  ру- 

бець, мітка.  Подольск,  г.  Переносно:  слідь, 
воспоминаніе  перенесеннаго.  В  короткий 
вік  мін  багато  карбів  лягло  на  мойму  серці- 
Г.  Барв.  99.  2)  Вырубка  вь  бревні  по- 
перегь,  на  половину  толщины,  для  заклад- 

ки въ  нее  другого  бревна.  Каменец,  у.  3) 
Бирка,  счетная  палочка.  На  карб  узяти. 
Поставить  вь  ечеть.  Ум.  Карбёць,  нарбик, 
карбичок. 

Карба,  би,  ж.  Борозда.  Уманск.  и 
Гайєин.  у. 

Карбас,  су,  м.  Большая  весельная 
лодка  для  нрибрежиаго  плаванія  въ  морі. 
Левч. 

Карбач,  ча,  м.  1)  Кнутъ,  плеть,  на- 
гайка. А  козаченько  оглядається,  карбачем 

оббивається.  Макс.  Карбачем  по  спині  за- 
тинає. ЗОЮР.  І.  218.  2)  Жгуть  вь  игрі. 

Мил.  56. 

Карбець,  бця,  м.  Ум.  оть  карб. 
Карбик,  ка,  карбичок,  чка,  м.  Ум. 

оть  карб,. 
Карбівка,  ки,  ж.  1)  Нарізьіваніе  мі- 

токь.  2)  Чекань,  чеканка.  3)  Сушеная 
рыба  сь  нарізками. 

Карбівнйк,  ка,  .«.^Карбівничий  І. 
Карбівничий,  чого,  м.  1)  Кладущей 

клейма.  2)  Полісовщикь.  Вийшов  з  хати 
карбівничий,  щоб  ліс  оглядіти.  Шевч.  84. 
Я  тут  у  лісі  карбіеничим.  КС  1882.  X. 
187. 

Карбіж,  жа,  м.  Нарізки  на  дереві 
для  счета,  для  отмітки  предмета  и  пр. 
Вас.  155,  174.    По  пальцях  тож   не  роз- 

лічу... Над  карбіжем  тож  не  трудилась. 
Котл.  Ен. 

Карбованець,  нца,  м.  Рубль — перво- 
начально серебряный,  затімь  всякій.  Да- 

лебі дав  би  карбованця,  як  би  не  пропив 
учора.  Шевч.  Ум.  Карбованчик.  Ми  що- 

разу де  карбованчика  заробимо  або  пози- 
чимо, то  й  одішлемо.  Г.  Барв.  499.  Не- 

хай протрусить  батькови  карбованчики. 
Кв.  П.   139. 

Карбований,  а,  є.  1)  Испещренный 
нарізками,  покрытый  різьбой.  Сволок  кар- 

бований. 2)  Изрізанвьій,  израненный.  Ку- 
пив чабака  карбованою.  Харьк.  Карббвана 

риба.  Рыба,  изъ  которой  вынуты  внутрен- 
ь">сти  и  сділанкг  по  ней  разрізн  для  со- 
ленія.  3)  Изукрашенный  карнизами  и  пр. 
(о  зданій).  Ой  на  дворі  даорець  карбований. 
Гол  4)  Серебряный  (о  рублі).  За  чотирі  кар- 

бовані рублі  оддав. 

Карббванчик,  ка,  м.  Ум.  оть  карбо- 
ванець. 

Карббвка,  ки,  ж.=Карбівка  3.  Осе- 
ледців щось  не  беруть  люди,  а  рибою  кар- 

бовкою  ми  визволились.  Сумск.  у. 

Карбувати,  бую,  еш,  гл.  1)  Нарезы- 
вать, ділать  нарізн.  Харьк.  г.  2)  Різать, 

січь.  /  тих  двох  братів  порубали,  тіло 
козацьке  карбували.  3)  Анатомировать.  На 
другий  день  лікарь  її  карбував, — каже: 
вмерла.  О.  1861.  VII.  3.  4)  Замічать,  ста- 

вить вь  ечеть.  Дивиться  господарь  скалу- 
биною,  що  робить  жовнір  з  господинею; 
дивиться,  дивит,  а  все  карбує,  на  свою 
жіночку  дрючок  готує.  Гол.  І.  147.  Отсюда 
переносно:  давать  въ  долгь.  Мусить  шс- 
педська  Настя  (шинкарка)  карбувати  тобі. 
К.  Бай.  39. 

Карбуляти.  лаю,  еш  и  карбучатн, 
чаю,  еш,  гд.=Кабутати.  КоІЬ.,  Рокисіе, 
І.  196.  Желех. 

Карвасарь,  рю,  м.  Словесный  судь, 
поміщавшійся  въ  прежнія  времена  въ  го- 
родахъ  и  селеніяхь  на  ярмарочныхъ  пло- 
щадяхъ  въ  палаткі.  Котл.  Ен.,  также  и 
словарь  къ  ней. 

Карватка,  ки,  ж-.=Кавратка.  Поена 
карватка  ще  торішньої  дулівки.  Кв.  Ста- 

рий, дуже  вже  старий!  Як  візьме  в  руки 
карватку,  июб  напиться  води,  то  і  в  ру- 

ках не  здоліе  держать.  Лохвиц.  у.  Слов. 
Д.  Эварн. 

Карваш,  ша,  м.  Обшлагь.  См.  8а- 
кавраш. 

Карда,  ди,  ж.  Желізная  щетка,  ко- 
торою .  расчесываюп.  шерсть  или  лень. 
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Кардинал,  ла,  м.  Кардиналь.  Як  тая 

Ченчіо  колись  убила  батька  -  кардинала. 
Шевч.  335. 

Кардований,  а,  е.=Кордования.  Ой 
і/видів  би  ти  мої  красні  строї:  кардовані 

чижми  землицю  точ'ят,  ройова  сукня  те- 
реми зміта'т.  Гол.  II.   81. 

Кардбвннк,  ка,  м.  Раст.  8раг£апіит 
зітріех  Ь.  и  Зрагдапіит  гатозит  Ь. 
ЗЮЗО.  І.  137. 

Карета,  ти,  ж.  Карета.  Вивели  йому 
коники  в  сідлі,  шабельку  в  сріблі,  панну  в 
кареті.  Раиіі. 

Кари,  кар,  ж.  мн.  Водовозные  дроги. 
Колеса,  бендюги  і  кари,  і  самиї  церковні 
мари.  Котл.  Ен. 

Карий,  а,  є.  1)  Карій.  Єсть  карії  очі, 
як  зіроньки  сяють.  Шевч.  131.  Иагцо  мені 
чорні  брови,  нащо  карі  очі?  Шевч.  40. 
2)  Вороной.  Коню  сивий,  коню  карий. 
Федьк.  Ой  у  нашім  та  заводі  єсть  ко- 

няка кара.  Грин.  III.  565.  .Ум.  Кареиь- 
кий.  Очи  мої  каренькиї,  горе  мені  з  вами. 

Чуб. 
Карйта,  ти,  ж.=Карета.  Вийшов  він 

із  нарити.  О.   1862.  II.  59. 

Карк,  ка,  м.  1)  Затылокъ,  загривокъ. 

Єдин  веде  за  чуприну,  другий  у  карк  б'є. 
Новц.  Карна  вломити.  Сломать  шею.  Ном. 

Л*  4318.  Карна  вигинати.  Земно  кланяться, 
низкопоклонничать.  Александровен,  у.  2) 
Верхняя  часть  шеи  у  вола.  Мнж.  181. 

Карковий,  а,  е.  Затылочный. 

Карлик,  ка,  м.  Карликъ.  Ум.  Кар- 
личок. 

Карлуватий,  а,  е.  Приземистый. 
Карлюжа,  жі,  ж.  Маленькій  уродъ. 
Карлюка,  ки,  ж.  Крючокъ,  загибъ  на 

конці  палки.  Кв.  II.  170.  Ум.  Карлючка. 

Карлючити,  чу,  чиш,  гл.  Кривить,  ис- 
кривлять 

Карлючитнся,  чуся,  чишся,  гл.  Кри- 
виться, искривляться. 

Карлючка,  ки,  ж.  Ум.  оть  карлюка. 
О.  Мойсей  зігнув  шию,  карлючкою,  а  голова 
звисла  на  груди.  Левиц.  І.  142.  Кожда 

ручка  собі  карлючка.  Ном.  №  9718.  Загну- 
ти карлючку  йому.  Задать  трудный  вопросъ 

кому,  поставить  въ  затруднительное  поло- 
женіе  кого. 

Карлючкуватий,  а,  е.  Крючковатый, 
съ  изгибом  і ,  изломомъ.  Ніс  довгий  та 

карлючкуватий.  Кв.  II.  170.  Писання  кар- 
лючкувате. 

Каршьшн,  ну,  м.  1)  Сукно  малинова- 
го  цв-вта.  Ном.  №  13159.    2)    Платье  изъ 

кармазину.  Будуть  куми  у  жупанах,  побра- 
тими у  луданах,  сусідоньки  я  кармазині. 

Макс.  Взяли  зняли  з  Морозенка  кармазин, 

сап'янці.  Мет.  411.  Не  важились  ходити 

у  кармазинах.  К-  ЧР.  64. 
Кармавинка,  ки,  ж.  Родъ  яблокъ  съ 

темнокраспою  кожею.  Харьк.  г. 

Кармазинник,  ка,  м.  Носящій  кар- 
мавини,  вообще  богатый  человъкъ.  Желех. 

Кармазиновий,  а,  є.  1)  Сделанный 

изъ  кармазину.  (Скидає)  жупани  кармази- 
нові з  себе.  К.  ЧР.  2)  Малиновый  цвътъ. 
Кармак,  ка,  м.  Рыболовный  снарядъ, 

для  ловли  подо  льдомъ:  волосяная  верев- 

ка, къ  которой  прикреплены  5 — 6  удо- 
чекъ.  Вас.  189.  Въ  Добруджъ  снарядъ 
этотъ  делается  въ  болыпихъ  разм^рахъ:  онъ 

состоитъ  изъ  многихъ  переметів  (отъ  200 

до  400  штукъ),  т.  е.  осмоленныхъ  кана- 
товъ,  на  каждомъ  канаті  по  60  крючковъ. 

МУЕ.  I.  40. 

Кармалюк,  ка,  м.  Билліардг.  З'їхали- ся  комисари  в  кармалюка  грати.  ЗЮЗО.  I. 
Материалы,  56,  60. 

Карман,  на,  м.  1)  Карманъ.  Ті  кап- 
тани, та  не  ті  карманы.  Ном.  №  7921. 

2)  Небольшой  изукрашенный  мішечекь, 

пришитый  къ  поясу  и  носимый  женщина- ми. Харьк.  у. 

Кармаш,  ша,  ж. —Карман?  Білаш — 
іди  в  кармаш,  а  чорниш-— бімси  в  комиш. 
Ном.  №  4643. 

Карнавка,  ки,  ж.  Церковная  кружка 
для  сбора  денегъ.  Всі...  клали  в  карнавку 

по  копійці.  Стор.  Жюде  гроші  кидали  до 

карнавки  церковної.  О.  1861.  VI.  75.  Ум. 
Карнавочна. 

Карнавочний,  а,  е.  Кружечный,  в  їх 
чимало  церковних  грошей:  самих,  мовляв, 

карнавочних  я  кладу  більш  як  дев'ятдесят 
карбованців,  а  знов  свічкових,  кошилевих. 
Васильков,  у. 

Карниз,  ву,  м.  Карвизъ.  Стояла  па- 
лата хороша,  висока,  убрана  в  карнизи. Левиц. 

Карний,  а,  е.  Наказуемый,  уголовный. 

Карність,  ноети,  ж.  Наказавіе.  Нехай 
мене  Бог  боронить  від  лихої  напасти,  від 
панської  карности,  від  людської  ненависти. 
Ном.  №  152.  За  злодійство  йому  сієї  кар- 

ности мало.  Донск.  Об.  Л  хоч  коли  й  ми- 
не день  без  карности, — то  все  неспокійно... 

все  горя  та  лиха  сподівайся.  МВ.  І.  45. 

Карно,  нар.  Наказуємо- 
Карно^хнй,  а,  е.  Съ  маленькими 

ушами. 
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Карноушка,  ви,  ж.  Съ  маленькими 
ушами.  А  яінички  картушки  поскакали 
ком  грушки  Чуб. 

Карок,  рку,  ж.=Карв.  Казав  орел  за- 
кликати крука  до  росправи:  крука  ведут, 

в  карок  го  б'ют,  не  дают  поправи.  Гол. 
II.  502. 

Кароньва,  кн,  ж.  Ум.  отъ  кара. 
Каробкий,  а,  е.  Иміющій  каріе  глаза. 

Білолиця,  кароока  і  станом  висока.  Шевч. 
Грицько  був  парубок  високий,  чорнявий  ка- 

роокий,— парубок  як  орел.  МВ. 
Карпітва,  тви,  ж.  Носокъ  (иадівае- 

иый  на  ноги). 

Карпульці,  ців,  м.  мн.  Блокь  въ  ткац- 
жонь  сталкі.  МУЕ.  Ш.  19.  См.  Начиння. 

Керсет,  ту,  м.  Карсвтва,  ви,  ж. 
Женская  верхняя  одежда:  короткая  без- 

рукавка. Карсет  розщепнувся,  сорочка  роз- 
хрісталась.  Кв.  Заялозена  карсетка  на  пле- 

нах розлізлася.  Мир.  Пов.  II.  56. 
Карта,  ти,  ж.  1)  Четырехугольникъ, 

четырехугольная  площадь,  клітка.  Упо- 
требляется, когда  говорится  о  полевой 

землі,  о  рисункі  клетчатой  матерій.  2) 
Листокъ  бумаги.  I  взявши  карту,  щоб  на 
їй  писать  споминник  дорогий.  Щог.  Паперу 
те  карти.  О.  1861.  III.  Гул.-Арт.  104. 
2)  Игральная  карта.  Балакають,  у  карти 
грають,  співають.  К  В  карт  грають. 
Мвж.  133.  4)  Билетъ.  5)  Письмо.  6) 
Указъ,  предписаніе.  Чоловіче  біснуватий, 
нащо  жінку  продавати?  Прийшла  мені 
карта  з  неба,  на  податок  грошей  треба. 
Гол.  Пала  карта  від  цісаря  з  самої  Ве- 

рони, а  иіоби  ми,  молоденьїсі,  ступали  до 
войни.  Гол.  Ум.  Картка,  карточка. 

Картати,  таю,  еш,  гл.  Упрекать,  ко- 
рить, выговаривать.  Ой  догнав  він  Леме- 

рівну,  та  й  не  б'є,  тілько  ж  її  словечками 
картає.  Мет.  285.  Такий  гнівний,  крий 
мати  божа!  Почав  її  словами  картати. 
МВ.  І.  99.  Мене  матінка  зроду  не  била, 
все  словом  картала.  Гол.  Він  у  церкві  їх 
картав  словами,  соромив  ледачими  ділами. 
К.  МБ.  X.  3. 

Картатий,  а,  е.  Клетчатый.  Картату 
плахту  червоною  оправкою  підперезала. 
ЗОЮР.  II.  290.  А  де  твої,  дочко,  карта- 
тиї  плахти?  Чуб.  V.  582. 

Картацьвнй,  а,  е.=Картатий.  Плах- 
та на  їй  картацька,  червчата,  ще  мате- 

риньска  придана:  тепер  уже  таких  не 
роблять.  Кв.  І.  6.  Плахти,  знаєте,  все 
хороші,  картачькі,  старосвітські.  Г.  Барв.63. 

Картина,  ни,  ж.  1)  Четырехугольникъ. 

2)  Небольшой  листокъ  бумаги.  3)  Карти- 
на. Так  як  на  картині  змалював  той  ма- 

настиръ  печерський  К.  ЧР.  А  як  сяде '  кі- 
нець стола  та  обіпреться  рукою, — як  та 

картина.  Левиц.  I.  4)  Изображеніе  сло- 
весное въ  образахъ.  Як  би  почав  я  ви- 

ставляти в  картинах  да  в  речах,  як  той 
Тетеря  обліг  Паволоч,  як  хотів  достать  і 
вистинать  усе  місто...  і  як  старший 
Шрам  головою  своею  одкупив  полковий  свій 
город,  то  не  скоро  б  ще  скончив  свое  опо- 

відання. К.  ЧР. 

Картйнуватий.  а.  е.  Четырехуголь- 
ньь..  Картйнуватий  камінь.  Камень,  по- 

резанный ровными  плитками.  Донск.  Обл. 

Картівнйв,  ва,  ж.=Картник.  І  п'я- 
ниця, і  картівник, — козак  забіяка.  Нп.  Упо- 
добав картовника  і  костира  п'яного.  К. Бай.  32. 

Картівнйцтво,  ва,  с.  Картежъ.  К. 
XII.  20. 

Картівнйця,  ці,  ж.=Картниця. 
Картка,  ви,  ж.  Ум.  отъ  карта.  1) 

Листокъ  книги.  Мудрацію  сю  шановний 
читець  швидко  і  сам  розбере,  прочитав- 

ши дві-три  картки.  Ном.  VI.  2)  Пас- 
порть.  Магдусю,  Магдусю,  маю  таку  карт- 

ку, шо  з'їдемо  всю  Польшу,  шей  землю  ці* 
сарьску.  Нп. 

Картнив,  ва,  м.  Картежнвкъ.  Желех. 
КС.  1892.  І.  152. 

Картниця,  ці,  ж.  Картежница. 
Картопедйна,  ни,  ж-.=Картоплина. 
Карт6пельва,ви,ж.  Ум.  отъ  картопля. 
Картоплина,  ни,  ж.  Картофелина. 

(Свиня)  хапала  картоплину  і  зараз  кида- 
лась до  друюю  (куща).  Левиц.  І. 

Картоплиця,  ці,  ж.=Картоплніце. 
Картбплище,  та,  с  Місто,  съ  кото- 

раїо  снять  картофель,  а  также  и  вообще 

місто,  употребляющееся  для  посадки  кар- 
тофеля. Кіев.  г.  Вас.  196. 

Картопління,  ни,  с.  Картофельпые 
стебли. 

Картопля,  лі,  ж.  Картофель.  А  чиєю 

кров'ю  тая  земля  напоєна,  що  картоплю 
родить?  Шевч.  Тут  же  був  хрін,  ріпа, 
картопля,  що  вже  швидко  хліб  святий  з 
світа  божою  зжене.  Кв.  Ум.  Картопелька. 
А  на  Січі  мудрий  німець  картопельки  са- 

дить. Шевч.  II.  69.  См.  Бараббля,  бульба, 
буришна,  мандибуриа. 

Картоплин,  ва,  м.  Міра  картофеля, 
равна  4  четверикамъ.  Радом,  у 

Картбпляннй,  а,  е.  Картофельный. 

Картопляник,  ка,   м.— Картоплище. 
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Картбха,  хн,  дас.=Картопля.  Ум. 
Картбшка.  Не  жалій  хазяїна:  їж  кар- 

тошку з  лушпиною  Ном. 
Картбхля,  лі,  ж.=Картопля.  Желех. 
Карточка,  ки,  ж.  Ум.  оть  варта.  1) 

Маленькая  четырехугольная  площадь,  кліт- 
ка. 2)  Листокъ  бумаги,  бумажка.  Така  ма- 

ленька карточка,  що  ніде  й  писати.  3) 
Письмецо.  Приманив  до  себе  голубка,  аж 
під  крильцем  карточка.  Він  за  карточку. 
Читає,  аж  дочка  пише:  так  і  так.  ЗОЮР. 
П.  28.  Та  напишу  карточку,  та  пошлю 
гк  батечку.  Грин.  НІ.  81.  4)  Билетикь. 
5)  мн.  Родъ  узора  въ  вышнвкахъ  на  ру- 

бах*. КС.  1893.  У.  278. 

Картонний,  а.  е.  Карточный.  Встаю- 
чи з-за  карточного  стола,  сміялись.  Левиц. 

Пов.  57. 

Картошка,  ки,  ж.   Ум.  отъ  картбха. 
Картуватн,  т^ю,  вш.  гл. — пбле.  Раз- 

бивать поле  на  полосы.  Богод.  у. 
Картуа,     за,    м.    Картузъ,    фуражка 

Вас.   156.  Чуб.  VII.  413.    Хто    ходить  у 
картузі,  так  у  того  чорти  у  пузі.     Ном.. 
Ум.  Картузин.    Взялось  за  картузик   та  й 
прощається.  О.   1862.  V.  58. 

Картавили,  а,  е.— Картузовий. 
Картуарвий,  а,  е.  Картузный. 
Керувати,  рую,  еш,  гл.  Значеніе  не- 

ясно. Потебня  (К  исторіи  звуков.  III.  37) 
переводить  на  основаній  нижеприводимой 
нЬсни, — чаровать.  См.  еще  накарувати. 
Навчи,  навчи,  бідная  вдова,  да  свойого  си- 

на! Як  не  будеш  научати,  будем  карува- 
ти:  окаруем  руки  й  ноги  і  чорнії  брова, 
щоб  не  ходив  до  дівчини  молодої.  Окаруем 
руки  й  ноги  і  карії  очі,  щоб  не  ходив  до 
дівчини  опівночі.  Мет.  214. 

Карук,  ка,  м.  и  пр.  См.  Карюк  и  пр. 
Карунка,  ки,  ж.  1)  Позументъ.  Аж 

зирк — Паллантова  лядунка  і  золота  щ 
ній  карунка  у  Турка  висить  на  плечі. 
Котл.  Ен.  VI.  89.  2)  Карнизъ.  Черниг.  и 
Харьк.  г. 

Кар^пір,  ру,  лі.=Канупір.  Вх.  Пч. 
I.  13. 

Карус,  са,  м.  Осока,  Сагех  Ьігіа. 
Каруда,  ци,  ж.  1)  Карета.  Я  тобі, 

подарую...  і  оціх  коней,  і  каруцу.  Чуб.  II. 
565.  2)  Гуцульскій  экипажъ:  глубокій 
ящикъ  на  двухъ  колесахъ,  въ  который 
собираютъ  навозъ,  а  загЬмъ  вивозять  на 
поле.  Шух.  I.  106.  Вивозить  трупами 
іній.  Шух.  I.  145. 

Карчйло,  ла,  с.  Затылокъ. 
Карюк,  ка,  м.    Столярный  клей.   На- 

силу моргав  сонними  очима,   що  злипалися, 
наче  карюком  при.назані.  Левиц.  І.  235. 

Карюкбвий,  а,  е.  Принадлежа  с.!*  ка 

рюкбві. Карючений,  а,  е.  Склеенный  столяр- 
нымъ  клеемъ.  Ой  на  столі  тарілочка  ка- 

рюченая.  Нп. 
Карючнти,  чу,  чвш,  гл.  1)  Клеить 

столярнымъ  клеемъ.  2)  Коррбить,  кривить. 
Каса,  си,  ж.  Касса. 
Касарня,  ні,  ж.  Казарма.  Мене  ви- 

мінила  з  касарні  рекрута.  Гол. 

Касір,  ра,  м.  Кассярь. 
Каскет,  та,  м.  Фуражка.  Плаче  жов- 
нір, плаче,  каскет  в  руках  носить.  Желех. 

Касп'яга,  ги,  ж.  Четырехугольный  де- 
ревянный сосудъ,  употребляемый  для  со- 

ленія  рыбы.  Черном. 
Кастрат,  та,  м.  Кастратъ.  Шевч.  II. 168. 

Касувати,  сую,  еш,  гл.  Отмтнять, 
уничтожать.  Ну  то  як  же  воно  буде,  стар- 

шино: касуєте  моє  слово,  чи  най  буде;  як 
кажу?  Камен.  у. 

Кас'янів  рік.  Високосный  годь.  Чи  у 
нас  оце  кас'янів  рік,  чи  ні?  Лебед.  у. 

Кат,  та,  м.  1)  Палачь.  В  понеділок 
рано  Марусяка  ймлено,  а  ві  впгорок  рано 
по  ката  послано,  а  в  середу  рано  ката 

привезено,  а  у  четвер  рано  Марусяка  згу- 
блено. Гол.  Що  то,  що  він  мовчить!  Ка- 
жуть, що  й  кат  не  говіркий,  а  голову  він 

одтинає...  МВ.  II.  80.  Переносно:  мучи- 
тель, извергь.  Кат-зна.  Чорть  знаеть. 

Воно,  бач,  і  робота  москалям  кат-зна  яка. 
Левиц.  І.  Нат-иа, — має.  Ньть,  не  имеется. 
Багато  ума.  та  в  кишені  кат-ма.  Ном, 
На  йому  шапка-бирка,  ізверху  дірка,  соло- 

мою шита,  а  вітром  підбита,  а  коло  око- 
лиці нічогісінько  кат-має.  Мет.  445.  До 

ната.  Очень  много.  У  нас  ворогів  до  ката. 

Левиц.  І.  В  мене  ім'я  не  одно,  а  єсть  їх 
до  ката.  ЗОЮР.  Ув.  Катюга.  Вів  їх  спіре- 
менний  князя,  найлютійший  катюга  з  че- 

лядинців Єремії.  Стор.  МПр.  83.  А  все 
таки  катюзі,  як  кажуть,  буде  по  заслузі. 
Гліб. 

Катакомби,  комо,  ж.  мн.  Катакомбы. 
І  за  апостолом  пішли  у  катакомби.  Шевч. 605. 

Катанка,  ки,  ж.  І)  Куртка  суконная. 
КС.  1893.  XII.  447.  Тут  Василь  вступив 
у  хату  в  новій  чорній  катанці  з  фабриць- 
кою  сукна.  Левиц.  І.  27.  2)  Солдатскій 
мундирь.  Скидай  свої  сіраки,  бери  наші 
катанки.  (До  рекрута  після  нрийому).  Гол. 
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I.  143.  3)  Родъ  женской  кофты,  обыкно- 
венно суконной,  надеваемой  сверхъ  одеж- 

ды. Волынь.  Гол.  Од.  51,  76,  23. 
Катаржний,  а,  е.=Каторжний  Я 

дуоке  боявся  каторжної  лози.  Левин.  І. 
Катати,  таю,  вш,  и.  Бить.  Горілку, 

мед  не  чаркою, — поставцем  кружає,  а  во- 
рога, заплющившись,  ката,  не  минав.  Шевч, 

Кататися,  таюся,  єшся,  гл.  Кататься. 
Ізробимо  санчата,  запряжемо  коня  та  бу- 

демо кататься.  Рудч.  Ск. 
Катедра,  ри,  ж.  1)  Каеедра.  Наука 

по  катедрах  кульгала  або  дрімала.   Левиц. 
I.  257.  2)  Каеедральный  соборъ.  О.  1861. 
II.  Слов. 

Кателнв,  ка,  м.  Католикъ.  Іще  не 
заржавіла  і  шабля,  моя  сваха...  Таки  вона 
й  тепер  як  би  розозлилохь,  то  не  один  ка- 
телик  лобом  догори  стане.  ЗОЮР.  І.  318. 

Католиків,  кова,  ве.  Принадлежащей 
католику. 

Кателйцкий,  а,  є.  1)  Католически?. 
2)  Употребляется  какъ  бранное  слово  въ 
смнслі:  злой,  дурной.  Хай  тобі  кателицъ- 
кий  батько! 

Католицтво,  ва,  с.  Католичество. 
Теперечки  тілько  мені  і  надії,  що  на  те 
кателицтво  і  патерів.  Стор. 

Кате  л  й  чий,  а,  е.=Кателицытнй. 
Католичка,  ки,  ж.  Католичка.  Ти 

думаєш,  що  я  мав  би  католичку  за  жінку? 
К.  ЧР.  220. 

Катервак,  ка,  м.  =  Тетервак.  Вх. 
Зн.  24. 

Каторга,  ги,  ж.=Каторга.  Мучився 
54  годи  в  турецькій  катерзі.  К.  ЧР. 

Каторжний,  а,  е.=Каторжний.  Уже 
вона  мені  отут  сидить  в  печінках,  ся  річ- 

ка катержна.  Треб.  388. 
Катеринка,  ви,  ж.  1)  Шарманка.  В 

шинку  голосить,  та  вже  не  своїм  голосом 
катеринка.  Левиц.  Чути:  катеринка  грає. 
Св.  Л.  293.  2)  Бороть  для  притягиванія 
якоря  на  плоту.  Канев.  у. 

Квторйїшічк,  ка,  м.  Шарманщикь. 
Катеринка  грає...  іде  катеринщик.  Св. 
Л.  294. 

Катерйшциця,  ці,  ж.  Шарнанщица. 
Катерка,  кн,  ж.  Катеръ.  Гей,  катер- 

но розбитая.  Чуб/  V.  954. 
Катехизис,  са,  м.  Катехизись.  Народ 

прикладає  до  Бога  ті  властивости,  котрі 
звичайне  прикладуються  до  його  в  катехи- 
зисові.  Левиц.  Дітей  малих  збірають,  кате- 

хизиса учать.  О.  1862.  II.  58. 
Катир,  ра,  м.  Селезень.    Ой    ходила 

дівчина  по  полю  да  гонила  катира  до- 
дому. Нп.  См.  Качур. 

Катйха,  хи,  ж.  Жена  палача. 
Катів,  това,  тове.  1)  Принадлежащей 

палачу.  Пекла — бодай  катових  рук  не  втек- 
ла. Ном.  №  12284.  2)  Бранное  слово,  упо- 

требляемое подобно  слову  чортів,  бісів.  Той 
же  козак...  один  шостак  розгадав,  да  й  той 
к  катовій  матері  у  корчмі  прогуляв-  Макс. 
Іди  собі  и  китовій  матері!  Иди  къ  чорту! 

Катівка,  ки,  ж.  Мучительница.  Пет- 
рівка—на  хліб  катівка.  Ном.  №  463.  Зна- 

ченіе  слова  ясно  изъ  слідующаго  міст?, 
письм.  Мазепы  къ  М.  Кочубей:  „Тяжко 
зафрасовалемся,  почувши  же  тая  катувка 

не  перестаєть  в.  м.  мучити".  Костомарова 
Мазепа,  360. 

Катівня,  ні,  ж.  Пытка,  истязаніе. 
Харьк.  у.  Лободовск.  См.  Катування. 

Катівський,  а,  о.  Палачевь.  Щоб 
тебе  не  минули  катівьскг  руки.  Ном.  № 
3690. 

Катлама,  жй,  ж.  Прътныя  лепешки, 
жарення  въ  бараньемъ  жирЬ  (чабанское 

кушанье).  Мнж.  181. 
Катбваний,  а,  е.  Наказанный  пала- 

чемъ;  пытанный;  измученный. 

Католик,  ка,  ж.— Кателик.  Я  про- 
щаю, що  ви  католики.  Шевч.  204. 

Католиків,  кова,  кове.=Кателиків. 

Гаспедську  католикову  Явдоху  б'ють.  Кв. 
Католицький,   а,   е.=Кателицький. 

1)  Католицькі  пани  з  нашими  перевертня- 
ми усиловувались  унію  прищепити  К.  ЧР. 

2)  Будьте  ласкаві,  зведіть  з  нашого  місця 
отого  навіженного,  католицькою,  бусурменсь- 

кою москаля.  Кв. 
Католицтво,  ва,  с.=Кателицьтво. 
Католичка,  ки,  ж.=Кателичка.  Чом 

матір  не  вбили,  ту  прокляту  католичку, 
що  вас  породила?  Шевч.  199. 

Каторга,  ги,  ж.  1)  Гребное  турецкое 

судно,  галера.  АД.  І.  91.  Подай  пая,  Гос- 
поди, із  неба  дрібен  дощик,  а  знизу  буйний 

вітер!  хочай-би  чи  не  встала  на  Чорному 

морю  бистрая  хвиля,  хочай-би  чи  не  по- 
виривала якорів  з  турецької  каторги.  АД. 

І.  89.  Бо  як  стане  Чорнее  море  согравати, 
то  не  знатиме  отець,  либонь  мати,  у  ко- 
торій  каторзі  (невольника)  шикати:  чи  у 
пристані  Козловської,  чи  у  городі  Царьграді 
на  базарі.  АД.  І-  94.  Визволь,  Господи, 
всіх  бідних  невольників  з  тяжкої  неволі 

турецької,  з  каторги  бусурменської  на  тихі 
води,  на  ясні  зорі.  АД.  І.  89.   2)  Каторга, 
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каторжный  работы.  Живцем  на  вічну  ка- 
торгу завдав.  Ни. 

Каторжний,  а,  є.  1)  Каторжникъ.  В 
кайдани  забиті  із  нор  золото  виносять, 

щоб  пельку  залити  неситому — то  каторж- 
ні. Шевч.  2)  Каторжный.  Втік  уже  може 

в  десятий  раз  з  каторжної  тюрми.  КС. 
1882.  XI.  245.  3)  Употребляется  какъ 
бранное  слово  въ  смысле:  злой,  дурной. 
Еатороцні  собаки,— од  їх  не  втечеш.  Стор. 
МПр.  Зроби,  діду,  сільце,  то  ти  його, 
каторжною,  піймаєш.  Рудч.  Ск. 

Каторжник,  ка,  м.  Каторжникъ. 

Катрага,  ги,  ж.  1)  Шалапгь;  шалашь 
или  хижина  въ  пчельники  или  надъ  по- 
гребоиъ.  2)  Стропила  для  шатра.  Ум.  Кат- 
ражна.  Хлопці,  як  їдуть  на  ніч  коні  пасти, 
то  часом  роблять  для  захисту  катражку. 
Волч.  у.  Хто  на  сонці  спать  ліг  і  од  сон- 

ця катражку  зробив,  з  свити  або  з  рядна, 

на  триніжках  нап'яв,  або  снопи  поставив 
і  на  снопи  накинув-  Закр. 

Катрин,  ну,  м.  1)  Раст.  Випіазогіеп- 
іа!І8  її.,  а  также  СгашЬе  іаіагіса  іасц. 
ЗЮЗО.  І.  115,  120.  2)  Нередникъ.  Гол. 
Од.  61.  Уи.  Катранець.  Єдній  сь  купив  чо- 

ботята, а  другій  катранець.  Гол.  III.  231. 
Катрановий,  а,  в  Принадлежащей 

катрану. 

Катраночка,  кн,  ж. — Катран?  У  го- 
роді катраночка,  ходить  Галя  як  панноч- 

ка. Нп. 

Катрйга,  ги,  ас.— Катрага  1.  Чуб. 
УН.  347. 

Катрйга,  ги,  ле.=Катрага.  На  току 
був  льох,  а  над  ним  катряіа  чи  половник- 
Св.  Л.  206.  Варять  на  таганах  та  на 
катрягах  кашу.  К-  ЧР.  259. 

Катування,  ня,  с  1)  Наказаніе  че- 
резъ  палача.  2)  Пытка.  3)  Истязаніе,  му- 
ченіе. 

Катувати,  тую,  вш,  гл.  1)  Казнить, 
наказывать  плетью  рукой  палача.  Уже  ж 
тую  Яковову  жінку  три  попи  ховають,  а 
Якова  з  тею  удовою  три  кати  катують. 
Грин.  III.  354.  2)  Пытать.  3)  Истязать, 
бить,  мучить  сильно.  Буду  бити,  буду  ка- 

тувати. Нп.  Ще  день  Украйну  катували 
ияхи  скажені.  Шевч.  162.  Катувала,  мор- 

дувала, та  не  помагало:  як  маківка  на  го- 
роді Ганна  розцвітала.  Шевч.  22.  Колись 

(пани)  били,  катували,  посторонками  в'яза- ли. Нп. 

Катуватися,  т^юся,  ешся,  гл.  Му- 
читься, страдать.  Нема  сем'ї,  немає  хати, 

немає  брата,  ні  сестри,  щоб  не  заплакані 
ходили,  не  катувалися  в  тюрмі.  Шевч.  606. 

Катун,  на,  м.  1)  Солдать.  Як  піду  я 
у  катуни,  катуником  буду.  Гол.  III.  122. 
2)  Раст.  бірворпііа  рапіеиіаіа  Ь.  См.  Пере- 

котиполе. ЗЮЗО.  І.  124. 
Катюша,  ті,  ж-  Мученіе,  пытка.  У 

п'ятницю  порубали,  в  суботу  завили,  а  в 
неділю  до  Драгіри  в  катушу  трутили.  Гол. 

Катюга,  ги,  м.  Ув.  оть  ват. 

Катюяений,  а,  е.  Принадлежащей  ка- 
тюш. Не  ти,  розбійнику,  а  тілько  катюж- 

ні  руки  твої.   Кв.  II.  206. 
Кати!  меж.  Крикъ  на  зайца.  Дивись, 

дивись,  заєць,  заєиь!  От  же  дорогу  пере- 
біг! Катя,  катя!  га-га,  га-га!..  Бач,  і  пере- 
біг! О.  1861.  У.  Ніс.  66. 
Как!  меж.  выражающее  утиный  крикъ. 

А-  він  селехом  плава  і  тілько  ках,  ках, 
ках!  Рудч.  Ск. 

Кахель,  хдя,  м.=Кахдя.  Вас.  182. 

Кахельний,  а,  е.  Изразцовый.  Од  ка- 

хельної'грубки-  до  другої  стіни  йшла  пере- 
городка. Стор.  II.  110. 

Кахельник,  ка,  м.  Мастеръ,  дБлающій 

изразцы.  Вас.  177. 
Кахй,  меж.,  выражающее  кашель-  Ой 

ти,  старий,  кахи-кахи,  я,  молода,  хихи- 
хихи!  Нп.  Знов  біжить  москаль  поз  двір 
та:  кахи!  А  вона  й  собі:  кахи!  Рудч  Ск. 

II.  165. 
Кахикати,  каю,  вш,  с  в.  кахикну- 
ти, кну,  неш,  гл.  Кашлять,  кашлянуть. 

Кахикав  писарь,  кахикав,  покручував  уси. 

Кв.  Раз  кахикнула, — трьох  ляшків  при- 

кликнула;  вдруге  кахикну, — п'ятьох  при- кликну. 

Кахкати,  каю,  вш,  с  в.  кахнути, 
хну,  неш,  гл.  Кричать  (объ  уткв).  На  морі 
качки  кахкали.  Мнж.  56.  Кахнула  утка — 
на  морі  чутка.  Ном.  №  290. 

Кахдьовий,  а,  є.  —Кахельний.  Кахльо- 
ва  грубка.  Подольск,  г. 

Кахля,  лі,  ж.  Изразецъ.  Принеси 
цеглинку  або  кахлю  з  груби.  Шевч.  310. 

Кахляний,  а,  є.  =Кахельняй. 
Кахнути.  См.  Кахкати. 
Кахоль,  хля,  л(.=Кахель.  Мені  все 

одно—що  кахоль,  що  пічка.  Ном. 
Кахельний,  а,  є  = Кахельний. 
Кацалап,  па,  м-  Презрительное  оть 

кацап.  Грубый  великоруссъ,  великорусскій 

мужикъ.  Св.  Л.  249. 
Кацап,  па,  м.  1)  Велвкороссіянннь. 

Тут  дивляться,  аж  виходить  кацап.  Руд. 
КС,    1901.    ХП.    472.    2)    У    галицкихъ 
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дровосіковь:  куча  дровъ  вишиною  въ  I1/» 
метра,  длиною  2  и  шириною  1  метръ. 
МУЕ.  III.  28.  Ун.  Кацапчик.  Ув.  Кацапюга. 
Св.  Л.  192. 

Кацапена,  нити,  с.  Великорусскій  ре- 
бенокъ. 

Кацапка,  хн,  ж.  Велнкороссіянка. 
Приїхав  в  одно  село— дивиться,  кацапка 
кричить.  Рудч.  Ск. 

Кацапна,  ні,  м.  Соб.  отъ  кацап. 
Кацапський,  а,  е.  Великорусскій. 
Кацапчик,  ка.  Ум.  отъ  кацап. 
Кацашцина,  ни,  ж.  Великороссе.  Ла- 
яв кацапів  і  кацапщину.   Мир.  ХРВ.  141. 
Кацапюга,  гн,  м.  Ув.  отъ  кацап. 

Канарі  вна,  ни,  ж.  Царевна.    Ой   од- 
чиняй ворітечка,  кацарівно!  (Говорится  къ 

царевні).  ЗОЮР.  II.  14. 
Кац^бнути,  ну,  неш,  м.  Замерзать, 

застывать.  Мнж.  181. 

Капа,  ці,  ж.  Длинная  хворостина  съ 
крючкомъ  иа  конці, — заціпивь  имъ  за 
шерсть  овцы,  ловятъ  послюдвюю,  если  ее 
нельзя  удержать  обычнымъ  способомъ  при 
помощи  ґирлиґи.  Кубань.  О.  1862.  V. 
Кухар.  38. 

КачІ  Слово,  употребляющееся  при  ді- 
вичьей  в  грі  въ  Бердовично  и  означающее 
приказъ  біжать:  Кач  доле,  кач!  Гол. 
ІУ.  527. 

Кача,  чати,  с.  (.км.  качата  и  качата. 
Каменец,  у ).  Утенокъ.  Гусята,  качата 
гречку  поїли  Нп.  Качка  качат  вивела.  Мнж. 
36.  Ум.  Качатко,  начаточно.  Хлюпощуться 
качаточка  поміж  осокою.  Шевч    660. 

Качаванка,  ки,  ж.  Сортъ  овчины: 
крымская  білая,  грубошерстная  и  круп- 

ная. Вас.  154.  См.  Волошка. 

Качалка,  ки,  ж.  1)  Скалка  для  рас- 
катывайся тіста  и  білья.  На  річці  попра- 

ла, качалкою  покачала.  Чуб.  2)  Катокъ  для 
укачиванія  полей. 

Качалковий,  а,  є  Относящійся  къ 
качалк'*. 

Качалкувати,  ку"ю,  вш,  гл.  Бить  скал- кой. Як  ухопе  качалку  та  й  давай  його 
качалкувати.  Александров,  у.  Слов.  Д. 
Эварн, 

Качало,  да,  с.  Кружекъ  деревянный. 
Желех. 

Качальня,  ні,  ж.  Катокъ  для  білья. 
Радом,  у. 

Качідьцв,  ця,  с.  Свертокъ,  напр.,  лентъ. 
Качан,  на,  м.  1)  Кочень  капусты.  /  ме- 
жи каиустою    доброю  буває  багацько    гни- 
лых качанів.  Ном.  №  2449.   2)  Кочерыжка 

капустная.  3)  Початокъ  кукурузы.  КоГЬ.  I. 
51.  4)  мн.  Міста  въ  борту  лодки,  гді  по- 
міщаются  весла,  когда  ими  гребуть.  Ух. 

Качанчик.  Були  три  синки,  мов  три  качан- 
чики. О.  1861.  X.  37. 

Качанистий,  а,  е.  Съ  болыпинъ  воч- 
немъ  (о  капусті).  Капуста  моя  качани- 

стая. Грин.  Ш.  229. 
Качанка,  кн,  ж.  Порода  дыни. 

Черномор. 
Качанннй,  а,  є,  Относящійся  къ  кочню 

иміющій  чочень.  Качанна  капуста.  Ка- 
пуста, Вгавзіса  оіегасеа  Ь.  Уаг.  сарііаіа. 

Бс.  ЗЮЗО.  I.  114. 

I.  Качання,  ни,  с.  1)  Катанье,  пере- 
катыванье.  2)  Катанье  білья,  расватыванье 
тіста. 

II.  Качання,  ня,  с.  Соб.  отъ  качан. 

Ум.  Качаннячио.  Капуста  моя  ще  й  качан- 
нячко.  Грин-  III.  229. 

Качанбвий,  а,  е.  Првнадлежашдй 
кочню,  кочерьіжкі. 

Качанй,  нити,  с.  Маленькій  кочень, 
початокъ,  маленькая  кочерыжка.  Покотив 
качаня  капгрти  з  чіегось  воза.  МВ.  III.  93. 

Качати,  чаю,  еш,  гл.  1)  Катать.  Вони 
і  ну  його  качати  да  вертіти,  поки  аж 
прочунявся  він.  Рудч.  Ск.  І.  136.  2)  Ка- 

тать білье.  Старша  сестра  коня  сідлала, 
а  середульша  хустку  качала.  Макс.  (1834) 
117.  3)  Раскатывать  тісто.  Хомиха  ка- 

чала корж.  Левиц.  І.  5.  4)  Повалить  м 
грызть  (о  собакахъ).  Скажена  собака  на- 

шою Рябка  качає.  Свої  собаки  шкодить 
стали:  з  овечок  перше  вовну  драли,  а  далі 
мняса  забажали  та  й  ну  що  дня  овець 
качать.  Гліб.  118. 

Качатина,  нн,  ж.  Утвное  мясо.  Та 
казала  собі  снідання  дати,  снідання  дати 

все  гусятину,  еї  подружечки — все  качатини. 
Чуб.  Ш.  403. 

Качатися,  чаюся,  внеся,  гл.  1)  Ка- 
чаться. Качається  Нечаева  голова  по  рин- 

ку. Нп.  2)  Кататься.  Качавсь  колесом  і  ви- 
робляв такі  викрутаси.  К.  ЧР.  3)  Валять- 

ся. Попід  дверима  качаються  купами  за- 
мурзані,  обстрьопані,  закудлані,  трохи  не 
голі  жиденята.  Левиц.  І.  90.  4)  Бігать  въ 
разныхъ  направденіяхь.  І  внучечка  качаєть- 

ся по  садку  білим  клубочком.  МВ.  5)  Колы- 
хаться. Туман  по  полю  качається.  Мат. 

243.  Дніпро  синій  шумів  і  легвнькигі тума- 
нець качавсь  по  над  ним.  МВ.  ПІ.  90. 

Качатко,  ка,  с.  Ум.  отъ  кача. 
Качатник,  ка,  м.  Поміщеніе  для 

утокъ.  Мнж.  Ск.  181. 
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Качаточко,  ка,  с.  Ум.  отъ  кача. 
Качачий,  а,  е.  Утиный. 
Каченя,  нити,  с.  Утенокъ.  Роспалався, 

як  жаба  до  каченяти.  Ном.  №3411.  Білії 

гуси  потішаються  на  воду  з  гори,  а  ■чорно- 

рябі  каченята,' крякаючи,  у  двір  садком  бе- 
руться. МБ.  Ум.  Каченятко,  наченяточко. 

Качер,  ра,  л«.=Качур. 
Качество,  ва,  с.  (Займете,  изъ  русск. 

яз.).  Недостатокъ.  Усі  в  один  голос  сказали, 
що  за  ним  (Левком)  ні  одною  качества.  Кв. 

Качечка,  ки,  ж.  Ум.  отъ  качка. 

1)  Уточка.  Ой  на  ставу,  на  ставочку  ка- 
чечка ночує.  Грин.  ЦІ.  227.  Употребляет- 

ся какъ  ласкательное  слово  къ  женщи- 
намъ:  моя  ж  ти,  качечко!  2)=Коник  4. 
Чуб.  VII.  410. 

Качильці,  ців,  м.  мн.— Карпульці. МУЕ.  III.  24. 
Качиний,  а,  е.  Утиный.  Це  качине 

яйце-  Канев.  у. 
Качка,  ки,  ж.  1)  Утка.  На  бистрому 

на  озері  геть  плавала  качка.  Мет.  2)  Часть 
снаряда  для  мотанія  нитокъ.  См.  Звіяшки 
и  Самотока.  МУЕ.  III.  14.  Шух.  I.  150. 
3)  Часть  ткацкаго  станка.  См.  Верстат. 
МУЕ.  III.  16.  Ум.  Качечна. 

Качковал,  лу,  м.  Родъ  овечьяго  сыра. 

Качконбгий,  а,  е.  Ходяїдій  по  ути- 
ному, переваливаясь.  Ач,  яка  качконога. 

Харьк.  у. 
Каччин,  а,  е.  Принадлежавши  уткъ. 
Качнутися,  и^ся,  нешея,  гл.  Одн.  в. 

отъ  качатися.  Покотиться.  Той  чоловік... 
як  качнеться  по  траві.  Грин.  І.  173. 

Качор,  ра,  м.  1)=Качур.  2)  мн.= 
Качористі  вилочки.  КоІЬ.  І.  49. 

Качорйстий,  а,  є.  Качористі  вилоч- 
ки. Названіе  особаго  рода  вышиванья  въ 

Галиціи.  КоІЬ.  І.  48. 

Качулёя,  леї,  ж.  Головка  маку.  Ка- 
чу.іея  маку.  Вх.  Зн.  24. 

Качулка,  ки,  лс.=Качулея.  Желех. 
Качуляти,  ляю,  еш,  гл.  Ковылять. 

Будемо  ся  качуляти  із  гор  на  долини.  Гол. 
II.  440. 

Качур,  ра,  м.  1)  Селезень.  Хлюпо- 
щуться качаточка  поміж  осокою.  А  ка- 

чечка випливає  з  качуром  за  ними,  ловлять 
ряску,  розмовляють  з  дітками  своїми.  Шевч. 
660.  Дикий  качур  все  на  воді  і  днює,  й 
ночує.  Чуб  У.  265.  2)  Рабочій,  перевозя- 
щій  грузъ  на  тачкъ.  Ростовъ-на-Дону.  Ум. 
Качурин.  Зморозь  того  качурика,  нехай  качка 
кваче.  Нп.  У  в.  Качурина.  Заріж,  сину,  качу- 

рину, нехай  качка  кваче.  Чуб. 

Качн*.  ні,  ж.  соб.  Утки.  О.  1861.  II. 
Ревяк.  51. 

Каша,  ші,  ж.  1)  Каша.  Борщ  без  ка- 
ші вдовець.  Канев.  у.  Так  і  дурень  каші 

наварить.  Это  всякій  еділаеть.  Не  дасть 
собі  в  кашу  наплювати.  Не  дасть  собой 
помыкать.  2)  Березова  к£ша.  Розги.  3)  Родъ 
игры  въ  мячъ.  Чуб.  IV.  43.  КС.  1887. 
VI.  461.  4)  Пятая  фигура  при  игр-Ь  въ 
мячъ,  называемой  стінка.  КС.  1887.  VI. 
463.  Ум.  Кашка,  кашечка.  Горщечок  ка- 
шечки.  Грин.  III.   657. 

Кашевбк,  вка,  лі.  Зоол.  Нурис-аеиз 
апаїіз.  Шух.  I.  22. 

Кашель,  шлю,  м.  Кашель.  Старість 
не  приходе  з  добром:  коли  не  з  кашлем,  то 
з  горбом.  Ном. 

Кашечка,  ки,  ж.  Ум.  отъ  каша. 

Кашиця,  ці,  ж.  Родъ  быка,  состав- 
леннаго  изъ  двухъ,  сбитыхъ  изъ  обруб- 
ковъ  дерева,  ст4нокъ,  поставленныхъ  па- 

раллельно одна  другой,  причемъ  простран- 
ство между  ними  наполнено  камнями; 

употребляются  при  постройкъ  ризей.  Шух. 

I-  179. 
Кашка,  ки,  ж.  1)  Ум.  отъ  каша.  Кашка. 

Мовчи,  язичку,  кашки  дам.  Поел.  2)  Раковая 
или  рыбья  икра.  Ото,  що  товста  шийка, 

то  рачиха  з  камкою.  Уманск.  у.  3)  Внут- 
ренности наеЬкомыхъ  4)Различныя  расте- 

нія:  8рігаеа  ІЛтагіа  Ь,  Тгіїоііит  герепз, 
Сарзеїіа  Вигйа  Разіогіз,  Ьусіит  Поз  сисиїі 

(кашка  червона),  Саііит  уегит  (кашка  жов- 
тенька). ЗЮЗО.  І.  123,  137.  Желех.  Вх. 

Пч.  І.  11.  5)  Березова  кашна.=Березова 
наша.  Хведько  не  вчивсь  і  скоштував  бере- 

зової кашки.  Гул.  Арт. 

Кашкет,  та,  .«.— Каскет.  Чуб.  VII 
413.  На  голові  кашкет  добрий.  Св.  Л.  303. 
Ум.  Кашкётик. 

Кашкетовий,  а,  е.  Фуражечный. 

Кашлюк,  ка,  м.  Коклюшъ.  Желех. 
Харьк.  г. 

Кашляти,  ляю,  еш,  гл.  одн.  в.  каш- 

лянути, ну",  неш,  гл.  Кашлять,^  кашля- нуть. Хтось  за  ворітьми  почав  кашляти. 
К.  ЧР.  Коли  ведмідь  кашлянув, — ждати, 
що  зареве.  МВ.  III.  141. 

Кашний,  а,  е.  Икристый.  Кашна  ри- ба. Чигир,  у. 

Кашник,  ка,  м.  Горшокъ  для  каши. 
Наставила  кашник  з  водою.  Кв.  Ум.  Каш- 
ничок.  Мнж.  Ск.  181. 

Кашовар,  ра,  м.  Кашеваръ.  €  в  руко- 
писях оповідання  Івана  Цалібала,  кашова- 

ра   запорожською.    Ном.    Кашовар,  поче- 
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пивши  на  вила  свитку,  зійшов '  на  мо- 
гилу та  знай  маха,  щоб  ішли  вечерять. 

Греб.  401. 
Кашоварість,  рости,  ж.  Кашеварство. 

Да  возьмемо,  братця,  по  семеро  молодців, 
а  по  восьмому,  братця,  за  для  кашоваро- 
сти.  Рудч.  Чп.  83. 

Кашоварна,  ки,  ж.  Кашеварка.  Желех. 
Кашоварннк.  ва,  ,и.=Кашовар.  Уи. 

Кашоварничок.  КС  1882.  XI.  231. 
Кашоварниця,  ці,  ж.=Кашоварка. 
Кашоварський,  а,  е.  Принадлежащей 

кашевару. 
Каштан,  на,  м.  1)  Каштань.  Ка^из 

сазіапеа.  2)  Кінський  каштан.  Раст.  Аезси- 
Іиз  Ьірросазіапит.  ЗЮЗО.  І.  ПО.  Желех. 

Каштановий,  а,  є.  Каштановий. 
Каштанчив,  ка,  м.  Раст.  БіапЙіия 

ЬагЬаІиз.  ЗЮЗО.  І.  121. 

Каштелян,  на,  ж.  1)  Кастелянъ,  упра- 
витель замка.  2)  Сановникъ,  засідавшій 

въ  сенаті  въ  Польші.  Ті  вельможнії  каш- 
теляни і  старости...  пійгили  в  неволю  до 

Криму.  К.  ЧР.  38.  Він  каштелян  і  райця 
королівський.  К.  МБ.  II.  120. 

Каштеляистзо,  ва,  с.  Достоинство  ка- 
стеляна. Владики  роздавали  манастирські 

маетности,  землі,  дивлячись  на  їх,  як  на 
свої  каштелянства.  Левиц. 

Каштелянський,  а,  є.  Кастелянскій. 

Каювання,  ня,  с.  Деревянные  рублен- 
ные замки,  для  связи,  напр.,  въ  закромі. 

Мнж.  181. 
Каювати,  каюю,  ювш,  гл.  Рубить  въ 

дереві  заики  для  связи.  Мнж.  181. 
Каюк,  ка,  м.  Родъ  лодки;  въ  различ- 

ныхъ  містахь  различной  величины  и  уст- 
ройства: на  Дністрі  и  Дністровскомь  ли- 

мані до  трехъ  сажень  длины,  еділанная 
изъ  досокъ,  рыбетовняя  лодка.  Браун.  19; 
въ  Иолтав.  г. — килевая  лодка  изъ  ціль- 
ной  колоды,  поднимающая  груза  до  30 
пуд.  Вас.  151;  въ  Харьк.  у. — небольшая 
рыболовная  лодка  для  одного  человіка. 

Въ  думі  „Про  Кішку  Самійла"  наюкй 
иміютея  у  запорожцеві  когда  Самійло 
Кішка  подьіхаль  къ  о.  Тендрову  на  ту- 

рецкой галері, — тоді  козаки  у  каюки  ска- 
каш,  тую  шлеру  за  мальовані  облавки  бра- 

ли та  на  пристань  стягали.  АД.  I.  218. 
Ум.  Каючбк.  Разів  з  чотирі  поіребнувся 
і  з  каючком  причалив.  Котл.  Ен. 

Каюта,  ти,  ж.  Задняя  часть  дпіпров- 
ской  лодки — дуба,  то-же,  что  и  нбриа. 
Мнж.  179. 

Каючбк,  яка,  м.  Ум.  оть  каюк. 

Каюшяна,  ни,  ж.  Раст.  1)  Тгіюііит 
топіапит  І,.  ЗЮЗО.  І.  169.  2)  Тгііоііит 

аїрезіге  Ь.  ЗЮЗО. 'І.  169. Каянин,  а,  є.  Раскаявшійсл.  Бог  любе 
грішника,  але  каяного.  НВслын.  у. 

Каяння,  ня,  с  Раскаяяіе.  По  смерти 
нема  каяння.  Ном.  №  2237.  До  світу  плач  її 
по  хаті,  до  світу  каяння.  МВ.  (О.  1862. І.   100). 

Каянський,  а,  е.  Первоначально:  при- 
надлежа щій  Каину,  но  теперь  употреб- 

ляется і  оосто'  какъ  бранное  слово:  мовчи, 
відьмо, — каянська  ти  дочка!  О  томъ,  что 
відьмьі— изъ  семьи  Каина — см.  нар.  раз- 
сказъ  въ  „Черниг.  Губ  Відомостяхь. 
1853",  стр.  388. 

Каятися,  каюся,  шея,  гл.  1)  Каять- 
ся. Вони  проповідували,  гцоб  каялись.  6з. 

Мр.  VI.  12.  Роскажи  людям...  нехай  пам'я- тають на  праведний  суд  Божий,  бо  вже 
мученик  Іван  у  Кигві,  в  печерах,  по  шию  « 
землі  стоїть;  а  як  увійде  зовсім  у  землю, 

тогді  ніколи  буде  каяться.  ЗОЮР.  2)  Рас- 
каиваться, сожаліть  о  сдвланномъ.  Не  по- 

турай їй,  жінко,  бо  каятися  будеш.  МВ. 
Не  кайся,  рано  вставши,  молодо  оженив- 

шись. Ном.  3)  Каятися  на  кому.  Перестать 
грішить  при  виді  наказанія,  пости  гшаго 
за  гріхи  кого-либо.  Ном.  №  3910. 

Ква-ква!  меж.,  выражающее  крикъ  ля- 
гушки. Мов  жаби  квакають:  ква-ква! 

Квадра,  ри,  ж.  Четверть  (фазы  луны). 
В  остатню  квадру  жінота  ні  за  вігио  ні 
садитиме  нічого,  ні  сіятиме,  ні  солитиме 

угірків.  Ном.  №  13418. 
Квадраыець,  нця,  м.  Четверть  часа. 

Котл. 

Квадрат,  ту,  м.  Квадраті. 

Квадратовий,  а,  е.  Квадратный.  Я  во- 
ліла б  собі  збудувати...  тргі  великі  зали: 

Ату,  квадратову  і  круглу.   Левиц.  І.  297. 

Квадратувати,  тую,  єш.  гл.  Превра- 
щать въ  квадрата. 

Квадрбвий,  а,  є  —Квадратовий.  Вся 
хата  була  зложена  з  липових  квадрових 

брусів,  гладко  витесаних\  Стор.  Ум.  Квад- 
ровенький.  НВольтн.  у. 

Квак,  ка,  м.  1)  Родъ  птицы.  Стир- 
чить, мов  у  хвака  чубик.  Сим.  230.  2) 

Двтск.  игра:  плюють  сквозь  согнутые 
кольцомъ  пальцы  и  оплевавшій  ихъ  дол- 
женъ  ловить  остальпыхъ  играющихъ.  Мвл. 
55.  См.  Квач. 

Квакания,  ня,  с.  Кваканье. 
Квакати,  каго,  вш,  гл.  I)  Квакать  (о. 

лягушкі).    Сіла   жаба  та  й  квакав.    Кв. 
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2)  квачу,  нвачеш.  Крякать  (объ  уткі). 
Заріж,  сину,  качурину, — нехай  кача  кваче, 
Чуб.  У.  883.  8)  Говорить  (вьіраженіе  пре- 

зрительное). Годі,  юді,  квакати!  —  кажуть 
кармазини. — Побачимо  ось,  чия  візьме.  К. 
ЧР.  298. 

Квак^н,  на,  л<.=Квак. 
Кванька,  ви,  ж.  Родъ  жидкаго  ку- 

шанья. Добра  кванька,  та  нема  лоньки, — 
хіба  буду  пальком.  Ном.  №  11968.  Упо- 

требляется только  въ  поговоркі? 
Квап,  пу,-  ж.  Поспішность,  торопли- 

вость. 

Квапити,  длю,  пиш,  гл.  1)  Торопить. 
Желех.  2)  Совать.  Та  квапиш  ніс  поганий 
свій  у  чистую  огіюю  воду.  Гліб. 

Квапитися,  плюси,  пишси,  и.  1) 
Спішить,  торопиться.  Не  квапся  против 
невода  рибу  ловити.  Ном.  №  2603.  Не 
квапся  поперед  батька  в  пекло.  Ном. 

Ходім,  Рябко!—Еге,  ходім!  Не  дуже  квап- 
ся! Гул.-Арт.  (О.  1861.  III.  84).  2)  Стре- 

миться. Мирських  забавок,  до  которих  мо- 
лода душа  його,  не  згірш,  як  і  в  инших 

людей,  квапилась.  К.  Г.  Кв.  XII.  Хлоп'ята 
вже  квапляться  чумакувати.  Г.  Барв.  11. 
3)  Льститься,  зариться.  Ти  не  квапся  на 
мою  дочку,  бо  вона  не  твоя:  ти  безштань- 

ко, наймит,  а  вона  хазяйською  роду.  Ка- 
невск.  у. 

Кваплення,  ни,  с.  1)  Торопливость, 
поспішность.  2)  Прельщеніе. 

Квапливий,  а,  є.  1)  Поспешный,  то- 
ропливый. 2)  Склонный.  Чоловік  квапливий 

тілько  до  злою,  лихою.  Левиц  (Правда 
1868,  508). 

Квапливість,  вости,  ж.  Поспешность. 
Квапливо,  нар.  Поспішно. 
Кваплятиси,  лаюся,  ешся,  гл.  Спі- 

шить торопиться.  Квапляеться-хапаеть- 
ся,  як  попівна  заміж.  Гатц.  337.  Ном. 
№  4833. 

Квапнйй,  а,  є.  1)  Спішний.  2)  Охо- 
чій до  чего.  3)  Соблазнительный.  Гроши 

квапні!  що  кожне  на  їх  квапиться.  Чи- 
гир- У- 

Квапно,  нар.  1)  Спішно.  Мені  квап- 
ив. Я  спішу.  Так  тото  мені  квапно  дія- 

лося. Федьк.  2)  Соблазнительно. 
Кварта,  ти,  ж.  1)  Кварта,  міра  жид- 

костей. Іри  кварти  не  простої  горілки,  око- 
витої взяли.  ЗОЮР.  І.  218.  Смиренна 

правда  одкуповується  од  смілої  нахаби  квар- 
тою горілки.  К.  Г.  Кв.  Въ  Полт.  губ.  квар- 
тами продають  сімена  лука.  Вас.  203.  2) 

Кварта — посуда.  Чуб.  VI.  112.  Він  сьому 

випивши  осьмуху,  послідки  з  кварти  вили- 
вав. Котл.  Ен.  Ум.  Квартонька,  нварточка. 

Ой  піду  я  до  шинкарочки,  возьму  меду  й 
да  дві  кварточки.  Чуб.  V.  533.  См.  еще: 
Кватирка,  нватирочна,  квартирна,  квартуга. 

Квартал,  лу,  м.  1)  Четвертая  часть. 
2)  Четвертая  часть  года.  3)  Сборы,  по- 

дать, собиравшаяся  по  четвертямъ  года  въ 
прошлое  время  въ  Украйні:  зникли  збори, 
вже-.-  не  правлять  кварталу.  КС  1882. 
IX.  568.  4)  Кварталъ.  Оселя...  ворітьми 
виходила  з  друюго  боку  кварталу  на  другу 
вулицю.  Левиц.  Пов.  18.  5)  Извістная 
часть  земли,  получаемая  домохозявномъ- 
крестьяниномъ  при  общественномъ  пере- 

ділі. Ефименко.  Черниг.  г. 
Квартана,  ни,  ж  =Кварта.  Ум.  Квар- 

тнночка    Чг.  77. 

Квартира,  ри,  ж.  1)  Квартира.  Гордо 
і  пишно  переступив  поріг  своєї  панської 
квартири.  Левиц.  І.  219.  2)  Форточка  въ 
окні.  Одсунь,  господаре,  квартиру,  поглянь 
на  небо  й  на  ниву.  Грин.  НІ.  671.  Ум. 

Квартирка,  нвартйронька,  квартирочка.  Одчи- 
ню я  квартирочку,  подай,  мила,  білу  ручку. 

Чуб.  См.  Кватира. 
Квартирка,  ки,  ж.  1)  Ум.  оть  кварта. 

Небольшая  міра  водки.  Любив  неборак  і 
яку  квартирку  в  горлянку  вилити  Св.  Л. 
169.  2)  Ум.  оть  квартира. 

Квартйронька  и  квартирочка,  ки, 
ж.  Ум.  оть  квартира. 

Квартовий,  а,  є.  1)  Вмістимостью  въ 
одну  кварту.  2)  Квартова  цибуля.  Лукъ, 
оставляемый  на  сімена;  посліднія  про- 

даются квартами,  отчего  и  получилось  на- 
званіе.  Вас.  203. 

Квартонька  и  кварточка,  кв,  ж. 
Ум.  оть  кварта. 

Квартуга,  ги,  ж.  Ув.  оть  кварта 
Взяли  б  квартугу  та  сіли  б  кошем,  та  й 
пили  б.  Ном.  №  14091. 

Кварцйний,  а,  е.  О  войскі,  солдаті: 
содержащейся  на  четвертую  часть  до*о- 
довь  сь  королевскихь  вміній  старой  Поль- 

ши. Біля  замку  стояли  курені  на  три  ти- 
сячі кварцяною  війська.  Стор.  МПр.  67. 

Квас,  су,  м.  .  1)  Кислота.  2)  Квась. 
Чуб.  VII.  446.  Знайте  нас:  ми  кислиці,  із 
нас  кеш:  Ном.  №  2524.  3)  Закваска.  Осте- 

регайтесь квасу  фарисейською.  6в.  Мр.  VIII. 
15.  4)  Также  квас  шевський.  Квась  для 
вьіділки  кожь  Шух.  І.  253.  Вас.  157. 
Ум.  КвасОн. 

Квасець,  спи,  .«.  Раст.  Китех  асе* ІавеІІа. 
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Квасиво,  ва,  с.  Квашеяье  (квашеные 
бураки,  капуста,  яблоки  и  пр.)  Закупила  я 
яблук  на  квасиво.  Чигир,  у.     > 

Квасило,  ла,  с.  Плохой,  спитой  квасъ. 

Як  буе  квас,  то  не  було  вас,  а  як  наста' 
ло  квасило,  то  и  вас  розносило.  Ном.  № 
4579. 

Кваснна,  ви,  ж.  Квашенье.  НВо- 
лынск.  у. 

Квасити,  шу,  сиш,  и.  1)  Квасить.  2) 
Окислять.  Загуби.  Иміть  кислую  мину. 
Жінкам  та  дітям  .можно  квасить  губи. 
Сніп.  22. 

Кваситися,  шуся,  сишся,  и.  Иміть 
кислую  мину,  хныкать,  брюзжать.  Желех. 

Кваскуватий,  а,  е.  Кисловатый. 
Кваслйна,  ни,  ж.  1)  Иногда  только 

во  ми-  ч.:  квасдйии.  Квасная  гуща. 
Черниг.  2)  Хлібная  гуща,  употребляемая 
при  вьідблкб  овчинъ.  Сумск.  у. 

Квасний,  ,д,  е.  Кислый.  Оце  вишні 

квасні,  а  це — солодкі.  Каменец,  у.  Кваснё 
тісто.  Кислое  тісто,  а  также  небольшое 
количество  тіста,  оставляемаго  въ  квашні 
для  слідующаго  раза.  Каменец,  у. 

Квасний,  ка,  м.  1)  Погребъ  для  ква- 
шеныхъ  овощей.  Еіев.  г.  2)  Кадка  для 
квашеній.  Екатериносл.  г.  Мнж.  181.  3) 
Дубильный  чанъ.  Сумск.  у. 

Квасниця,  ці,  ж.  1)  Двкое  яблоко. 
Носив  хлопець  молоденький  до  дівчини  ябка, 
носив  перше  солоденькі,  а  послі  квасниці. 
Чуб.  V.  122.  2)=Гуслянна. 

Квасніоть,  ности,  ж.  Кислота. 
Квасніти,  нію,  вш,  и.  Киснуть. 
Квасно,  нар.  Кисло. 
Кваснути,  сну,  неш,  м.=Квасшти. 

Шиплять,  як  кваснуть,  буряки.  Котл.  Ен. 
III.  33. 

Квасок,  ску\  м.  Ум.  отъ  квас.  1)  Ква- 
сокъ.  2)  Щавель.  3)  Родъ  кушанья.  Ва- 
рють  борщі,  локшину,  квасок.  Кв.  4)  Раст. 

Китех  асеїовеїіа.  Вх.  11ч.  I.  12." 
Квасоленка,  кн,  ж.  Ум.  отъ  квасоля. 

Квасолина,  ни,  ж.  Одно  зерно  фасоли. 
Квасбдюватнй,  а,  е.  О  барашвовомъ 

міхі:  съ  завитками  въ  фасольное  верно. 
Вас.  198. 

Квасоля,  лі,  ж.  Фасоль.  Рпазеоіив 
уці^агів.  У  нашою  дядька  квасолі  грядка, 
та  все  біла.  Ном.  стр.  297.  Оттцт 
бувало  із-за  тину  вилась  квасоля  по  ти- 

чині. Шевч.  492.  Ун.  Нвасйлечка  Посади- 
ла квасолечку.  Грвн.  III.  350. 
К  ватера,  рм,  ж.  —  Кватнра.  Мет.  378. 

Шевч.  346. 

Кватйра,  ри,  ж.  1)  Квартира.  До 
Хотії  прибував,  у  старшою  капитана  на 
кватирі  став.  Макс.  (1849).  72.  Тутечки 
недалечко...  и  на  кватирі  стали.  Стор.  2) 
Оконное  стекло.  Подивися,  моя  доню,  в 
вишнюю  кватиру:  спускаються  козаченьки  з 
юри  на  долину.  Лукаш.  3)  Форточка  въ 
окні.  Ой  одсунув  козак  Нечаенко  кватиру 
од  ринку.  АД.  74.  4)  Фаза  луны.  Чуб.  І. 
10.  Ум.  Кватирка,  кватйроньна,  кватирочка. 
Поїдем*  у  Москву  на  кватироньки  стоя- 

ти. Відчинила  кватироньку.  Грин..  III. 
308.  А  я  шовком  вишиваю,  в  кватирочку 
виглядаю-  Шевч.  196.  Подай,  подай  крізь 

кватирочку  руку!  Мет.  7.  Ой  одсуне  спід- 
ню кватирочку.  АД.  II.  73.  См  Квартира, 

кватера,  кватиря. 
Кватирі ят,  та,  м.  Квартиранта.  Ле- 

бединск.  у. 

Кватнрантів,  а,  е.  -Принадлежа  пцй квартиранту. 

Кватирка  и  кватйрька,  кн,  ж.  Ум. 
отъ  кватира.  1)  Квартирка.  2)  Стекло  вь 
окві.  Подивився  козак  Нечай  у  нову  ква- 

тирку. Макс.  3)  Форточка  въ  окні.  Вас. 
149.  Хтось  одсунув  знадвору  кватирку  і 
гукнув  на  всю  світлицю:  Пугуі  К.  ЧР.  221. 
Ой  відсунув  та  пан  Нечаенко  кватирку 
од  ринку.  АД.  II.  71.  4)  Часть  шапки  (ка- 

кая)? Дуже  гостра  кватирка:  на  йою  шап- 
ку треба  крутішу.  Лебед.  у.  По  объясне- 
нию Василенко,  часть  фуражки  между  око- 

лышемъ  и  верхомъ.  Вас.  156.  5)  Неболь- 
шое отверстіе,  вырезанное  въ  арбузъ,  что- 

бы узнать,  спъмгь-ли  онъ.  Нехай  наріже 
кавун  на  кватирку,  так  я  поюттую,  який 
він. .  Черниг.  у.  6)  Ум.  отъ. .кварта.  Мені 
молодит  купують  горівки.  їдна  купить 
кватирочку,  друга  пів  кватирки  Грин. 
НІ.  281. 

Кватйрннй,  а,  е.  Квартирный. 

Кватироньки,  ки,  ж.  Ум.  отъ  ква- 

тира. Кватирочка,  кн,  ж.  1)  Ум.  отъ  ква- 
тнра. 2)  Ум.  отъ  кварта.  Гей  поставлю  я 

кватирочку  меду,  таки  тебе  з  розумоньку 
зведу.  Чуб.  V.  347.  Возьми  собі  кватироч- 

ку та  йди  додомочку,  .та  й  вдома  напийся 
та  й  не  волочися.  Грин:  Ш.  323. 

Киатирування,  ни,  с.  Квартированіе, 
стоянка. 

Кватнрувати,  р^ю,  вш,  м.  1)  Квар- 
тировать В  йою  кватирував  о.  Яким  ще 

семинаристом.  Св.  Л.  216.  2)  Стоять  по- 
стоемъ.  В  неділю  рано  стало'  світати, 
стали  ся  жовніри    кватирувати.    Гол.    1 



768 
Кватирька — Квітка. 

147.  Москаль,  гцо  кватирував    у    нас.     Г. 
Барв.  425. 

Кватйрька.  См.  Кватирка. 
Кватйря,  рі,  ж.=Кватира.  Да  й  іди, 

мати,  поскорій  із  хати!  Да  чого  й,  ма- 
ти, на  ворота  поглядаєш?  Да  чому  й, 

мати,  да  кватирі  не  шукаєш?  Грин.  Щ. 
379.  Мені  звелів  капраль  іти  на  кватирю. 
Федьк.  Виглядає  в  кватирю,  чи  не  йде  ще 
мужик  з  поля.  Федьк. 

Квацювати,  щою,  еш.  гл.  Сильно  на- 
мазывать какою-либо  жидкостью,  напр., 

краской. 
Квацати,  цяю,  еш,  гл.  Размазывать. 

Ото  не  їсть,  а  тільки  квацяє. 
Квач,  ча,  м.  1)  Мазилка  для  смазки 

колесъ  дегтемъ.  (Продавався)  дьоготь  і  в 
ширітвасах,  і  в  мазницях,  і  самі  квачі. 
Кв.  П'яний  як  квач.  Пышь  какъ  стелька. 
Ном.  Л«  11755.  2)  О  человіжі  переносно: 
безхарактерний,  тряпка.  Не  буде  з  його 
(з  пана)  нічого...  я  одразу  побачив,  що 
квач.  МВ.  (О.  1861.  ЦІ.  60).  3)  Родъ 
двтской  игры.  См.  Иван.  КС.  1887.  VI. 
481.  Ив.  48.  Мил.  55.  Ум.  Нвачик. 

Квачик,  ка,  м.  Ум.  оть  квач.  1)  Ма- 
зи лочка.  2). Кисточка  (для  мазанія). 
Кваша,  ші,  ж.  1)  Вареное  жидкое 

кисло-сладкое  тісто.  Чуб.  VII.  440.  Куди 
тобі  грішному  кісіль  їсти,  коли  ти  й  ква- 

ші не  вкусиш.  Посл.  2)  Переносно:  плакса. 
Ум.  Квашка. 

Квашений,  а,  е.  Кислый,  скисшій. 
Квашене  молоко  на  сир  зсілося.  Чигир,  у. 

Квашення,  ня,  с  Кватаеніе. 

Квашія,  шії,  ж.  Длинная  полоса  ко- 
жи. Як  коняка,  або  инша  скотина  здохне, 

її  обдеруть,  шкура  висохне,  потім  її  мо- 
чать, далі  воюлять,  складають  у  четверо, 

або  й  більш  і  надавлюють  на  день  (не 

більш),  а  потім  б'ють  (ріжуть)  на  квашії 
(длинный  полосы).  Черноморія.  Ув.  Квашія- 
на.  Хто  кому  скаже  брешеш,  так  тому 

од  с...  до  потиляки  вирізати  на  той  паль- 
ці шкури  квашгяіял    мн&.   і.&4. 
Квашка,  ки,  ж.  Ум.  отъ  кваша. 

Квйвнути,  ну,  неш,  гл.  Хныкать.  І 
чого  квизне?  Екатервносл.  г. 

Квидйиа,  ни,  ж.  Плачь,  стенаніе. 
Ненько  моя,  ненько,  мала-сь  мя  єдину, — 
дала-сь  мене,  ненько,  навіки  в  хвилину. 
Гол.  Ш.  319. 

Квилити,  лю,  лиш,  гл.  1)  Плакать, 
стонать.  І  квилить-плаче  Ярославна.  Шевч. 
І  росло  ж  воно  трудно  та  болезно:  усе  не- 

здужає та  квилить.   МВ.  II.  48.   2)  Кри- 

чать, преимущественно  жалобно  (о  зві- 
ряхъ,  птицахь).  Вовки-сіромакці  набігали, 
по  тернах,  по  балках  жовту  кість  жва- 
кували,  жалібненької  квилили  -  проквиляли. 
Макс  (1849)  23.  Не  ясний  сокіл  хвилить- 
проквиляє,  як  син  до  батька,  до  матері 
з  тяжкої  неволі  в  городи  христіянські  по- 

клон посилає.  АД.  І.  95. 
Квиллй,  ля,  с  1)  Стонъ,  стенаніе, 

плачь  (о  людяхъ).  2)  Вой  вітра. 
Квйдь,  лю,  м  Стонъ,  жалобный  крикъ. 

Желех. 

Квйт,  ту,  м.  1)  Разсчеть,  получеиіе 
рабочими  денегъ.  Черк.  у.  2)  Квитанція, 
расписка  въ  долученій.  3)  Расписка,  даю- 

щая право  на  полученіе  чего-либо.  На- 
дів... рясу  та  й  пішов  до  його  (пана).  Ду- 
маю: і  познакомлюсь,  і  поговорю  за  квит 

на  дрова.  Бо  то  ж,  бач,  пани  давали  нам 
дрова  з  свою  лісу.  Левиц.  I.  4)  Запись, 
реестръ.  Записати  її  в  листи,  щоб  її  були 
тахі  й  сестри;  записати  її  в  хвити,  щоб 
були  такі  її  й  діти.  Мет.  235. 

Квитбк,  тка,  м.  1)=Квит  2.  2)  Би- 
летъ  на  входь.  Чи  зараз  дають  квитки 
на  пароход?  Харьк.  3)=Квит  3.  Чуб.  VI. 
123. 

Кві,  меж.,  выражающее  крикъ  свиньи. 
Квік,  ку,  м-  Визгъ  поросенка.  Не 

мала  баба  клопоту,  купила  порося:  порося 
у  хвіх,,а  баба  у  крик.  Ном.  №  10058. 

Квікало,  ла,  с.  Визжащее  существо. 

Кві  кати,  каю,  еш,  однокр.  в.  квік- 
нути,  кну,  неш,  гл.  Визжать  (о  свинь- 
яхъ).  Мудрість  Грицькова  свиней  ізлякала — 
хрукнули,  квікнули,  далі  з  лігва  драла.  Март. 
См.  Кувікати. 

Квіт,  ту,  ж.  1)  Цвътокъ.  Зацвіла  ка- 
лина у  лузі  та  пустила  квіти.  Макс.  Ді- 

точки мої,  квіти  мої!  пов'яли  ви  у  зеле- 

ночку.  МВ.  І.  46.  2)  В  квіти=Квітка  4.  Зав'я- зала голову  новою  хусткою,  все  чорною  і 
краї  в  хвіти.  Св.  Л.  76. 

Кві-тгнь.  чця.,  м.  Апріль.  Коли  на 
Мартина  (14  квітня)  буде  хороша  година, 
то  буде  хороше  на  людей  і  на  урожай. 
Ном.  №  431. 

Квітйна,  ни,  ж.  Одниъ  цвітокь.  Ось 
я  принесла  тобі  сорочечку  і  тую  квітину 
з  стьожок...,  сьогодня  моє  вінчання.  О.  1862. 
VШ.  25.  Ум.  Квітйночка.  А  дитиночка — 
як  квітйночка.   Грин,  III.  337. 

Квітка,  ки,  ж.  1)  Цв-Бтокь.  А  без 
долі  біле  личко, — як  квітка  на  поли  пече 
сонце,  юйда  вітер,  рве  всякий  по  волі-  Шевч. 
70.  Процвітає  в  саду    квітка...    О,   траво 
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висока!  Закрий  її,  сховай  її  від  людського 
ока.  К.  Досв.  Ой  вирву  я  з  рожі  квітку 
та  й  пущу  на  воду:  пливи,  пливи,  з  рожі 
квітко,  та  й  до  мою  роду.  Нп. .  2)  мн. 
Вінокь  изъ  искусственныхъ  цвітові.,  ко- 

торый носить  дівушка,  преимущественно 
просватанная.  3)  Цвітной  бантъ,  приши- 

ваемый къ  шапкі  на  свадьбі  жениху  и 
боярам.  Беруть  шапки  у  бояр  і  приши- 

вають квітки,  співають  так  само,  як  і 
тоді,  коли  пришивають  квітку  молодому. 
Чуб.  IV.  567.  Пійду  з  села, — зараз  оже- 

нюся: мені,  дівко,  та  пришиють  квітку, 
тебе,  дівко,  завертять  в  намітку.  Мет.  15. 
Переносно:  квітку  пришити  (кому).  Осміять 
кого  острымъ  словцомъ,  міткимь  отві- 
томъ  и  пр.  Се  така,  ию  кожному  квітку 
пришиє.  Эта  каждаго  осміеть.  (Уміла) 
квітку  хоть  кому  пришити,  .ситро  на- 

сміяться. Мкр.  Н.  35.  Обізветься  який  па- 
рубок,— він  зараз  і  пришиє  квітку:  дівча- 
там реют,  парубкові  сором.  О.  1861.  VIII. 

19.  4)  Букетикъ  изъ  калины  или  цвітові., 
подносимый  на  крестинахъ  повивальной 
бабкой  гостямъ.  КС  1893.  VII.  79.  5)  Осо- 

бый родъ  вышивки  на  сорочкі.  Залюбовск. 
Чуб.  VII.  437.  6)  У  квітки.  О  матерій:  ст. 
рисункомъ  въ  виді  цвітові..  Жілетка  шов- 

кова в  квітки.  Св.  Л.  174.  Ум.  Квітонька, 
квіточка.  По  садочку  йшла,  квітойки  рвала. 
Чуб.  V.  6.  Квітоньками  гарненько  рожа 
розцвіла.  Сніп.  У  хаті  в  її — як  у  віночку, 
хліб  випечений — як  сонце,  сама  сидить — 
як  квіточка.  ЗОЮР.  І.  145.  Дівчинонька, 
як  квіточка,  з  нею  рай.  Гліб. 

Квітневий,  а,  в.  Апрільскій. 
Квітннй,  а,  є.  Цвітущій.  Можна  роз- 

гуляться в  лугах  зелених,  на  квітних  ду- 
ках.  Левиц.  (Правда,  1868,  520). 

Квітник,  ка,  м.  Цвътникъ.  Як  бага- 
то квіток  в  вашім  саду!  промовив  Даш- 

кович,  заглядаючії  в  вікно  на  квітник. 
Левиц.  Нов.  33.  Зеленіли...  хутірські  сади, 
як  роскішні  мітчики.  Мир.  ХРВ.  8.  Ум. 
Квітничбн.  Ходимо  ми  з  мяо  по  садку,  ро- 

бить вона  кьітнички  О. 

1862.  X.  3.  З  обох  боків  ґанку  був  квіт- 
ничок, де  панські  квітки  перемішувались  з 

зеленим  зилям.  Левиц.  Пов.  Степи  з  не- 
величкими хуторами,  що  як  квітнички 

(здавались).  Мир.  ХРВ.  140. 

Квітнути,  ну,  неш,  іл.  Цвісти. 
Квітнючий,  а,  є.  Цвітущій. 
Квітонька  н  квіточка,  ки,  ж.  Ум. 

огь  квітка. 

Квіття,  тя,  с  соб.  Цвітн.  .Угор. 

Квітувати,  тую,  вш,  іл.  Цвісти  (о 
хлібннхь  злакахъ).  Жито  квітує-  Ном. 
№  10162. 

Квіт^щий,  а,  є.  Цвітущій.  Весна 
прийшла  теплая,  свіжая,  квіту та.  МВ. 
І.   115. 

Квітчаний,  а,  є  1)  Цвіточньш.  Теп- 
ленький вітрець  зо  вьою  степу  несе  йому 

квітчані  запахи.  Стор.  І.  206.  2)  Укра- 
шенный н  іітами.  Квітчаною  юловою  схи- 

лишся до  неньки.  К.  Досв. 
Квітчання,  ня,  с  Убраніе  цвітами. 

Жаль  мені  дівування  і  дитячою  квітчання. 

Чуб.  V.  44. 
Квітчастий,  а,  в.  1)  Цвітистьій,  усі- 

лнный  цвітами.  Радуйся,  ниво  неполитая! 
Радуйся,  земле,  не  повитая  квітчастим 
злаком!  Шевч.  628.  Ми  знайдемо,  мій  го- 

лубе, зелені  діброви  і  долини  квітчастії.  О. 
1861.  II  49.  2)  Разноцветный,  цвітной 
(о  матеріяхт>).  Квітчастий  пояс.  Чигир,  у. 

В'ються  по  вітру  стрічки  дівочі  різно- 
цвітні,  квітчасті.  МВ.  І.  93. 

Квітчати,  чаю,  вш,  гл.  1)  Убирать, 
украшать  цвітами.  /  барвінком,  і  рутою, 
і  рястом  квітчає  весна  землю.  Шевч.  252. 
2)  Украшать.  /  волоцюгам  помагали  рогами 
людський  лоб  квічать-  Котл. 

Квітчатися,  чаюся,  вшея,  гл.  Укра- 
шаться цвітами.  Сухій  вишні  не  квітча- 

тися. Посл.  Квітчалася  Настечка.  Грин. 
III.  79. 

Квітючий,  а,  є.  Цвітущій.  Квітюча 
лг)ка.  Мир.  ХРВ.  65. 

Квічати.  чу,  чйш,  г.г.  Визжать.  Сви- 
ня квічить,  а  в  пліт  лізе.  Ном.  №  2740. 

Квічення,  ня,  г— Клечання.  Коли 
побачиш,  що  гроші  горять,  пю  зроби  кві- 
ченням  хрест  на  пюму  місці,  -  гроші  так 
і  вийдуть  з  під  землі.  Подольск,  губ. 

Кво-кво!  меж.,  выражающее  клохтанье 
насідки.  Ой  ходила  квочка  вдоколя  кілоч- 

ка, кво-кво-кво,  вдоколя  кілочка.  Чуб.  ПІ.  1 94. 
І.  Квок!  лдж\— Кво.  Ходить  квочка 

поло  кілочка  та  все  квок,  квок!  Загад. 
її.  Квок,  ка,  м    Въ 

нинъ,    который  брался    высиживать    цыи- 
лятъ.  Мнж.    117. 

Квбкати,  нею,  вш,  ?.г.=Квоктати. У  гор. 

Квоктати,  кчу\  чвш,  гл.  1)  Клохтать 
(о  насідкі).  2)  Квакать  глухо  (о  ллгут- 
кі).  Тілько  квокче  усе  жаба  здорова.  3) 

Постоянно  охать,  стонать4,  жалуясь  на  бо- 
лізнь,  несчастье  и  пр.  (о  человт.кі). 
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Квоктуха,  хи,  ж.  Насідка. 

Кволий,  а,  е.  Слабый,  хилый,  болез- 
ненный, больной. 

Кволитися,  ЛЮСЯ,  лишся,  гл.  1)  Быть 
больнымъ,  хиріть.  Вона  й  кволиться  вже, — 
нездужає.  ЗОЮР.  II.  53.  2)  Жаловаться 
на  боль.  Перед  товариством  сором  кволи- 

тися, а  дома  заляжу  до  завтрого.  К.  ЧР. 
266.  Почав  кволитись,  що  в  боку  болить. 
Г.  Барв.   ПО. 

Кволість,  лости,  ж.  Слабость,  хи- 
лость. 

Кволіти,  лію,  еш,  гл.  Хворать,  хи- 
ріть, боліть.  Буде  спати— не  плакати, 

буде  рости — не  боліти,  на  серденько  не  кво- 
літи. Нп. 

Квочечва,  ви,  ж.  Ум.  огь  квочка. 

Квочка,  ки,  ж.  1)  Насідка.  А  з  кур- 
чатами квочка...  кублилась  у  моркві.  Левиц. 

І.  28.  2)  Созвіздіе.  плеяды.  Мнж.  148. 

Созвіздія  иміють  слідующія  наименова- 
нія:  Віз,  Квочка,  Чепіга,  Косарі...  Чуб.  І.  14. 
•3)  Названіе  играющаго  ребенка  въ  игрі 
въ  пиж.  Ив.  87.  Ум.  Квбчечна. 

Кв  як,  ка.   и.=Квав  1? 

Ке  (для  ед.  ч.),  вете  (для  мн.  ч.). 
Дай,  подай,  подайте.  0&оп.  165 — 166.  Що 
воно  за  сопілка,  що  вона  так  гарно  грає?.. 
А  ке,  я  заграю.  ЗОЮР.  II.  21.  Коли  не 
вмієш  пирога  ззісти,  ке  його  сюди.  Ном. 
№  6204.  Кете  лиш  кресало  та  тютюну. 
Шевч.  78. 

Кеба,  би,  з/г.=Кеб6та.  Нема  кеби 
зробить.  Кіев.  г. 

Кебёта,  ти,  ж.  Дарованіе,  умініе,  спо- 
собность. Ех,  як  би  то!..  Та  що  й  казать! 

Кебети  не  маю.  Шевч.  46. 

Кебетливий,  а,  е.  Способный,  даро- 
витый, талантливый.  Дуже  кебетлива  ди- 

тина. Харьк.  г. 
Кебетний^  а,  е.=Кебетливий.  Ке- 

бетний  чоловік.  Кіев.  г. 

Кебітливий  и  кебітний,  а,  е.=Ке- 
бетливый  и  кебетний.  Левч.ЗО.  Мнж.  182. 

Кевкнути,  кну,  неш,  г.%.  Екнуть.  Як 
махнув  під  бік,  то  стара  й  зуби  стяла, 
лиш  кевкнуло.  Св.  Л.  286. 

Кед,  нар. =Квд,ь  Тоді  співала,  кед  єсь 
сина  колихала.  Гол.  І.   172. 

Кедзі-кедзі!  меж.  Призывъ  козъ.  Вх. 
Зн.  24. 

Кеді,  нар.  Когда.  Подражаніе  языку 
білоруса  въ  анекдоті  о  посліднемь:  Він 
мене  кеді  чи  не  кеді  обухом,  а  я  його  шосту 
та  пошасту  кашельом.  Ном.  Л»  745-. 

Кедр,  ра,  м.  Кедръ,  Ріпиз  сетЬга.  Як 
ліванський  кедр  високий  гілля  широко  пус- 

кати. К.  Псалт. 

Кедра,  ри,  эк\=Кедр.  Ще  на  його 
дворі  там  стояла  кедра,  що  на  тій  кедрі 
три  святії  щедрі.  Грин.  III.  5. 

Кедрина,  ни,  ж.  Кедръ;  кедрово?  де- 
рево. Треба  браття  товаришу  кедрину 

тесать.  Федьк.  Ой  умру,  мій  миленький, 

умру, — зроби  мені  кедровую  труну!  — Ой 
де  ж,  мила,  кедрини  достати?  Будеш,  ми- 

ла, і  в  сосновій  лежати.  Мет.  267. 
Кедрбвий,  а,  е.  Кедровый.  Зроби  мені 

кедровую  труну.  Мет.  267.  Застель  столи 
кедровиї.  Гол. 

КедрУша,  ші,  ж.  Зоол.:  кедровка 
пестрая,  Согуиз  сагуосаіасіев.  Желех.  Вх. 
Зн.  24. 

Кедь,  нар.=-Коли.  Як  би  я  го  зчару- 
вала,  ке<?ъ  я  чари  не  видала?  Голов.  Кеді, 

не  прийду  за  рік,  за  два — не  чекай  м'я, мила,  нігда.  Гол.  І.  83. 
Кежінь,  ня,  лі.  Тяжесть,  бремя.  Єкнй 

кежінь  мі  на  душі,  головки  не  зведу.  Гол. 

III.  П. 
Кей=Ке.  Кей  сюди.  Харьк.  у. 

Кейло,  ла,  с —Кійло.  Одна  гора  тра- 
ву родить,  а  другая  кейло.  Гол. 
Кейлбвий,  а,  є.  1)  Ковылевый.  2) 

Волнующійся  подобно  ковылю.  Шовковим 

фостом  (кінь)  сліди  заметає,  кейловов  грив- 
ков  все  поле  застелає.  Гол.  ІУ.  357. 

Келарь,  ря,  .и.  Инокъ,  завідьівающій 
всіми  монастырскими  имініями. 

Келев,  ва,  лі.=Келеп  2.  Гол.  Од. 
70,-80. 

Келеньва,  ви,  ж.  Ум.  огь  келія. 
Келеп,  па,  м.  1)  Чеканъ.  (Голота)  до 

його  прибуває,  келепом  міжи  плечи  грімає. 
ЗОЮР.  І.  18.  Чи  не  роскололи  ляхи  мені 
голови  шаблями  да  ке.гепами?  К.  ЧР.  116. 
2)  Палка  съ  рукояткой,  преимущественно 
въ  роді  молотка.  Взятии  келеп  в  руки... 
потягну  і  доберуся  сяк  то  так  в  Тепли- 

ці. Мкр.  Н.  14.  3)  Черепаха.  Мнж.  182. 
Ум.  Келепёць.  Із  під  поли  позлотнетий 
келепець  виньмає,  по  столу  три  рази  за- 

тинає. ЗОЮР.  I.  319. 

Келеф,  фа,  ,и.=Келеп  2.  Шух.  I. 
128,  274. 

Келех  и  келіх,  ха,  м.  1)  Чаша  цер- 
ковная. 2)  Кубокъ,  чара,  бокалъ. 

Келиця,  ці,  ж.  Кисть,  украшающая 
шляпу  парня галицкаго  Покутья.  Ко1Ь.  I.  36. 
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Келіечка  и  келійка,  ки.  ж.  Ум.  отъ 
келія. 

Келішок,  шка,  м.  Рюмка.   Св.  Л.  58. 
Келія,  лії,  ж.  Келія.  Отець  Залізо  з 

келії  вийшов.  Чуб.  І.  162.  Перевезти  із 
келії  в  хату  на  помості.  Шевч.  194.  Ум. 
Кёленька,  келіечка,  келійка.  Велю  слугам  ке- 
леньку  зробити,  велю  старцю  у  келенці 
жити.  Нп.  Сидить  (чернець)  у  себе  в  ке- 

лійці, чита  боже  слово.  Рудч.  Ск.  II.  201. 
Ой  построю  келіечку  на  крутій  горі.  Нп. 

Келтувати,  т^ю,  еш,  ?л.=Глитати. 
Вх.  Зн.  24. 

Кельбух,  ха,  .и.=Тельбух.  Знайшов 
там  десь  задріпане  теля,  облупив  його,  бан- 

дури випустив,  кельбух  на  голову  нап'яв. Мяж.  13. 

Кельня,  ні,  ж.  1)  Лопатка  у  штука- 
туровъ.  2)  Каретный  кузовъ. 

Келюх,  ха,  л.=Келех  2.  Столи  за- 
ставлені туровими  рогами,  келюхами  і  чар- 

ками. Стор. 
Кемзувати,  вую,  еш,  гл.  Думать, 

размышлять.  Що  він  там  собі  кемзув? 
Харьк.  у. 

Кендерйця,  ні,  -  ж.  Кукуруза.  Вх. 
Зн.  25. 

Кенді.  Ом.  Кендя. 

Кендюх,  ха,  м.  Желудокъ  четвероно- 
гихъ  животныхъ.  Сим.  142.  Чуб.  VII.  443. 
/  виняв  (у  вола)  тельбухи  з  кишками  і 
пильно  кендюх  розглядав.  Котл.  Ен.  Ум. 
Кендюшбк. 

Кендюхбвий,  а,  є.  Относящійгя  кь 
желудку. 

Кендюшбк,  шка,  м.  Ум.  отъ  кендюх. 
Кендя,  ді,  ж.  Чаще  во  мн.  ч.  Кенді, 

дів.  1)  Валенки,  валеныя  калоши.  Чуб. 
VII.  575.  Сим.  71,  72.  2)  Въ  насмішку 
такъ  називають  большіе  сапоги.  Чуб. 
VII.  575. 

Кен,  кепа  и  кпа,  м.  1)  Дуракъ,  глу- 
пецъ.  Було  не  кпити  з  Микити,  бо  Ми- 

кита і  сам  кеп.  Ном.  Л»  6815.  Не  таким 

кпам,  пане-брате,  в  Польщі  крулювати.  О. 
1863.  II.  54.  2)  Карточная  игра  въ  дура- 

ки. Які  ж  були  до  карт  охочі..., — гуляли 
часто  до  півночі...  у  памфиля,  в  візка  і  в 
кепа.  Котл.  Ен.  III,  9. 

Кепень,  пня,  м.=  Кепеняк. 
Кепенйк,  ка,  м.  1)  Одежда  угорскихъ 

украинцевъ-горожанъ:  родъ  венгерской  че- 
нерки  съ  особаго  рода  вышивками  и  съ  боль- 
шимъ  количествомъ  пуговицъ.  2)  Верхняя 
суконная  кофта,  носимая  украинскими  мі- 

щанками въ  Угорщині.  Гол.  Од.  81. 

Кепкування,  ня,  с.  Насмішка.  Аж 
ось  посипались  кепкування  і  нарікання  і  на 
Шелюгу.  Стор.  МНр.   148. 

Кепкувати,  кую,  еш,  гл.  1)  Сміяться 
надъ  кімь,  насміхаться.  Кепкують  з  його, 
як  із  блазня,  та  тілько  за  боки  беруться. 
К.  ЧР.  1?9.  Ой  косить  хазяїн  зелену  діб- 

рову, аж  піт  з  його  лиця  ллється,  а  чу- 
мак під  возом  сидить  в  холодочку  та  з 

хазяїна  кепкує,  сміється.  Грин.  III.  569. 

2)^  Пренебрегать.  Въ  такомъ  значеній  сло- 
во это  находится  въ  одной  пословиці, 

по  всімь  признакамъ  фальсифицирован- 
ной, появившейся  сперва  въ  „Ужинку" 

М.  Г(атцука),  а  затімь  перепечатанной 
Номисомъ:  Пани  правдою  кепкують,  про 
теж  у  світі  панують.  Гатц.  345. 

Кепство,  ва,  с.  Глупость.  Сховай  кеп- 
ство  на  господарство.  Ном.  №  2838.  Щоб 

не  робив  кепства,'  то  поклади  три  карбо- ванці. Черк.  у. 
Кепський,  а,  е.  1)  Глупый.  Лучне  з 

добрим  загубити,  як  з  кепським  найти. 
Посл.  2)  Плохой,  дурной.  Грицько  забачив, 
що  то  кепська  справа,  мацнув  ся  ззаду,  сук 
мана  дірява.  Гол.  Кепські  вісті  засмутили 
і  роздратували  князя.  Стор.  МІІр. 

Кепсько,  нар.  Худо,  плохо.  То  кепсько, 
що  не  купив  соли.  НВолын.  у. 

Кептар,  ра,  м.  Родъ  короткаго  полу- 
шубка безъ  рукавовъ  (у  гуцуловъ).  Шух. 

І.  121.  КоІЬ.  І.  41,  42.  Ум.  Кептарик. 
Керва,  ви,  кервавий  я  пр.=Крів, 

крівавий  и  пр. 
Кбрвель,  лю,  м.  Раст  8сапоМх  Сеге- 

&1ішп  Ь.  ЗЮЗО.  І.  135. 

Керев,  пред.  1)  Черезъ.  Москаль...  по- 
шов  навпрямець  керез  став  Рудч.  Утоп- 

тав стежечку  керез  тещин  двуір.  Чуб 
2)  Изъ-за.  Керез  тебе,  жено,  своїх  будем, 
страхати. 

Керея,  реї,  ж.=Кирея.  Уповала,  мам- 
цю, на  керею, — думала  бути  попадею- 

Мет.  237. 
Керйнниця,  ці,  ж.  =  Кириннипя. 

Шух.  І.  34. 
Керлйба,  би,  зк\=Сиворотк».  Шух. 

І.  213. 
Кёрма,  ни,  ж.  Весло,  которымъ  нра- 

вятъ,  руль.  Желех.  Руль  у  плотовъ;  со- 
стоять изъ  дошки  (лопасть)  и  друґара  (ру- 

коятка), который  вращается  на  евбрені 
(шипі),  вділанномььь  стілець.  Шух.  1. 181. 

Керманич,  ча,  м.  Рулевой,  кормчій 
на  судні,  плоті.  Шух.  І.  37.  Досвідчений 
керманич,  що  знає    усі    закрути  ріки,  усі 

26* 
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плитні  місця,  на  яких  би  дарова  моїм 
осісти,  всі  скоки  у  воді,  о  які  розбитися 
може  дараба,  держить  керму  при  передній 
тальбі.  Шух.  І.  183.  Пишні  керманичі  кед- 

ровими весельцями  плюскають.  Федьк.  Иов. 
КермёК,  ку,  м.  1)  Раст.  Зіаіісе 

ОтеНш  ТУПЫ.  ЗЮЗО.  І.  137.  2)  Зіаіісе 
Шагіса  Ь.  ЗЮЗО.  І.  137. 

Кермецькии,  а,  в.  Отиосяицйсл  къ 
нврмену.  Сей  ремінь  не  хлібної  чиньби,  а 
кермецької.  Конст.  у. 

Керпвць,  нця,  м.  1)=Личак.  Желех. 
2)=Постіл.  Гол.  Од,  75. 

Керсет,  та,  ж— Керсетка.  Та  прода- 
ла дівчина  керсет,  та  купила  чумакові 

кисет.  Нп. 
Керсетка,  ки,  ж.  Верхняя  женская 

одежда  безъ  рукавовъ. 
Кертйна,  ни  и  кертйця,  ці,  ж. 

Кротъ.  Желех. 
Кертйчина,  ни,  ж.  Холмикъ,  подня- 
тый кротомъ.  Желех. 
Кертозйння,  ня,  с.  соб.  Холмики,  под- 

нятые кротомъ.  Желех. 
Керування,  ня,  с.  Управленіе.  Желех. 

Керувати,  р^н>,  еш,  гл.  Направлять, 
управлять.  Чоловік  мислить,  а  Бої  керує. 
Ном.  Л»  82.  Попереду  Гамалія  байдаком 
керує.  Шевч.  57.  Коня  керують  уздом,  а 
чоловіка  словом.  Посл. 

Керенок,  нку,  лі,  Направленій. 
Кесарнк,  ка,  м.  Ум.  отъ  кесарь 

Кесарів,  а,  о.  Кесаревъ,  кесарскій.  Не- 
певне видумали  свято  патриції- аристокра- 

ти і  мудрий  кесарів  сенат.  Шевч.  607. 
Кесарський,  а,  е.— Кесарів. 
Кесарь,  ря,  лі.  Кесарь,  имиераторъ. 

Та  заразом  щоб  докайать,  вони  на  раді  й 

присудили,  щоб  просто  кесаря  назнать  са- 
мим Юпитером.  Шевч.  608.  Война  на- 

ста.іЛ  од  кесаря  пана  уже  виволана.  Ум. 
Кёсарйк.  Загадала  Наталія  кесарика  вби- 

ти. Нп. 
Кете.  См.  Ке. 

Кетяг,  гу  и  кетях,  ху,  ,м.=Китяг. 
З-за  темною  дуба.-,  калинова  віщка  ви- 

тягнеться і  червоний  кстяі  ягід  горить,  як 
жар.  МВ.  І.  150.  Ягоди  на  калині,  на  бу- 

зині кстяхами,  а  на  тернові,  на  вишні — 
порівиі.  НВолын.  у. 

^Кефала,  лй,  ж.  Кефаль: 
Кецка,кн,.ж.=Кнцка.  На  місці,  з  якою 

вирізав  кету,  закопує  хрест  так  завеликий, 
аби  застав  вирізану  кепку.   Шух.  І.  213. 

Кець-кець!  меж.  Зовъ  свиней.  Гадом  у. 
Кешеня,  ні,  ж?.— Кишеня. 

Квамент,  ту,  м.  Экзаменъ.  Зміев.  у. 
Кзакентувати,  т^ю,  еш,  гл.  Экзаме- 

новать. Зміев.  у.  Школярі  кзаментовані. 
Зміев.  у. 

Кибалиця,  ці,  ж.— Кибалка.  Дівки 
вінки  погубили,  молодиці  кибалиці.  Чуб. 
У.  1113. 

Кибалка,  ки,  ж.  Родъ  головного  жен- 
скаго  убора.  Гол.  Од.  27.  Впрягла  в 
іринджолята  павичку,  сховала  під  кибалку 
мичку,  щоб  не  світилася  коса-  Котл.  Ен. 

(В  старовину  молода)  в  понеділок  не  очі- 
пок, а  кораблик  мала,  або  білую  кибалку 

любо  надівала.  Мкр.  Н.  34  Ум.  Кибалочка. 
Крають  китаєчку,  зшиють  кибалочку  та 
на  твою  головочку.  Мет.  158.  Он  глянь  на 

поріг,  діво,  несуть  твоє  діло:  чіпчичок,  ки- 
балочку на  твою  головочку.  Грин.  НІ.  499. 

Кйбета  и  нр.=Кебета  и  пр. 
Кйбисть,  сти,  »с.=Кебета.  Нема  ки- 

бисти  уг  його.  НВолын.   у. 
Кибіт,  біту,  л(.=Кебета.  Кибіт  є 

співати,  то  й  гарно  співає, — краще,  ніж 
у  кою  голос  є.  Лебед.  у. 

I.  Кив!  меж.  Выражаетъ  киваніе.  Во- 
на йому  кив  оддалеки  юловою.  Г.  Барв.  461. 

Кив-морі  на  його!  Нп. 
II.  Кив,  ва,  м.  Кивокъ,  мимическій 

зиакъ.  Хто  не  слухає  кива,  той  послухає 
кия  Ном.  Там  такий,  що  все  на 
кивах  та  на  мигах.  Ном.  №  5774.  Під- 

сунувши вгору  шлика  кивом.  К.  ЦН.   173.  . 
Кйва,  ви,  с.  об.— Кивун,  кивуха. 

Кивання,  -  ня,  с.  Киваніе.  Кивання 
юловою  за  кожним  поклоном.  Левиц.  (Прав 
да,  1868.  557). 

Кивати,  вавэ,  еш,  одн.  в-  кивнути, 
вну\  неш,  гл.  1)  Кивать.  Хоч  поміра,  а 
таки  пальцем  кива.  Ном.  №  3339.  .  Кива 
головою,  наче  кобила  в  спасівку.  Ном. 
Л?  2418.  Не  кивай  на  мене  чорними  бро- 

вами. Мет.  16.  2)  Махать.  Кивнув  на  чуру 

і  чура  сів  коло  йою.  К.  ЧР.  248.  Кивати 
дзвонами.  Звонить.  За  шинкаром  молодень- 

ким дзвонами  кивають,  а  шинкарку  Явдо- 
сеньку  кіньми  ростягають.  Гол.  Кивати 

п'ятами.  Шляться,  шататься.  ІГятами  ки- 
ває, бо  діла  не  має.  Ном.  Лі  11049. 

Киватися,  ваюся,  вшея,  и.  Качать- 

ся. Шух.  І.  256.  Покачиваться.  Ой  п'є Байда  та  й  кивається,  та  на  свою  цюру 
поілядається.  АД.  І.   145. 

Кивач,  ч&,  .«.— Кивень. 
Кйвень,  вня,  лі,  М'бсяць  іюль,  когда 

лошади  мотають  головою  отъ  укуса  насі- 
комыхъ.  Каменец,  в  Чигирин,  у 
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Ківер,  ра,  .к.  Киверъ.  Житель  білий, 
кивер  чорний,  хлопець  гарний  і  моторний. 
Нп.  Там  козак  виїзжае  на  конику  воро- 

ному■■,  а  в  жупані  голубому,  а  в  кивері 
золотому.  Чуб.  V.  8. 

Кивнути.  См.  Кивати. 
Кивун,  на,  Любящій  кивать.. 
Кивуха,  хи,  ж.  Любящая  кивать, 

преимущественно  изъ  кокетства.  Кв.  Жел. 
Киги  І  меж-  Выражаетъ  крикъ  чайки. 

Ой  біда  чайці,  чайці  небозі,  що  вивела 

дітки  при  битій  дорозі-  Киш!  киїи!  зле- 
тівши вгору.  Лукаш.  .85. 

Кигйк,  ку,  м.  Крикъ  чайки  Чайка... 
пронеслась  з  кигиком  по  над  Дніпром.  МВ. 
II.  117. 

Кигикання,  ня,  с  Крики  чайки. 
Желех. 

Кигикати,  гйчу,  чеш,  одн.  в.  кигик- 
нути, кну,  непі,  гл.  Кричать,  крикнуть 

(о  чайкі).  Чайка  кигиче — згинь  ти  куличе. 
Лукаш.  85.  (Чайка)  літала  над  його  моги- 

лою і  кигикала.  Чуб.  І.  62. 
Кигйтка,  ки,  ж.  Чайка.  Желех. 

Китиця,  ці  и  кигйчка,  ки,  ж.=  Ки- 
гйтка. Жйлех. 

Кидальник,  ка,  м.  Рабочій,  подающій 
снопы  или  сіно  при  укладкі  его.  Мій 
синочку,  мій  голубчику!  Мій  молотнику, 
мій  косарику  і  мій  копілнику,  і  мій  ки- 

дальнику! Мил.  215. 
Кидати,  даю,  еш,  одн.  в.  кинути, 

кину,  неш,  іл.  1)  Бросать,  кидать  Та  й 

почав  мені  кидати  у  пазуху  п'ятаки  з 
обох  кишень.-  ЗОЮР.  І  250.  Не  стій  на 
могилі,  не  кидай  пісочку.  Мет.  92.  Ой 
взяли  ю  за  реберці  та  й  кинули  через  дверці. 
Гол.  2)  Оставлять,  бросать,  переставать. 
Москаль  любить  жартуючи,  жартуючи 
кине-  Шевч.  65.  Ой  не  кидай  же  мене  та  на 

чужій  чужині.  Мет.  78.  Кидай...  вечеряти: 
час  на  коня  сісти.  Макс.  3) — вбду.  Ка- 

чать насосомъ.,  4)— нров.  Ділать  крово- 
пусканіе.  5)— сіно.  Подавать  сіно  при  укла- 
дьіваніи  его  въ  стоги.  Я  вам  лучче  так 
чого  поможу  днів  три  робить  за  процент — 
косить  там,  чи  сіно  кидать.  О.  1862. 

IX.  7.  6) — лихом  об  землю.  Забыть  о  горі, 
пренебречь  имъ.  Кинь  лихом  об  землю  та 
давай  погуляєм.  7)  Кинути  оком.  Взглянуть, 
завидіть.  Скілько  оком  кинути — гора  мріла. 
Кинула  оком  мати  на  його  вбрання,  та  й 
відвернулась.  Св.  Л.  170.  8)  Кидати  хлящём. 
Бросать  въ  безпорядки,  какъ  попало.  Па 
току  повно  свиней,  а  в  хаті  такий  гармидер: 
миска  з  водою  перекинута,    кури   поваляли 

горшки  з  полиць,  а  він  кинув  так  хлящем 
усе  хазяйство,  а  сам  пішов  на  у  лицю. Кіевск.  у. 

Кидатися,  даюся,  ешся.  одн.  в.  ки- 
нутися, нуся,  нешся,  гл.  1)  Бросаться. 

Кинувсь  до  І  Ірама  і  поцілував  його.  К-  ЧР. 
Кидається  і  сірою  собакою,  і  білою  соба- 

кою, та  ради  не  дасть.  Ном.  №  1766.  Ки- 
нулася до  Ганнусі  і  в  коси  впилася.  Шевч. 

22.  2)  Обращаться.  Вже  й  на  прощу  хо- 
дили, і  'до  знахарів  кидались — не  пособляє. 

О.  1862.  VIII.  1.  3)  Впадать.  Там,  де 

Случ  з  Горином  кидається  у  Припець, — 
звідти  ми  пригнали.  Черниг.  4)  Биться  (о 
сердці,  пульсі).  А  серце  моє  кидається, 
кидається.  Г.  Барв.  397.  Мил.  166.  5)  Не 
нйдатися  чого.  Придерживаться,  не  остав- 

лять. До  Св.  Духа  не  кидайся  кожуха. 
Ном.  №  458.  Цілий  вік  він  брехав,  дак 
тою  хліба  не  кинеться,  поки  і  вмре-  Пер- 

шого пупця  не  кидайся.  Не  упускай  пер- 
ваго  покупщика.  Чуб.  І.  298.  Чи  стала 
ціна,  чи  не  стала,  а  ти  первого  торгу  не 
кидайся.  Кв.  І.  130. 

Кйдик,  ка,  м.  1)  Маленькій  челові- 
чекъ.  Вх.  Зн.  25.  2)  Замарашка.  Вх.  Зн.  25. 

I.  Кидь,  ді,  ж.  Разстояніе,  на  кото- 
рое можно  что-нибудь  бросить.  А  він  був 

од  мене  не  більше,  як  на  одну  кидь.  Харьк. 
II.  КндьІ  меж.  Выражаетъ  бросаніе. 

Ухопив  та  кидь  його  об  землюї 

Кйалик,  ка,  м.  Родъ  льдины  изъ  за- 
мороженнаго  кизяка,  на  которомъ  катаются 
съ  горки  вмісто  саней.  Мирг.  у.  Слов. 
Д.  Эварн.  См.  Грінак. 

Кизйк,  ка,  ж.=Кізяк. 
Київ,  ва,  м.  Кіеігь. 
Київський,  а,  е.  Кіевскій. 
I.  Кий,  кйя,  м.  1)  Палка,  трость. 

Язик  доведе  до  Кигва  і  до  кия.  Ном.  № 

1125.  Один  тілько  мій  Ярема  на  кий  по- 
хилився. Шевч.  207.  2)  Дубина,  палка,  на 

конці  которой  шаровидное  утолщеніе  оть 
оставленной  части  корня.  Приходить  ба- 

гато народу  з  мечами  й  киями.  Єв.  Мр. 
XIV.  43.  Ум.  Кийбк,  нийбчон.  Которий  ко- 

зак не  міе  в  себе  шаблі  булатної,  пищалі 
семигіядної,  той  козак  кийка  на  плечі  за- 
бірає,  за  гетьманом  Хмельницьким  у  в  охот- 

ке військо  поспішає.  Мет.  391,  392.  Ув. 
Киюра,  кияка,  кияра.  Як  сім  раз  одважить 
киякою,  то  хліба  більше  не  їстимеш.  К. 
ЧР.  273. 

II.  Кий,  мгьст.  сокращенное  изъ  який 
въ  выраж.  Кий  біс!  Гліб.  Кий  чорті  Мнж.  61. 
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Кийкуватвй — Каптюга. 

Кийкуватий,  а,  е.  ==  Кияхуватий. 
Просо  кийкувате.  О.  1861.  IX.  192. 

Кийовий,  а,  е.  Палочный.  Кийовё  ка- 
рання. Навазаніе  палками  (у  запорожцеві). 

К.  ЦН.  237. 
Кийбк,  кийка,  м.  Ум.  отъ  I.  Кий. 

Кийбчок,  чка,  м.  1)  Ум.  отъ  I.  Кий. 
2)  Небольшая  палочка,  обвязанная  вишне- 

выми ягодами  сверху  до  низу,  кромі  кон- 
чика, за  который  держитъ  рука.  Богодух.  у. 

Кика,  ки,  ж.  ДЬтск.  слово.  Мясо. 
О.  1862.  IX.  119.  Як  дає  дитині  мняса, 
то  каже:  на  кики!  на  кики!  Уманск.  у.  н 
Харьк.  г. 

Кйкати,  каю,  еш,  гл.  Куковать.  Ой 
кикала  зозуленька.  Гол.  IV.  497. 

Кйкіть,  кйкоть,  ктя,  м.  Остатокъ 
отрізаннаго  пальца,  руки,  ноги,  а  также 
недоразвитая  рука,  нога.  Желех.  Ум. 
Кйнтик. 

Кйкнути,  кну,  неш,  гл.=Ґиґнути. 
Желех. 

Кила,  ли,  ж.  Грыжа.  Грин.  И.  121. 
Пот.  III.  32. 

Кйланецв,  вця,  м.  Челов'вкъ  больной 
грыжей.  Желех. 

Кйлавий,  а,  е.  1  )=Килавець.  2)  Кй- 
лаві  уставки.  Уставки  съ  извъттнаго  рода 
вышивкой.  Ко1Ь.  I.  48. 

Килйкати,  лйчу,  чеш,  гл.  Щебетать. 
Так  жалісно,  як  пташеняточко,  киличе — 
пустіть.  МВ.  I.  78.  Вона  як  пташка 
киличе. 

Килим,  на,  м.  1)  Коверъ.  Будем  жи- 
ти, вино  пити,  яничара  бити,  а  курені 

килимами,  оксамитом  крити.  Шевч.  61. 
2)  Ковровая  скатерть.  Килимом  стіл  засте- 

літе. Алв.  12.  Стояв  стіл  під  турецьким 
килимом.  К.  ЧР.  334.  А  в  тіх  наметах 
все  столи  стоять,  позастилані  все  кили- 

мами. Мет.  338.  Ум.  Килимёць.  К.  ЧР.  38. 
Килимбн. 

Килимниця,  ці,  ж.  Д-влающая  ковры. 
Жінка— ткаля,  дочка — килимниця.  Сим. 
196. 

Килимок,  мка,  м.  Ум.  отъ  килим. 

Кимак,  ка,  м.  Обрубокъ  дерева.  Ду- 
бовий кимак.  Ум.  Кииачбн.  Ув.  Кимачйще, 

кимачйсьно.  Вх.  Зн.  25. 

Кимачйна,  ни,  ж.— Кимак.  (Неболь- 
шой). Вх.  Зн.  25. 

Кимачйсько,  ка  и  кимачйще,  ща, 
с.  Ув.  отъ  кимак. 

Кимачбк,  чка,  м.  Ум.  отъ  кимак. 
Кимаччя,  чя,  с  соб.  Обрубки  дерева, 

части  жердей  и  пр.  Вх.  Зн.  25. 

Кимнях  и  кин'ях,  ха,  «=Кімнях, 
кім'ях. 

Кинджал,  лу,  м.  Кинжалъ.  А  є  у 
нас,  коли  хочеш,  турецькі  запоясники,  кинд- 

жали, однакі  завдовжки  і  одною  майстера. 
К.  ЧР.   168. 

Кйнді,  дів,  лк.=Кенді.  Ладів  на 
нош  кинді  нові  і  рукавиці  взяв  шкапові. 
Котл.  Ен. 

Киндяк,  ка,  м.  Лента?  Родъ  матерій? 
Въ  Думі  про  С.  Кишку  употреблено,  по- 
видимому,  въ  значеній  флага:  Ой  із  юрода, 
із  Трапезонта  виступала  шлера,  трьома 
цвітами  процвітана,  мальована:  ой  перейм 
цвітом  процвітана, — златосиніми  киндя- 

ками побивана;  а  другим  цвітом  процві- 
тана,— гарматами  арештована.  АД.  І. 

208.  (Паювали)  златосині  киндяки  на  ко- 
заки, златоглави  на  отамани.  АД.  І.  219. 

Кинути.  См.  Кидати. 
Кинутися.  См.  Кидатися. 
Кипа,  пи,  об.  Неповоротливый  чело- 

в'вкъ, толстая  женщина.  Оие  ще  кипа  си- 
дить. Чуб.  УД.  575. 

Кипарис,  су,  м.  Кипарисъ.  Біжить 
у  сад  меж  кипариси  чорні.  К.  МХ.  42. 

Кипарисовий,  а,  е.  Кипарисный,  ки- 
парисовый. Роздаю  всім  кипарисові  хрес- 

тики та  пляшечки  з  почаевською  водою. 

Левин.  ПЙО.  І.  387. 
Кипень,  пню,  м.  Кипятокъ.  Липнем 

її...  спарив.  О.  1862.  У.  85. 
Кипіння,  ня,  с  Кипбніє.  Дещо. 
Кипіти,  плю,  пйш,  гл.  1)  Кипіть.  В 

печі  палає  полум'я...  кипить  вечеря.  Левиц. 
І  5.  У  тих  казанках г  киплять  гршники. 

Стор.  Як  у  казані  кипіти.  Сильно  і  волно- 
ваться, шуміть;  сильно  ссориться.  На  яр- 

марку— як  у  казані  кипить,— такого  на- 
роду. Харьк.  Під'їхав  Іванець  із  своїми  за- 

порожцями, і  пійшло  усе  як  у  казані  ки- 
піти. К.  ЧР.  312.  У  їх  у  хаті  що-дня 

як  у  казані  кипить:  невістки  не  помирять- 
ся, а  за  їми  й  чоловіки — така  сварка.  2) 

Волноваться.  Як  кипів  ти  в  молодому  ві- 
кові і  як  тугував  на  старости.  Кв.  Голова 

юрить  і  серденько  кипить,  і  тіло  болить. 
Вовч.  III.  15.  Кипи,  кипи,  моє  серденько, 
на  ножі.  Нп. 

Киплячий,  а,  е.=Кип'ячий. Кйпоть,  птю,  м.  Копоть,  сажа.  Аж 
заплакали:  змили  той  кйпоть,  що  за  сім 
літ  на  серці  осів.  Г.  Барв.  96. 

^иптар,  ра,  м.— Кептар.  Гол.  Од  67. 
штюга,  гй,  ж—  Кіптяга.  Мирг.  у. 

Слов.  Д.  Эварн. 
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Кипучий,  а,  е.  Кипучій.  Пащо  мені 
жити  на  світі!  крикнув  Карно  і  скочив  у білу  кипучу  хвилю.  Левиц.  Пов.  352. 

Кнп'йч,  чу\  м.  Кипятокъ.  Лохв.  у Слов.  Д.  Эварн. 
Кип'ячий,  а,  в.  Кипящій.  Кланяється 

дяволу!  Він  тебе  кип'ячою  смолою  напоїть. 
Шевч.  294.  Потім  ставлять  тепломір  у 
кип'ячу  воду,  то  живе  срібло  підпишеться вюру.  Дещо. 

Кирган,  на,  м.  Большой,  изъ  камыша, 
съ  трубой,  шалашъ,  въ  которомъ  живетъ 
и  хранить  свои  снаряды  артель  рыболо- 
вовъ  на  Дністрі.  Одесск.  у. 

Кирд,  да,  м.  Стадо  овецъ.  Ум.  Кйрдин. 
Кйрднк,  ка,   м.   Ум.   отъ    Кйрд.    1) Небольшая    часть    овечьяго    стада.    Мнж. 

184.  2)  Стадо  котныхъ  овецъ.  Мнж.  184. 
Кирея,  рбї,  ж.  Плащъ,    длинная    су- 

конная верхняя  одежда;  большая  свита  съ 
капюшономъ.  Чуб.  VII.  421.  Козацьке  пан- 

ство похожае  в  киреях    чорних,    як   один. 
Шевч.  152.  І  шабля  и  булава    з  бунчука- 

ми, г  горностаєва    кирея  поляжуть  колись 
поруч  із  мертвими  кістками.  К.  ЧР.  101. 

Кирйнитн,  ню,  ниш,  гл.    1)  Вскапы- 
вать, взрывать.   Желех.    2)  Приводить  въ 

безпорядокъ.  3)  Пачкать,  марать.  Желех. 
Кнрйнний,  а,  е.  Грязный,    испачкан- ный. Желех. 

Кирйнннк,  ка,  м.  1)  Безнорядочный 
человікь.  Желех.  2)  Пачкунъ,  мараль- щикъ.  Желех. 

Кирйіниця,  ці,  ж.  1)  Пачкунья,  ма- 
ральщица.  Желех.  2)  Помойная  лохань. 
Желех.  У  гуцуловъ  употребляется  какъ 
ругательное  слово  относительно  женщинъ Шух.  I.  34. 

Кирйння,  ня,  с.  1)  Безпорядочно  на- 
бросанная куча,  груда.  Желех.  2)  Пач- канье, маранье.  Желех. 

Кнрйня,  ні,  ж.  Прозваніе  водки. Желех. 

Кйркати,  каю,  вш,  одн.  в.  кйркнути, 
му,  неш,  гл.  Різко  пронзительно  Кри- 

чать, крикнуть   (о    куриці).    Желех.  77м- 
поть  у  курей    після    ячменю    робиться,   
вони  тоді  киркають.  Грин.  І.  253. 

,„  КиР'кит*йка>  ВИ'  Жш  Родъ  ткани- Один  на  собі  дорогий  каптан  має,  та  з 
під  тою  кир-китайку  видирає.  КС.  1882. лІІ.  501. 

Кнрнйця,  ці,  лс.=Криннця.  У  лузі 
при  кирниці,  при  студеной  водиці.  Гол Ум.  Кирнйченьна,  нирнйчка. 

Кирнйчний,  а,  е.=Кринячний. 

Кироиая,  ну,- ж.  Раст.  8Єа1ісе  ІаШоїіа Ею.  ЗЮЗО.  І.   137. 
Кйрна,  пн,  ж.  1)  Вздернутый  носъ. 

Лічить  Енея  приступе,  очками  кирпу 
осгд.ш.  Котл.  Ен.  УІ.  72.  Кирпу  гнути.  За- 

дирать носъ.  А  як  закуштуе  школи,  вже 
й  одвертає  пику,  вже  й  кирпу  гне.  Левиц. І.  277.  Стара  не  страшна,  так  молода 
кирпу  гне.  Котл.  НП.  353.  2)=Нирпатий 
Ум.  Кйрпонька.  МБ.  (КС.  1902.  X.  143). 

Кирпатий,  а,  е.  Курносый.  Перехре- 
сти ніс,  щоб  великій  ріс,  а  то  кирпатий 

Ном.  №  5447.  Ум.  Кирпатенький.  Моя  (дів- 
чина) он  бач  русява,  що  трошки  кирпа- тенька. Кв.  І.  15. 

Кирпич,  чу,    м.    Плиты    навозу    для 
топки  въ  печахъ.  Харьк.  г.  Екатериносл.  г. 

Кирпичина,  ни,  ж.    Плитка  кирпичу. 
Ум.  Кирпичйнна. 

Кирполбї,  їв,  м.  мн.  Деревянный  ви- 
лы съ  тремя  зубьями.  Хере. 
Кйрпонька.  ки,  ж.  Ум.  отъ  кйрпа. 
Кирр!  меж.  Выражаетъ  пронзительный 

крикъ  испуганной  курицы.  На  сідало  тихё 
чиясь  рука  жорстка  сягає  помацъки  і  ку- 

рицы хапає...  „Кирр!  кирр!  кудах!".  К 
Дз.  145. Кйршава,  вн,  ж.  Волоса?  Ну,  в  нас 
і  батько:  тілько  проти  них  що  небудь  ска- 

жи, так  зараз  за  киршаву  й  ловлять. Екатериносл.  у.  Слов.  Д.  Эварн. 
Кис,  кис!  меж.  Уськанье  собакъ. 

Джий.'кж,  кис.'джий!  Уджга,  рябкої 'уджга! —цькував  дід.  Левиц.  Пов.  227. 
Киса,  сй,  ж.  1)  Мішокь,  кошелекъ, 

мошна.  В  кою  віл  та  коса,  в  тою  й  гро- 
шей киса.  Ном.  №  10207.  За  кису  світ 

увесь  не  мирить.  Г.  Барв.  448.  2)  Вере- 
вочный мішокь.  Чуб.  VI.  403. 

Киселик,  ку,  м.  Ум.  отъ  кисіль. 
Киселиця,  ці,  ж.  Родъ  киселя,  вари- 

маго  изъ  сливъ  и  кукурузныхъ  крупъ 
(Шух.  I.  143)  или  изъ  муки  кукурузной 
гречневой  или  ржаной.  (Ко1Ь.  I.  54),  яч- менной или  овсяной.  Желех. 

Киселйчник;  ка,  м.  Сосудъ,  въ  кото- 
ромъ приготовляется  ииселйця.  Желех. 

Кисет,  та,  м.  Кисетъ.  Плели  з  ниток 
якісь  кисети  на  тютюн.  Левиц.  I.  506. 

Кисетйна,  ни,  ас.= Кисет.  Кладе  чап- 
ко  гроші  в  кисетину.О.  1861.  XI.  Кух.  23. 

Кисйрь,  рй,  м.  Овцы    съ   новонарож- 
денными  ягнятами.  О  1862.  V.  Кух.    38. 

Кисіль,  лю,  м.    Кисель.    Добрі   зуби 
що  й  кисіль  їдять.  Ном.  №  2048.  Щкида 
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Сидорова!  киселем  млинці  помазані,  на  пар- 
кані сушаться.  Ном.  №  6883. 

Кислий,  а,  е.  Кислый.  Кисле  в  рот 
тисне.  Ном.  №  5086.  Борщ  кислий,  оско- 

мистий, чорт  зна  колишній.  ЗОЮР.  І.  217. 
Кисле  колоно.  Простокваша.  Дак  мати  все 
було  любить  молоко  парене,  а  ми  все  кис- 

ле.. ЗОЮР.  І.  229.  Ум.  Кисленький. 
Кислиця,  ці,  ж.  1)  Яблоко  съ  дикой 

яблони.  Знай  нас!  ми  кислиці,  з  нас ,  квас! 
Ном  №  2524.  а)  Наговорив  на  вербі  гру- 

ші, на  осиці  кислиці.  Наговорилъ  несообраз- 
ностей, навралъ.  б)  Хто  нислйці  поїв,  а  на 

ного  оскбма  напала.  Въ  чужомъ  пиру  по- 
хмелье. Ном.  №  4068.  2)  Яблоня  дичка. 

3)  Названіе  необузданнаго,  непослушнаго 
вола.  КС.  1898.  VII.  46.  Ум.  Кисличка. 

Кисличка,  ки,  ж.  1)  Ум.  отъ  кис- 
лиця. Адам  ззів  кисличку,  а  в  нас  оскома 

на  зубах.  Ном.  №  125.  2)  Дубовые  оріяп: 
ки.  Про  хвороби,  14.  3)  мн.  Раст.  Ругоіа 
<есип(1а  Ь.  ЗЮЗО.  I.  169. 

Кислйччя,  чя,  с.  соб.  Дикія  яблони, 
дикія  яблоки.  Зміев.  у. 

Кйслнще.  ща,  с.  (Кишдище?).  Ста- 
до, гніздо,  сборище  рыбъ,  насвкомыхъ. 

Мнж.  184. 

Кнслість,  лости,  ж.  Кислота.  Велику 
кислість  мае.  Н  Волынск,  у. 

Кисло,  нар.  Кисло.  Хоч  кисло,  хоч 

прісно — усе  умісто.  Поел. 
Кислоокий,  а,  е.  Съ  гноящимися  гла- 

зами. Буе  тонкий,  сухий,  високий  і  гуня- 
вий й  кислоокий-   Сніп.  135. 
Кислота,  ти,  ж.  Кислота.  Кислотою 

ввитись.  Покрыться  кислымъ.  Як  не  ви- 
миєш довю  глечика  після  молока,  то  вій 

через  день  кислотою  візьметься-  Волч.  у. 
Кйслощі,  щей  и  щів,  ж.  мн.  Кислота. 

Щоб  не  заводилось  кислощів.  Чигир,  у. 
Кисляк,  ка,  м.  1)  Хлібь  кислый.  їж 

прісняки,  заким  будуть  кисляки.  Ном.  & 
12288.  2)  Простокваша.  Шух.  І.  215. 

Киснути,  сну,  неш,  м.  1)  Киснуть. 
Не  можно  вже  юшки  їсти:  почала  кисну- 

ти. Учинила  вчора  хліб, — кисне,  кисне,  та 
ніяк  не  сходе.  Харьк.  Чц  не  той  то  хміль, 
хміль,  що  у  пиві  кисне?  ЗОЮР.  І.  273. 
Кисне,  ян  солоний  огірок.  Постоянно  нла-  • 
четь.  Ном.  Л°  2380.  Піяне — иолонб  нйсне. 
Сділаеть  очень  кислую  физіономію.  Ном. 
3041.  2)  Долго  мокнуть.  Чи  ти  коли  по- 
оджимаеш  ті  сорочки?  Доки  їм  кисг.ути? 
Харьк.  3)  Хандрить,  киснуть,  плакать.  Та 
вже  мабуть  вас  так  Бог  создав,  щоб  усе 
киснути.  К.  ЧР.  290.     Часом    чоловік    не 

купить  на  базарі  своїй  жінці  шматок 
дрантини,  а  вона  киснутиме  цілий  день. 
Левиц.  І.  499.  4) — у  шинку.  Пьянствовать 
часто  Стали  тільки  по  шинках  киснути 

Мир.  ХРВ.  119. 
Кйсти,  сну,  неш,  г.»— Киснути.  Ох 

і  кис  той  кисіль  да  тринадцять  неділь. 

Наварю  я  борхцику:  будем  борщик  їсти — 
перестанем  кисти.  Ном.  334. 

Кит,  та,  м.  Китъ.  Його  кит-риба  за- 
раз і  вхопила.  ЗОЮР.  II.  60. 
Кита,  ти,  ж.  1)=Кйтиця.  Въ  слі- 

дующ.  примір-в  употреблено,  повидимому, 
въ  значеній:  султанъ,  перья  на  головномъ 
уборі:  Кита  біла,  кивер  чорний,  хлопець 
гожий  і  моторний.  Раиіі.  (Но  см.  этотг- 
же  примвръ  при  слові  китель).  2)  Хпостъ 
лисицы.  Вх  Ич.  II.  5.  См.  Китюх.  3)= 
Китайка?  Один  на  собі  каптан  мае  та  з 
під  .тою  жовті  та  чорні  кити  видирає. 
АД.  І.  121.  (Въ  друг.  вар.  здісь:  китайку 
видирає.  АД.  І.   116,   125. 

Китаёвий,  а,  е.  Изъ  китайки.  Жупан 
китаєвий.  Гол.  Жупан  на  йому  синій  і 
китаєва  юпка.  Кв.  І.  9.  Китаєві  штани. 
О.   1862.  IX.  68. 

Китаечка,  ки,  ж.  Ум.  отъ  китайка. 

Китай,  таю,  м.  1)  Китай.  2)= 
Китайка.  Приніс  китаю  на  дві  спідниці. 
Нп.  -Будем  драти,  пане  брате,  з  китаю 
тучи.  Гол.  І.  14.  3)  Родъ  музыкальнаго 
инструмента.  Можний  пан  лежит  й  а  в 
китай  грає,  ой  грає,  грає,  краще  співає. 
КоІЬ.  І.  113. 

Китайка,  ки,  ж.  Матерія  китайка.  Із 
кишені  китайку  виймає,  поцілував  мерт- 

вих в  очі,  хрестить,  накриває  червтою 
китайкою  голови  козачі.  Шевч.  214.  Ум. 
Китаєчка.  Ой  десь  же  ти,  дівчинонько,  з 
китаечки  звита,  що  ти  мене  додержала 
до  білою  світа.  Мет.  45. 

Китайський,  а,  є.  Китайскій.  Желех. 
Китайча,  чати,  с  Маленькій  китаєць. 

Желех. 
Китайчаний  и  китайчаетий  а,  е.— 

Китаєвий.  В  китайчаних  штанях.  Сніп. 
134.  Взяв  штани  якитайчасті.  Снін.  124. 

Китвйця,  ці,  ж-  Деревянный  ци- 

линдръ,  подклады ваемый  подъ  рычагъ,  ко- 
торымъ  ноднимаютъ  мельничный  жерновъ 
для  ковки  поглідняго.  Мык.  481.  См. 
Кітвиця. 

Китель,  ля,  л-  Китель.  Китель  білий, 
кивер  чорний,  хлопець  гарний  і  моторний. 
Рк.  Макс. 

Китити,  кичу\  тйш,    «.    Ділать  ки- 
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ста.  Та  улила  хусточки  з  китаечки,  ки- 
тила  китиці  з  заполочі.  Мил.  88. 

Китиця,  ці,  ж.  І)  Кисть  (у  платья, 
ковра,  сбруи  и  пр.)  Вас.  160,  170.  Шух. 
I  128.  2)  Кисть  изъ  сросшихся  вмісті 
нісколькі  ъ  оріховь  Камен.  у.  3)  Снопъ 
соломы,  связанный  съ  того  конца,  гді  ко- 

лосья, и  употребляемый  для  соломенныхъ 
кровель.  Чуб.  VII.  379.  См.  Кулик.  4)Бу- 
кеть  цвътовъ.  Желех.  5)  Гора,  только  на 
вершині  накрытая  снігомь.  Шух.  I.  73. 
Ум.  Китичка.  Хусточка  у  пояса  мережу- 
вана  г  з  вишитими  орлами  і  ляхівка  з  під 
плахти  вимережувана  і  з  китичками. 
Кв.  І.  7. 

Китичний,  а,  е.  Относящійся  къ  ки- 
сти. Китичний  сотник  Китииіний  тим  звав- 

ся сотник,  що  китиця  в  його  була  коло 
шаблі.  О.   1861.  XI.  Кух.  29. 

Киткй,  ток,  ж.,  мн.  Косы,  положенный 
надъ  ушами.  Гол.  Од.  72. 

Кнтчастий,  в,  е.  Украшенный  кистя- 
ми. Желех. 

К  и  тюх,  хв,  м.  Лисій  хностъ.  Вх.  Пч. 
II.  5.  См.  Кита  2. 

Кнтяг,  гу  и  кйтях,  ху,  м.  1)  Гроздь, 
кисть.  Спілі  вишні  злипались  китяхами, 
як  бджоли  кругом  матки.  Левиц.  Пов.  192. 
Вишні  так  і  висять  китяхами.  Харьк.  г. 

2;  Комокъ.  А  снії  ліпив  у  шибки,  наби- 
вався китяхами,  блищав  через  скло.  Левиц. 

І.  515.  3)  Метелка  проса.  Мнж.  184. 

КихГ  меж.  Выражаетъ  смъхъ.  Ких- 
кых-ких! — засміялись  чумаки.  О.  1861. 
X.  22. 

Кйхкати.  каю,  еш,  гл  Сміяться.  / 
почали  кйхкати  усі  чотирі.  Св.  Л.  196.  1 
старі  на  печі,  вовну  скубучи,  кихкають,  а 
вона  й  не  всміхнеться.  Г.  Барв.   103. 

Кйці-баба.  Игра  въ  роді  жмурокъ. 
Хто  баби  не  веде,  того  киці-баба  поведе. 
ІІом.  Л£  12573.  А  колись,  каже,  ви  так 

з  ними  виїравали  в  хрещика  та  в  киці- 
баби.  Левиц.  І.  276; 

Кйцка,  ки,  ж.  Кусокъ  дерна;  комі. 
земли,  глыба,  вывороченная  плугомъ.  Вх. 
Зн.  25,  Шух.  I.  165. 

Квць,  кнць!  меж.  Зовъ  кошекьі 
Кйцька,  ки,  ж.  Ум.  отъ  кйця. 
Кицюня,  ні  и  кицюнечка.  ки,  ж. 

Ум.  отъ  кйця. 
Кйця,  ці,  ж.  1)  Кошка.  Пішла  кнця 

но  водицю,  та  й  упала  у  криницю.  На.  2) 
Родъ  дътской  игры.  Ив.  36.  Ум.  Кйцька, 
кицюня,  кицюнечка.  Як  до  тебе  ходити?.. 
В  тебе  кйцька  лиха.  Чуб. 

Кицй,  цйтн,  с.  Маленькій  'оршечекъ. 
Желех.  Ум.  Кициня,  кицятко. 

Кицйти,  цйю,  еш,  гл.  Въ  «грі  въ 
жмурки:  дотрагиваться  до  кого  либо  изъ 
прятавшихся,  который  послі  этого  начи- 

наете жмурить.  О.  1861.  XI.  Свидн.  37. 

Кйчера,  ри,  ж.  Гора,  покрытая  лъхомъ, 
кромі  вершины.  Желех.  Шух.  I.  73.  Ум. 
Кйчірка.  Вх.  Зн.  25. 

Кичка,  ки,  ж.  I)  Прядь  льна,  запле- 
тенная въ  косу  новобрачной.  Беруть  трош- 

ки льону  і  завивають  їй  (молодій)  разом  з 
косою,  щоб  більше  було  коси;  хоть  і  великі 
коси,  то  завше  треба  той  льон,  і  то  на- 

зивається зачіска  та  кичка.  Метл.  208. 

2)  Кольцеобразный  валикъ  изъ  пакли, 

шерсти  или  гарусу,  иногда  обшитый  хол- 
стомъ,  который  носится  замужними  жен- 

щинами на  головахъ  подъ  головнымъ  убо- 
ромъ  (очіпком,  чепцём).  КоІЬ.  І.  38.  3)  Хо- 

мутина, подушка  валькомъ,  кишкой,  под- 

жатая подъ  клешни  хомута.  Вас'.  159.  Ли- 
марь  кичку  зашиває.  Шевч.  540.  4)  Пу? 
чекъ  соломы  или  камыша,  употребляемый 

для  крытья  крыши.  Желех.  5)  Часть  во- 
ротъ,  дверей:  кусокъ  дерева  съ  вьгрізан- 
нымъ  въ  немъ  съ  одной  стороны  углуб- 
лешемъ, — этой  стороной  онъ  прибивается 
къ  столбу  или  стіні,  тогда  углубленіе 
даетъ  отверстіе,  въ  которое  входить  верхъ 
вертикальнаго  столбика  глухого  конца  во- 
ротъ  или  шипъ  дверей.  Шух.  I.  87,  93. 
6)  Оставшійся  въ  землі  послі  срублен- 
наго  дерева  его  пень  или  корень.  А  наші 
кички  викопують. 

Кйчматнся,  юся,  ешоя,  и.  Копаться, 
возиться.  Кичмався  дома  то  над  сим,  то 
над  тим.  Кременя,  у. 

Кичувати,  чую,  еш,  гл.  Корчевать. 
Отто  ліс, — щоб  же  ви  мені  вирубали 
його,  викачували,  зорали,  пшениці  насія- 

ли!.. А  ті  як  ухопляться:  той  руба,  той 
деревню  вивозить,  той  кичуе.  Рудч.  Ск. 
II.   120. 

Киш!  меж.,  которымъ  отгоняютъ  птицъ. 
Позгоним  вас:  киш-киш! 

Кишёнька,  ки,  ж.  Ум.  отъ 'кишеня. 
Кишеня,  ні,  ж.  Карманъ.  Спасибі  в 

кишеню  не  ховають.  Ном.  №  4137.  Шага 
з  кишені  панської  виймає.  Дума.  У  латаній 
свитині  і  без  чобіт,  а  грошей  носив  повні  ли- 

шені. К.  ЧР.  20.  Чбртова  кишёня.  Родъ  брани. 

Отто  дочка,  а  то  батько — чортова  ки- 
шеня. Шевч.  134.  В  кишені  гудё.  Пусто  въ 

кармані,  ніть  денеп..  Ном.  >&  1485.  Ум. 
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Кишенька.  Бере  люльку  у  кишеньку,  йде  до 
корчми  пити.  Чуб. 

Кйшечка,  ки,  ж.  Ум.  оть  кишка. 

Кишіти,  шу,  шйш,  гл.  Кишіть.     Аж 
кишить  невольника  у  Сиракузах.  Шевч.  606. 

Кишка,  ки,  ж.  1)  Кишка.  Чи  мох, 
чи  вовна,  аби  кишка  повна.  Ном.  12173.  Тре- 

ба думать  та  гадать,  чим  кишки  на- 
пхать. Ном.  2)  Колбаса,  начиненная  ка- 

шей. Маркев.  154.  Дайте  мені  кишку, 
іззім  у  затишку.  Чуб.  3)  Красный  нарость 
на  голові  индійскаго  пітуха.  4)  Ходити 
б£3  кишки.  Ходить  безъ-  пояса.  Гол.  Од. 
4В.  Ум.  Кйшечка. 

Кишкати,  каю,  еш,  одн.  в.  кишнути, 
шну,  неш,  гл.  Прогонять,  прогнать  птицу 
криком  киш!  Прилетіла  тетерочка...  Не 
кишкайте,  не  лякайте:  нехай  привикає.  Нп. 

Кишкатий,  а,  е.  Оь  краснымъ  на- 
ростомъ  на  голові  (объ  индійскомь  піту- 
хі).  Индйк  кишкатий!-  говорится  о  спеси- 

помъ  человікі.  О*.  1861.  XI.  Кух.  16. 
Кишхбний,  а,  е.  Кишечный;  сделан- 

ный изъ  кишекъ.  Кишкова  струна.  КС. 
1882,  VIII.  282;  1892.  III.  383. 

Ккшкун,  ни,  м.  Кабаиъ  съ  однимъ  яд- 
ромъ.  Мирг.  у.  Слов.  Д.  Эварн.  См.  Гилун. 

Кйшло,  ла,  с.  Жилище,  гніздо. 
Кишнути.  См.  Кишкати. 
Кин>ра,  ри,  ж.  У  в.  отъ  кий. 
Кийе,  ка,    и.— Киях. 
Кийка,  ки,  ж.  Ув.  отъ  кий. 
Киянёць,  иди,  м.  Нога  съ  ляжкой 

въ  мясной  туші.  Лебед.  у. 
Киянин,  на,  м.  Шевлянинъ.  Ой  кияне, 

кияне,  панове  громада!  ЗОЮР.  I.  4. 
Киянка,  ки,  ж.  1)  Кіевлянка.  2)  Бо- 

гомолка, идущая  на  богомолье  въ  Шевъ, 
или  возвращающаяся  оттуда.  Понеділкує, 
черничить,  киянок  годує.  Мкр.  Н.  30. 
3)  Небольшой  деревянный  молотокъ  у  сто- 

ляра. Мирг.  у.  Слов.  Д.  Эварн.  Ум.  Ния- 
иочка.  Я  з  Києва  швачка,  я  з  Києва  кия- 
ночка,  а  з  юрода    юродяночка.    Мет.    197. 

Ки  енський,  а,  е.  Кіевскій.  В  хаті 
.кило  та  любо  глянути:  лавки  й  столи  ли- 

пові, образи  киянські,  хороше  помальовані. 
МВ.  І.  84. 

Кийра,  ри,  ж .— - Киюра.  Мнж.  60. 
Кийх,  ха,  м.  1)  Кисть,  початокъ  ку- 

курузы. За  цілий  день  я  ззів  тілько  два 
кияхи  пшенички.  Сквир.  у.  2)  Раст.  Тпурпа 
апечбііїоііа  Ь.  ЗЮЗО.  І.  169.  3)  Метелка 
проса.  Мнж.  184.  Ум.  Нияшбн. 

Кияхуватий,  а,  е.  О  просі:  Кияху- 
вйте  прбсо — то  просо,  кисть  котораго  собрана 

вмісті,  всі  віточки  прижаты.  Мнж.  184. 
См.  Кийкуватий. 

Кия  шок,  шка,  м.  Ум.  отъ  кийх. 

Кібець,  бця,  м.  1)  Кобчикъ.  Ой  на- 
мостив кібець  гніздо  на  високій  тополі. 

Нп.  2)  Названіе  одного  изъ  играющихъ 

въ  дітской  игрі  въ  перепелицю.  Ив.  25." Ум.  Кібчик.  Летять  спастись  в  лісах  об- 
ширннх  од  злого  кібчика  когтей.  Котл.  Ен. 

Кібчити,  чу,  чиш,  гл.  Бить,  колотить. 
Мнж.  61. 

Ківетора,  ри,  ж.  Половина  тальби. 
Шух.  І.  182.г 

Ківкй,  ків,  м.  жн.=Лядобійці.  МУЕ. 
НІ.  24. 

Ківната,  ти,  ж—  Кімната.  Ой  деж 
тебе  порубали?  Б  ківнаті  на  блаваті. 
Гол.  І.  82. 

Ківш,  ковша,  лі.  1)  Совокъ  для  на- 
сыпки зернового  хліба,  муки  и  пр.  2) 

Плата  мельнику  мукою  за  помолъ.  Ковша 
брати.  3)  Ковшъ,  сосудъ  съ  рукоятью  для 
черпанья  и  питья  жидкостей.  Чи  чарка 
то,  чи  ківш  буде, — не  глядить  переміни: 
гладко  п'ють,  як  з  лука  б'ють,  до  ночної 
тіни.  ЗОЮР.  І,  317.  Випити  ківш  лиха. 
Претерпіть  много  горя.  Не  один  ківш 

лиха  підсунула  йому  злая  доля, — випив  їх 
бідолашний.  Стор.  І.  231.  Бийте  його  добре 
киями,  гцоб  знав  почому  ківш  лиха.  Ном. 
Лі  4954.  Ум.  Ківшик.  Сивушки  зараз  ков- 
тонули  по  ківшику  і  не  здрігнули.  Котл. 

Кіготь,  гтя,  м.  Коготь.  Здається  й 
ма.ш  пташка,  та  кігті  гострі.  Посл. 

Кіз,  ківу,  м.  Калъ  животных? .  Серди- 
тий та  недужий-кізові  рівня.  Ном-  №  3349. 

Посадити  в  кіз  (в  тепле  нутро  убитої 
скотини — дитину  од  сухот).  Ном.  №  8402. 
Супілько  кізу  лежить,  що  у  віз  не  забереш. 
См.  Кізяк. 

Ківівер,  ра,  м.   Крутое  взгорье,  кото- 
рое можно    пахать   сверху   внизъ,  возвра- 

щаясь съ  плугомъ  порожнякомъ.  Вас.  205. 

КІ8ІЙ,  я,  е.    Козій.    Желех.   Кізв  мо- 
локо=Кітче  иолокб.  Вх.  Уг.  244. 

Кізка,  ки,  ж.    Ум.  отъ  коаа.    1)  Ко- 
зочка.   Коли  б   кізка    не  скакала,    то  б  і 

ніжки  не  зламала.  Ном.  №  7066.  2)  Кнутъ, 
приділанньїй  къ  козьей  лапкі. 

Кізли    См.  Коаел. 

КІ8лик,  ка,  м.  Отгородка  на  чабан- 
ской  арбі  для  топлива.  Мнж.  182. 

Кізли нн,  лин,  .им.  1)  Подставки,  на 

которыхъ  лежить  конецъ  вала  въ  мель- 
ниці.  Лебед.  у.    2)  Колышки,   забитые  по 
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бокам  нізлин    для   того,    чтобы    лазить  по 
нинъ  вверхъ  для  смазки  вала.  Лебед.  у. 

КІ8ЛЯ.  лити,  с.  Козленокъ.  Почали 
плодити  рябих  ягнят  і  кізлят.  Опат.  58. 

Кізонька  И  КІ80ЧК8,  ки,    ж.    Ум.  оть 
коза. 

Кі8Ь-КІ8ь!  меж.  Зовъ  козь. 
Ківяк,  ка,  м.    Пометь,    калъ    домаш- 

нихъ  животныхъ.    До  нашою    береш    ніщо 
добре   не  припливе — не    кізяк,    то   тріска. 
Ном.  Лі  2137.  Ум.  Кізячбк.  Мнж.  1. 

Кійло,  ла,  с.  Ковыль,  Зіірра  реппаїа. 
О.  1862.  V.  Кух.  38.  Ой  по  горі,  по 
горі,  ,  там  Грицюхно  ходить,  там  біле 
кійло  косить  та  коню  свойму  носить. 
Грин.,Ш.  462. 

Кіл,  кола,  м.  Колъ.  Дурному  хоч 
кіл  на  голові  теши.  Ном.  №  6185.  Св.  Ми- 

кола не  поставить  кола.  Ном.  №  453. 

Кілаш,  ша,  м.  Родъ  горшка  около  5 
вершковъ  вышиною,  то-же,  что  кашник. 
Вас.  181. 

Кілець,  льця,  м.  Ростокъ  въ  зерні. 
Каменец,  у.  Глазокъ  въ  картофель.  Кепська 
справа,  коли  люде  почали  вже  кільцями 
картоплю  садити.  Це  лихо  ріже  на  кільці 
бараболю.  Подольск,  г.  Кільці  пускати.  Про- 

ростать. Ум.  Кільчик. 
Кілки,  кілко,  .4  >і,ст. =Кі  л  ьки ,  кілько. 

Кілкий,  а,  є.  Колючій.   Зеленими  спо- 
ришами і  кілкими  будяками.  Нп. 

Кілля,  ля,  с  соб.  оть  кіл.  1)  Колья. 
Прославився  на  Вкраїні  гає  козак  і  Гонта, 
що  сажав  жидів  на  кілля  рядом  поверх 
плота.  Ном  №  672.  Инший  на  ярмарок 
брався,  инший  у  гай  по  кіллг.  К.  ЧР.  67. 
2)  Првготовленныя  для  постройки  части 
ствола  дерева — самыя  верхній,  длиной  по 
5—6  метровъ.  Шух.  І.  88. 

Кілбк,  лка,  м.  1)  Колышек! .  2)  Колъ 
въ  плетні.  На  перелазі,  вхопившись  рука- 

ми за  два  кілки,  з'явилась,  як  з  землі  ви- 
росла, Ганна.  Левиц.  І.  26.  2)  Деревян- 

ный гвоздь.  Гива  тим  червива,  що  кілка- 
ми з  неї  Христа  мучилгі.  Ном.  №  315. 

4)  Вішалка  въ  виді  колышка,  вбиваемаго 

вь  стіну.  До  півдня  буде  вбіратись  та  на- 
чіпляє на  себе  всього...  як  на  кілок  у  ко- 

морі. МВ.  І.  28.  5)  Въ  дверяхъ  крестьян- 
скихъ  построекъ:  ручка  въ  виді  колышка, 
за  которую  берутся  при  отворяніи  дверей. 
КоІЬ.  І.  57.  6)  Колышекъ,  вкладываемый  у 
запора  вмісто  замка.  Пивниця  на  колку. 
Ном.  К>  1259.  7)= Заніз  (у  ярмі).  КоІЬ. 
І.  67.  8)  Одвнъ  изъ    двухъ   деревянныхъ 

шиповъ,  которыми  прикріплень  къ  оси 
задній  насад  крестьянской  повозки.  Рудч. 
Чп.  249.  Ум.  Кілбчок. 

Кілбчок,  чка,  м.  Ум.  оть  кілбк.  1) 
Употребляется  какъ  уменьшительное  отъ 
кілбк  во  всіхь  указанныхъ  выше  значені- 
яхъ.  Отут  ще  кілочок  треба  забити. — Та 
цей  тин  довго  не  стоятиме:  кілочки  по- 

ганенькі—як же  воно  держатиметься?— Од- 
ріже од  жмутка  два  шматочки  та  зв'яже 

докупи  та  й  повісить  на  кілочку.  ЗОЮР 
І.  308.  Два  кілочки  у  стіні...  на  їх  ні- 

чого не  висить.  МВ.  НІ.  2)=Чека.  Рудч 
Чп.  249,  250.  3)  Вь  сновальниці:  колыш- 

ки, аа  которые  надівается  пряжа.  Вас 

202.  4)  Колокъ  у  струнныхъ  музыкаль- 
ныхъ  инструментовъ  для   укріпн  струнъ 

Кілька,  кільки  и  кілько,  нар.  1) 
Сколько.  Кілько  смаку,  тілько  й  гріху 
Ном.  №  ПО.  Хоч  кільки  молися,  з  біди  не 
вимолишся.  Ном.  №  159.  2)  Нісколько.  Од 
вулиці  поодрізнювались  кілька  пар  хлопців 
та  дівчат-  Левиц.  І.  18.  Я  кільком  ка- 

зав— коли  не  хотять.  НВолын.  у.  То  хуст- 
ку купила,  то  сорочок  справила  кільки. 

МВ.  І.  28.  Сила  одного  чоловіка  або  кіль- 
кох людей.  Левиц.  (Правда  1868,  415). 
Кількадесять,  числ.  Нісколько  де- 

сятковъ. 
Кількалітній,  я,  в.  Сушествующій 

нісколько  літь.  Желех. 
Кільки.  См.  Кілька. 
Кільки сь,  нар.  Нісколько.  Минуло 

кількись  часу    Г.  Барв.  510. 
Кількість,  кости,  ж.  Количество. 

Желех. Кілько.  См.  Кілька. 
Кільканадцять,  числ.  Сверхъ  десятка. 

Круг  сонця  ходять  кільконадцять  планет- 
Дещо.  Розгорює  де  небудь  дівчина  кілько- 

надцять шагів.  О.  1862.  І.  74. 
Кількораз,  нар.  Нісколько  разъ.  Вх. 

Зн.  25. 
Кідькоро,  нар.  Нісколько.  Як  тарах- 

не в  стадо  гусей,  так  разом  кількоро  їх  і 
вб'є.  О.  1861.  XI.  73. 

Кільце,  цй,  с  1)  Круть,  кружекь.  Ой 
у  місці  в  крайній  хаті  кільцем  танець 
ходить.  Гатц.  296.  2)  Кольцо  вообще,  за 
всключеніемь  носимаго  на  пальці.  Ведмідь 
здоровий,  та  кільце  в  носі.  Ном.  №  4228. 
Хто  старцям  милостину  подавав,  то  все 
перед  ним  і  лежить:  чи  шматок  хліба,  чи 
кільце  ковбаски.  ЗОЮР.  І.  306.  3)  Звено. 
Біда  за  біду  чепляеться,  як  у  ланцюзі 
кільце  за  кільце.   Ном.  №  2164. 
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Кільчик,  ка,  м.  Ум.  отъ  кілець. 

Кільчитися,  чуся,  чишся,  гл.  Пу- 
скать ростки,  проростать.  Вже  кільчиться 

гречка,  пшениця.  Каменец,  у.  Він  злиден- 
ний господарь:  у  його  в  коморі  геть  покіль- 

чилась  пшениця.  Подольск,  г. 
Кілювати,  люю,  еш,  гл.  Заделывать, 

забирать  стіну  вертикально  поставленны- 
ми жердями.  Кілювати  хату.  Каменец,  у. 

Кіля,  пред.=Віля.  Сотворив  з  тою 
ребра  Ъву  і  положив  кіля  Адама.  Чуб. 

Кімлач,  ча,  м.  Сіть  въ  виді  верши 
для  ловленія  рыбы.  То-же  что  ятір  (см.), 
но  безъ  крыльевъ.  (Александровен,  у.  и 
Мнж.  182)  и  безъ  суятрииа.  Вх.  11ч.  II.  22. 

Кімлашня,  ні,  ж.  соб-  Калмыки. 
Александров,  у.  Слов.  Д.  Эварн. 

Кіжлнк,  ка,  м.  Калмыкъ. 
Кімлйцький,  а,  е.  Калмнцкій.  До  кім- 

лйцьних  заговін  ждати.  Никогда  не  дож- 
даться. Ном.  №  5633. 

Кімлйчка,  ки,  ж.  1)  Калмычка.  2)  Де- 
ревянная курительная  трубка  съ  длинной 

шейкой  и  выпуклой  крышкой.  Вас.  148. 

Кімля,  лі,  ж.  Сітка  для  ловли  ры- 
бы. Желех.  и  Лебед.  у. 

Кімната,  ти,  ж.  Въ  малорусскихъ  ха- 
ті, домі —небольшая  комнатка,  отгоро- 

женная въ  большой  общей  комнаті;  слу- 
жить обыкновенно  спальней.  Вас.  195.  У 

вдовиці  дві  світлиці,  а  третя  кімната. 
Мет.  53.  Поставлю  хату  і  кімнату.  Шевч. 
Піду  я  до  кімнати  постіль  білу  слати. 
Чуб.  V  Мати  собі  стрівожилась,  уста- 

ла з-за  стола  і  одвела  її  в  кімнату.  К. 
ЧР.  129.  Ум.  Кімнатна,  німнаточка.  Він  лю- 

бив свою  світличку  з  кімнаткою  Г.  Барв. 

143.  Сам  Сухобрус  жив  в  сусідній  кім- 
натці- Левиц.   Нов. 

Кімняхь,  ха,  м.~ Кім'ях. 
Кінса,  си,  ж.  1)  Кусокъ,  комъ,  напр., 

земли.  Ном.  №  10466.  2)  Кусокъ  хліба. 
Пастух  за  ворота,  кімса  в  його  коло  рота. 
Ном.    №  10466. 

Кім  Ах,  ха,  м  Комокъ  слипшихся 

ягодъ,  гроздь.  Вишні  так  і  висять  кім'я- 
хами. Харьк    у. 

Кін,  кбну,  .«•  1)  Публичное  місто, 
ґді  стояли  присужденные  къ  тому  въ  ви- 

ді наказаній.  Коси  різалгі  блудяжкам,  в 
погріб  запіралк,  другі  у  кона  стояли,  год 
не  причащались.  Мкр.  Н.  35.  2)  Місто 
игры    3)  Сцена. 

Кінатбв!  Восклицаніе  гуцульсквхъ  дре- 
восіковь:  когда  съ  горъ  спускають  внизъ 
по  деревянному  желобу  срубленное    дере- 

во, верхніе  рабочіе  кричатъ  стоящимъ  вни- 
зу вдоль  желоба:  клейгбв! — крикъ,  предо- 

стерегаю щій  объ  опасности  отъ  летящаго 
съ  страшной  силой  дерева;  когда  носліднее 
достигнетъ  конца  желоба  и  рабочіе  от- 

бросать его  въ  сторону,  они  кричатъ:  ніна- 
тбв!  Крикъ  этотъ  передается,  отъ  одного 

къ  другому  все  выше  и,  достигнувъ  стоя- 
щихъ  на  высотахъ  рабочихъ,  служить  для 
нихъ  знакомь,  что  путь  свободенъ  для  но- 
ваго  дерева.  Шух.  1.  179. 

I.  Кінва,  ви,  ж.  1)  Деревянная  круж- 
ка. Кухарі  ставлять  по  всіх  столах  де- 

рев'яні ваганки  з  потравою,  а  між  ними  у 
великих  кінвах,  теж-  дерев'яних,  горілку, 
мед,  пиво...  Стор.  II.  150.  Взяв  раз  покуш- 

тував, удруге  напився  (пива),  а  втрете  як 
узяв  ту  кінву  за  ухо,  то  зробив  у  тій  ко- 
нівцї  сухо.  ЗОЮР.  І.  204.  2)  Ведро.  Моло- 

дичка кароока...  бігла  з  кінвами  по  воду. 
Федьк    Ум.  Конівка. 

II.  Кінві,  ви,  ж.  со:).  Лошади.  Бач, 
скілько  кінви  пасеться.  Зміев.  у. 

Кінець,  нця,  м.  1)  Конецъ,  окончаніе, 
заключеніе  Кінець— ділу  вінець.  Посл.  Цар- 

ству його  не  буде  кінця,  вв.  Л.  І.  33.  На 
при  кінці.  Въ  конці,  напослідокь.  На  при 
кінці  всього  й  каже...  До  кінця.  До  конца, 

до  окончанія.  До  кінця  там  досидів.  Кі- 
нець віку,  а)  Окончаніе  жизни.  Оце  вже 

кінець  мою  віку,  б)  Конецъ  міра.  Мабуть 
кінець  віку  оце  приближився:  хоч  рідною 
брата  тепер  стережися.  ЗОЮР.  II.  Дійти 
кінця.  Окончить.  Св.  Л.  134.  А  вже  ж  я 
тобі  доїду  кінця!  Ужъ  я  тебя  доканаюі 
Ном.  №  3651.  2)  Конецъ  (предмета).  По- 

пустила низько  кінці  стрічок.  Устромив 
кілок  гострим  кінцем  у  землю.  Кінцем  но- 

жа копирсає.  Кінці  в  край.  Ніть  выхода, 
безвыходное  положеніе.  Таке  мені  прий- 
шлось  тоді:  прямо  кінці  в  край, — ні-, 
чого  їсти.  Пішов  та  й  украв-  Новомоск. 
у.  Залюбовск.  3)  Кожаная  часть  кнута. 
На  пугу  ремінний  конець.  Маркев.  64.  4) 
Край,  преділь.  Позбірає  вибраних  од  кін- 

ця землі  до  кінця  неба.  Єв.  Мр.  ХНІ.  27. 
Употребляется  какъ  нарічіе  съ  родитель- 
нымъ  падежемъ:  кінець  стола,  кінець  селі. 
На  конці  стола,  села.  Сидип  ь  батько  кі 
нець  стола.  Шевч.  71.  Тоже  сачить  и  кінці 
стола.  Сидить  собі,  сердека,  у  великій  хаті 
на  лаві,  кінці  стола.  Кв.  II.  69.  5)  Окон 
чаніе  книги.  Кінець  Чорній  Раді.  К.  ЧР 
422.  Ум.  Кінчик,  кінчичок.  Бачив  купку  зі 
рочок,  або  ріжок  місяцевий,  кінчичок.  МВ. 

Кінний,    а,    е.    Конный.  Найменший 
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брат  піший  піхотою  за  кінними  братами 
уганяє.  Дума.  Покотились  по  базару  кінні 
пагаіо^і.  Шевч.  197.  Тут  військо  кіннее 
валилось.  Котл. 

Кінннк,  ка,  м.  =  Кіикнця.  Шух. 
І.  185. 

Кганиця,  ці,  ж.  Конюшня.  Коники 
іржуть  у  кінниці.  Нп.  Ум.  Кіннйчейка,  кін- 
нйченьна,  ,  иінтічка  Коничка  вставте  до 
кінничейки.  АД.  І.  37.  Коники  возьте  до 
кінничейки.  Гол-.  II.  82.  Суть  в  вас  кони- 
»ги  у  три  кіннички.  Гол.  II.  3. 

Кінно,  нар.  На  коняхъ.  Слуги  їдуть 
кінно  округ  воза.  К.  ЧР.  357. 

Кінцевий,  а,  е.  Конечный;  пдслідній 
въ  конці.  Па  кінцевій  тальбі  кладе  кер- 

манич... лише  одну  керму.  Шух.  1.  182. 

Кіпцьбвпй,  а,  є.  =  Кінцевий.  Ків- 
цьбвий  гребінець.  Гребень  изъ  верхушки 
(конца)  рога.  Вас.  164. 

Кінчай,  ка,  м.  Мечъ  съ  узкинъ  лез- 
віемь. 

Кінчання,  ия,  с  Окончаніе. 
Кінчасгий,  а,  е.=Шнчатий. 
Кінчати,  чаю,  еш,  с.  в.  кінчити,  чу\ 

чйш,  гл.  1)  Оканчивать,  кончать,  кончить. 
Кінчаючи  свое  слово  до  шановною  читця, 
повинен  додать...  Ном.,  стр.  VII.  Уроскоші 
кінчають  вік  щасливий.  2)  Добивать.  Розій~ 
шлися  шйда.чаки...  з  ножем  у  халяві  жи- 

дів кінчать.  Шевч.  208.  Було  тобі  жидів 
кінчать,  .іяшків  не  займати.  Нп. 

Кінчатий,  а,  е.  Остроконечный.  Кін- 
чатий  ніж. 

Кінчатися,  чаюся,  вшся,  с  в.  кін- 
читися, ч^ся,  чйшся,  гл.  1)  Оканчивать- 

ся, окончиться,  приходить,  придти  къ  кон- 
цу. От  уже  і  третій  день  кінчався,  піп 

і  сам  не  знає,  гио  робить.  Рудч.  Ск.  II. 
159.  Кінчивсь  рік.  Рудч.  Ск.  II.  56.  Во- 

ни знали  одно:  чим  суд  кінчився  і  по  тому 
судили.  Мир.  Нов.  І.  165.  Служба  божа 
кінчалась.  Левин.  І.  13.  2)  Умирать,  уме- 
реть. 

Кінчик,  ка  и  кіичичок,  чка.  м.  Ум. 
огь  кінець. 

Кінчити,  ся.  См.  Кінчати,  ся. 
Кінь,  кони,  м.  1)  Конь,  лошадь.  Ко- 

валь коня  кує,  а  жаба  й  собі  ногу  дає.  Ном.  Л? 
2548.  Ідуть  вони  поле,  їдуть  і  другеє,  а  на 
третє  поле  став  кінь  спотикаться.  Мет. 
2)  Датская  игра  въ  мячъ,  когда  поймав- 

шій мячъ  садится  на  бросавшаго  и  кри- 
чить: продай  коня!  Каменец,  у.  О  1861. 

XI.  Свидн.  36.  3)  Часть  ткацкаго  станка. 
См.  Верстат. 

Кіньський,  &  е.  Лошадиный,  конскій 
Уже  почав  він  землю  кіньськХгм  копитом 

орати.  Макс.  Шкуратяні  подушечки,  на- пхані кіньським  волосом.  Ком.  І.  Кіньська 

м'ята.  Раст.  а)  Полевая  мята.  МепіЬа  аг- 
уєпвіз;  б)  Ьатіиш  атріехісаііе.  Ь.  ЗЮЗО. 
І  126.  Кіньський  щавель  Раст.  Кшпех 
оМизіїоІіиз.  ЗЮЗО    І.  178. 

Кіп,  ну,  м.  Яких  кіпом  ти  міг  то 
учинити?  Какимъ  образомъ,  какъ  ты  могъ 
это  сдЬлать?  Желех. 

Кіпка,  ки,  ж.  Ум.  огь  вона. 
Кінний,  а,  ё.  Кінна  дороге.  Грязная 

огь  растаявшаго  снъга?  Як  упаде  пошпай 
(свіжий  сніг),  та  дорога  стане  кіпною. 

Шух.  I.  81. 
Кіпнйна,  ил.  ж.  Кучка  земли,  под- 

нятая кротомъ.  Шпнини  повказувалися. 
Вх.  Уг.  244. 

Кінніти,  нію,  еш,  гл.  Таять.  Желех. 

Кінно,  нар.  Потепд-вло,  оттепель  на 
дворі;  грязно  (огь  растаявшаго  снъта). 
Желех. 

Кшочва,  ки,  ж.  Ум.  огь  копа. 
Кіптіти,  пчу\  тйш,  гл.  Дымиться.  Не 

туман  то  в  полі  кіптить,  не  грім  грі- 
мить.  Гол. 

Кіптюги,  гй,  ж.=Кіптяга. 
Кіптяга,  гй,  ж.  Пыль.  Кіптягу  збили 

діти  у  хаті.  Кіптяга  така,  гио  й  світу 
не  видко.  Черк.  у.  Збив  таку  кептягу  коло 
землянки.  Мир.  ХРВ.  83. 

Кір,  кбру,  .«.  Корь.  А  піднялася  на 
ноги  -кір,  гвіздочки  та  кигили,  страшні 
заливні  кашлі  підкошували  дитячі  тли. Мир. 

Кірець.  рцй,  ж.=Корвць.  Возьми  ж 
кірець  та  напийся...  квасу.  Грин.  І.  207. 

Кірка,  ки,  ж.  Ум.  огь  кора.  1)  Ко- 
жица, корка  плодовъ.  Па  запіканку  ко- 

рінькову купив  кубеби,  калгану...  і  свіжу 
кірку  із  лимон.  Мкр.  Г.  69.  2)  Сандаль. 
Крашанки  галунють,  а  тоді  варють  у 
кірці-  Константиногр.  у.  3)  Подборъ,  каб- 
лукь.  Убере  було  мене  дядина.,  в  дрібушки 
поплете,  стьонжки  до  кірок  попустить. 
Г.  Барв.  (О.  1861.  УІ.   19). 

Кірнак,  ка,  *.=Кироман.  ЗЮЗО.  І. 
137. 

Кірря,  ря,  с  соб.  огь  кори.  Вх.  Зн..25. 
Кірх,  кбрху,  м.  =  Корх.  Підіймись 

(=підрости)  на  кірх.  Г.  Барв 
Кірчик,  ка,  м.  Ум.  огь  корець.  Вх. 

Лем.  424. 
Кіс,  коей,  м.    Дроздъ  черный,  ТигаЧіз 
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іпегиіа.  Желех.  Кіс  іривкйстий.  Дроздъ 
ошейниковый,  Тиггіив  іощиаіиз.  Вх.  Лем. 
424. 

Кіска,  ки,  ж.  Ум.  отъ  коса.  1)  Упо- 
требляется какъ  уменьшительное  въ  ука- 

занныхъ  при  слові  коса  значешяхъ,  пре- 
имущ.  1  и  2.  Дівки  гуляють,  кісками  ма- 

ють. Грин.  III.  85.  2)  Ножъ  изъ  куска 
косы;  употребляется  какъ  обыкновенный 
ножъ,  а  иногда  служить  и  вместо  бритвы. 

Пороблю  було  кіскою  колеса  млинові  і  п'я- 
тірні, точнісінько,  як  у  млини  Левиц.  І. 

102.  3)  Родъ  огорожи  изъ  хворосту.  О. 
1861.  XI.  Свидн.  63.  О.  1862.  V.  Кух. 
38.  4)  Въ  гуцульскихъ  хатахъ  вішають, 
въ  виді  украшенія  подъ  образами  соеди- 

ненные попарно  початки  кукурузы,  для 
чего  #  покрываю  щіе  ихъ  листья  сплетаются 
въ  кіску.  Шух.  I.  100.  5)  Родъ  вышивки. 
Шух.  I.   157,  158. 

Кісний,  а,  є  =Тісний.  Кіснії  у  лиці 
кіснії, — їхали  бояре  пишнії.  Грин.  III.  534. 

Кісник,  ка,  м.  1)  Косоплетка;  лента, 
вплетенная  въ  косу.  Чуб.  VII.  422.  Захо- 

тіла гиря  нових  кісників.  Ном.  А  чому  ти 
н  досі  ніколи  не  вплетеш  кісники  оті,  що 
тітка  привезла?  Шевч.  494.  2)  Торговецъ 
косами  для  косьбы,  разъЬзжающш  по  се- 
ламъ.  Копстантиногр.  у.  Ум.  Кісничбк.  Бач, 
чого  гирі  забажалось — кісничків! Ном.  №  5343 

Кіснйця,  ці,  ж.  Родъ  рыбы.  Кісниця — 
широкий  писк,  пера,  червені,  пляската.  Вх. 
Уг.  244. 

Кісничбк,  чка,  м.  Ум.  отъ  кісник. 

Кісно,  нар  =Тісно.  Та  його  ще  не 
кісно  треба.  Да  его  еще  не  безотлага- 

тельно, не  очень  нужно.  Зміев.  у. 
Кіснбта,  ти,  ж.—  Тіснота.  На  пороні 

гї  ломка  зробиться  через  те,  що  кіснота. 
Каневск.  у. 

Кісонька  и  кісочка,  ки,  ж.  Ум.  отъ 
коса. 

Кіссй.  ей,  с.  Рукоятка  у  косы,  косо- 
вище.  Шух.  І.   169. 

Кістка,  ки,  ж.  Кость.  Чорток,  чор- 
ток,  не  полічи  моїх  кісток.  Ном.  №  275. 
Кістки  у  могилі,  сам  в  Господа  Бога.  Рк. 
Макс.  Кістка  мертва.  Болізнь,  наростъ  на 
тілі.  Чуб.  III.  15. 

Кістлйиий,  а,  е.  Костлявый.  Хто 
тілько  кістлявим  пальцем  проштрикує  у 
носі  ямки,  замість  табаки.  Кв.  І.  243. 
На  кістлявих  її  плечіх  сіріе  сорочка.  Мир. 
Пов.  І.  121. 

Кістнйк,  ка,  м.  ==  Кістяк  1.  Возила, 
возила  (коняка),  а  тепер  кістняк  тліє. 

Кісто,  та,  с.=Тісто.  Знать  мою  ма- 
тір, що  хліб  пекла,  бо  на  воротях  кісто. 

Ном.  №  10793.  Діжа  з  кістом.  Мнж.  174. 
Кісточка,    ки,    ж.    Ум.   отъ  кістка. 

1)  Косточка  (животнаго).  Казав  пан  дяк, 
що  гусей  не  їсть,  а  повна  стеля  кісточок. 
Ном.  №  6893.  2)  Анат.  Лодыжка,  Маїїеоіиз. 
З  річки  нашої  куди  влітку  дівається  вода, 
так  що  й  горобцеві  по  кісточки  перейти. 
Ком.  І  22.  Там  керви  по  кісточки.  Гол. 
3)  Гніздо  въ  ередині  яблока  или  груши 
для  зеренъ.  Черк.  у. 

Кістрйця,  ці,  ж-  =  Костриця.  Вас. 
200. 

Кістрйчитися,  чуся,  чишся,  гл.— 
Костричитися    Мирг.  у.  Слов.  Д.  Эварн. 

Кість,  кбсти,  ж.  1)  Кость.  Кайдани- 
залізо  ноги  повривало,  біле  тіло  козацьке- 
молодецьке  кою  жовтої  кости  пошмуіляло. 
Дума.  2)  Игральная  кость.  Програв  чумак 
вози  й  воли  в  кости.  Нп.  Ум.  Кістка,  кіс- 
точка. 

Кістйк,  ка.  м.  1)  Скелетъ  или  часть 
его.  Кістяки  тлітимуть  собі  в  домовині 
до  страшною  суду.  Г.  Барв.  460.  Вир- 

веться злющий  з  домовини  та  й  задушить 

живу  людину  руками-кістяками.  Г.  Барв. 
459.  Кінську  голову,  костяк  на  порозі  по- 

ложить. ЗОЮР.  II.  17.  2)  Греческій  оріхь. 

3)  Сірьій  річной  ракъ  съ  широкими  клеш- 
нями. Браун.  32.  См.  Залізняк. 

Кістяний,  а,  е.  Костяной.  Мишко, 

мишко!  на  тобі  кістяні  зуби,  дай  мені  за- 
лізні. Ном.  №  263. 

Кіт,  кота,  м.  1)  Коть.  Є  сало,  та  не 
для  кота.  К.  ЧР.  92.  2)  Кіт  і  пишка.  Родъ 
дітской  игры.  Ив.  54.  Ум.  Кбтик,  нбтичок, 
коток,  коточок,  котусь. 

Кітва,  ви,  ж.  Якорь.  Ум.  Кітвиця. 

Кітвиця,    ці,   ж.    1)   Ум.  оть  кітва. 
2)  Доски,  по  которымъ  скатываютъ  возъ, 
чтобы  поставить  его  на  дуб  при  пере- 
возкі  на  другую  сторону  ріки.  Чигир,  у. 
См.  Китвиця. 

Кітка,  ки,  ж.  Кошка.  Рано  пташка 
заспівала  б,  як  би  кітка  не  ззіла-  Ном. 
Л»  1950.  Не  грай,  кітко,  з  медвідем,  бо 
тя  здавить.  Ном.  №  1213. 

Кітлик,  ка,  м.  Горшокъ,  въ  котором* 
варится  кулешъ.  См.  Кулешінник.  Шух.  1. 96. 

Штловйна,  ни,  ж.  Котловина?  Воли 

(в  полонинах)    пасуться   низом  жолобами' 
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(клинами  поміж  двома  юрбами   та  кітло- 
впною.  Шух.  І.  211. 

Кітлйр,  ра,  м.  Мідникь.  Котл.  Ен. 
(Слов.). 

Кітлярка,  вн,  ж.  Жеыа  мідника.  Ум. 
Кітіярочка.  Моя  мати  не  кітлярочка,  я 
не  кітлярчина  дочка.  Я  кітлів  не  латала, 
іцоїим  по  грошу  брала.  О.   1862.  IV.   18. 

Кітлярчин,  а,  е.  Принадлежащей  жеиі. 
мідника.  О.  1862.  IV.  18.  См.  Кітлярна. 

Кітний.  Употребляется  только  въ  жен. 
роді:  кітна.  Барани  валують  вівиі,  від  чого 
ті  стають  кітні.  Шух.  І.  210. 

Кітбк,  тка,  м.  Обмотанный  веревоч- 
ками жгутъ  соломы,  прибиваемый  по  кра- 

ямъ  дверей  для  защиты  отъ  холода. 
Мнж.  179. 

Кітчий,  а,  е^Кошвчий.  Вх.  Уг.  244. 
Кітче  молонб.  Раст.  Молочай,  ЕирЬогЫа. 
Вх.  У  г.  244.  Кітча  сова.  Вх.  Лем.  425. 

Кіть-кіть!  меж.  Катится.  I  перекину- 
лась клубочком,  кіть-кіть  з  Олимпа  як 

стріла.  Котл.  Ен.  IV.  37. 

Кітька,  ви,  ж.  Игра  состоящая  нъ 
катаній  яицъ  І  в  кітьки  крашанками 
грались.  Котл.  Ен. 

Кіхоть,  хтя,  м.  Коготь.  Розіреба  (кур- 
ча) своїми  кіхтями  пісок  на  греблі.  К.  На 

неї  уже  давно  чорти  кіхті  гострять. 
Кіш,  коша,  м.  1)  Корзина  большая 

стоячая  для  храненія  муки  или  зерна.  Оі< 
піііду  я  до  каша, — муки  ні  пилини!  Нп. 
У  сінях  стоїть  кіш  із  борошном.  Г.  Барв. 
435.  2)  Корзина  передвижная.  Держу  на 
голові  три  коиіі  з  хлібом.  Оиат.  64.  3)  Са- 
докъ  для  рыбы  въ  виді  поставленной  въ 
иоду  плетеной  цилиндрической  корзины. 
Чуб.  VI.  107.  Хочриби,  нема— нате  вам  кіш 
нарибу.  Ном.  №  4777,  4)  Деревянный  коробъ 
въ  мельниц*  надъ  жерновами,  куда  высы- 

пается зерно.  Меле  гречку,  на  кіш  посипає. 
Чуб.  VI.  153.  5)  Лагерь,  стоянка.  Гайда- 

маки повертілись  попід  частоколом  та  й 
вернулись  до  коша.  А  кошем  вони  стояли 
тогді  цілі  сутки  у  Великих  куршнів.  ЗОЮР. 
I.  252.  КоЪаки  вночі  утікали  і  на  тихому 
Дунаї  новим  кошем  стали.  Шевч.  6)  За- 

порожская Січь.  Низове  товариство  закли- 
кало мене  до  коша,  бо  я  всі  іірла,  як  свої 

п'ять  пучок,  знаю.  К.  ЧР.  23.  Діти  від 
ноші.  Прогнать,  отразить.  Остаться  на  кошу. 
Сість  какъ  ракъ  на  мели. 

Кішастий,  а,  є.  Пігій,  двуцвітньїй. 
Копан  кішастий.  Вх.  Уг.  244. 

Кішка,  кн,  ж.  1)  Кошка.  2)   Неболь- 

шой якорь   Левнц.  ПЙО.  І.  3)  Сіра  кішна. 
Родъ  дітской  игры.  Ив.  47. 

Кішкарь,  ря,  м.  Названіе  одного  изъ 
играющихъ  у  плаза.  Ив.  19. 

Кішнйця,  ці,  ж.  Сінокосное  місто 

въ  полонинах,  огороженное;  тамъ  склады- 
вается сіно  въ  стоги  и  тамъ-же  находит- 

ся літнєє  жилище  для  приходящихъ  туда 
рабочихъ,  съ  сараями  для  овецъ.  Шух.  I. 
168,   189. 

Кіявкати,  каю,  еш  и  кіявчати,  чу, 

чиш,  гл.  Кричать  (о  галкахъ).  Кивки  кіяв- 
катп  або  кіявчат.  Вх.  Уг.  244. 

Кла,  м.  мн.—  Ікла.  См.  Ікол.  Желех. 

Клад,  ду,  м.  Кладу  дати.  Поколо- 
тить, побить.  Він  старших  не  займає,  бо 

вони  йому  доброю  кладу  дадуть.  Радомысл. 

Кладіжка,  ки,  ж.  Укладьшаніе. 

Кладій,  дій,  .к  .= Кладільник.  Кла- 

дієві найважче,  бо  той  скидав  снопи,  тог'і 
пхав,  а  я  один.  Канев.  у. 

Кладільник,  ка,  м.  Укладьівающій 

снопы  въ  скирды.  Ум  Кладільничок.  Збе- 
ремо женці — дівки  -  панянки,  а  носільнич- 

ки — хлопці-молодці,  а  кладільнички — с(%>едні 
люде.  Гол-  II.  17. 

Кладка,  ки,  ж.  Мостокъ,  мостки.  Огі 
у  степу  річка,  через  річку  кладка.  Макс. 
То  було  люблять  прати  на  самій  бистри- 

ні, положивши  кладку  з  каміня  на  камінь- 

Куліш.  Ум.  Кладочка  Краг'і  гребельки  мли- 
ночок,  край  млиночка  кладочки.   Чуб. 

Кладнй,  ні,  ж.  Копна  хліба  на  по- 
лі въ  15—20  сноповъ.  Шух,  І.  166. 
Кладовисько,  ка,  ̂ Кладовище.  О. 

1861.  XI.  Свндн.  41. 
Кладовище,  ща,  с  Кладбище.  На 

ш.гях  дивлюся  та  на  поле,  та  на  ворону 
на  хресті,  на  кладовищі.  Шевч.  Опівночі 
дивиться — йде  з  к.гадовища  гурба  мерців 
ЗОЮР.  II.  43. 

Кладочка,  ки,  ж.  Ум.  отъ  кладка. 
Кладь,  ді,  ж.  Кладі  дати=Кладу 

дати.  Ну,  наші  парубки  дали,  йому  такої 
кладі,  що  не  гкоро  вичухається.  Харьк.  у 

Клак,  ка,  м.  1)~Клоччя  Хунта 
кликів  не  варт.  Ном.  Клаки  йдуть  на 
підкання  в  ряднах.  НВолын.  у.  Ніякий 

дружбонька,  ніякий, — має  квіточку  з  клаків. 
О.  1862.  IV.  17.  2)  Клыкъ  (свиной).  Вх. 
Лем.  425. 

Кламцати,  цаю,  еш,  гл.=Клацати. 
Між  двома  дубами  кламцає  баба  зубгми. 
Ном.,  стр    300,  №  360. 

Кландатн,  даю,  еш,  гл.    Упрашивать. 
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Вхопив  гроті  у  його  з  рук  та  й  заховав. 
Давай  вони  його  кландать,  щоб  оддав.  Ново- 
моск.  у. 

Кланцати,  даю,  еш,  *л.=Клацатн. 
Желех. 

Кланцатий,  а,  е.  Зубастый.  Желех. 
К  ланці,  ців,  м.  мн.  Клыки  звірей  и 

зубы.  Вх.  Зн.  26. 
Клань,  ня,  лі.  и  вланя,  ні,  ж.  Пол- 

копны, ЗО  сноповъ.  А  па  тих  ланах  пше- 
ниця в  кшнях,  в  кланях,  не  в  к.ганях,  в 

сто  оборогах.  Желех.  Могил. -Под. 
Кланяння,  ня,  с  Поклоны.  Ум.  Кла- 

няненьво.  Останнє  кланяненько,  навіки 
мешканенько-  О.  1862.  IV.  36. 

Кланятися,  няюся,  вшся,  гл.  1)  Кла- 
няться. Инший  в  ноги  кланяється,  а  за 

п'яти  кусає.  Ном.  №  3047  Кланяюсь,  прошу: 
не  оставте  ласкою  вашою,  добродію,  і  моїх 
синів.  МВ.  2)  Покланяться.  /  ми  ся  тобі 

кланяєм,  ім'я  твоє  узиваєм.  Гол.  3)  При- 
ветствовать. Кланяюсь  їм  низьким  покло- 

ном, приятним  словом.  Мил.  221. 

Клан,  па,  м.  І)  Родъ  зубца  въ  одеж- 
д*.  Гол.  Од.  22  2)— Капель.  Гол.  Од.  69. 
3)  мн.  Обь  ушахъ  свиньи.  Ум.  Клалоньни. 
Прийшла  свиня  до  коня  та  й  каже:  „  Ось 

бо  й  я  румак!".  А  кінь  одказав:  „І  ні- 
женьки коротенькі,  і  ушсньки  клапоньки,  і 

сама  як  свиня".  Ном.  №  7931. 
Клапан,  на,  м.  1)  Клапанъ.  Внизу 

дудочки  прироблюються  два  клапани,  котрі 
одкриваються  і  зачиняються.  Ком.  І.  70. 
2)=Клап  1.  Гол.  Од.  22. 

Клапаня,  ні,  ж\=Клепаня.  КоІЬ.  І. 
41,  48. 

Клапати,  паю,  еш,  гл.  Болтать.  Желех- 
Клаватин,  а,  в.  Неуклюжій,  большой. 

Бо  ми  його  не  раз  вчили  то  лихо  клапа- 
те.  Федьк.  II.  58. 

Клапач,  ча,  м.  1)  Прозвище  собаки 
(съ  большими  ушами?).  Вх.  Зн.  25.  2) 
Болтунъ.  Желех.  3)  Родъ  кривого  ножа. 
Вх.  Уг.  244.  Ум.  Клапачин. 

Клапачва,  ви,  ж.  1)  Родъ  треіцетки, 
стукалки.  Клапачхи  робим  з  ялового  дерева 
і  нгіми  клапкат.'Вх.  Лем.  424. 

Клапкати,  ваю,  еш,  гл.  Стучать. 
.Клаг.кат  в  двері.  Вх.  Уг.  224. 

Клапоть,  птя,  .«.  1)  Клочекъ,  кусокъ 
(кожи,  тканії,  бумаги).  Ото  клаптів  скіль- 

ки позоставалось]  2)  мн.  Клапті.  Обшлага 
на  рукавахъ  опанчі.  Гол.  Од.  18.  Ум. 
Нлаптин. 

Клапо^хий,  а,  є—  Каплоухий.  Кла- 

поуху  хоч  родзинками  годуй,  а  все  буде 
клапоуха.  Ном. 

Клаптик,  ва,  м.  Ум.  оть  клапоть. 

Клаптош,  ша,  м.  Складной  ножъ  По- 
різав клаптошом.  Вх.  Лем.  425. 

Клас,  су,  м.  1)  Классъ  въ  учебномъ 
заведеній.  /  Антосьо  вже  був  у  четвер- 

тім класі.  Св.  Л.  135.  2)  Классная  ком- 
ната. Чого  ти  тут  стоїш? — Учитель  *и- 

гнали  з  класу,  що  не  слухав.  Харьк.  г.  Він 
увійшов  у  сіни  і  заглянув  у  клас.  Левиц. 
Пов.  177.  3)  Классъ  (на  желізной  доро- 

гі, пароход1!).  Поїдемо  третім  класом. 
Класик,  ва,  м.  Классикъ. 

Класичний,  а,  е.  Классически.  Зга- 
дав класичні  Афиш  й  пишні  берет  Мореї. 

Левиц.  Пов.  13. 
Класний,  а,  е.  Классный.  Левиц. 

Поп.   124. 

Класти,  владу,  деш,  и.  1)  Класть. 
Як  тя  баба  в  купіль  клала,  на  груди  ті 

іскра  впала.  Рус.  Дн.  2)  Ставить.  Выхо- 
дят коло  воріт  і  кладут  столик  малень- 
кий, а  на  столик  хліб  і  чекают  молодою. 

Грин.  III.  517.  Як  уже  проспівают, — кла- 
дут вечеряти.  Грин.  III.  522.  3)  Прикла- 

дывать. У  руку  бере  (китайку),  к  серию 
кладе,  словами  промовляє.  Дума.  4)  Раскла- 

дывать. Тяжкий  огонь  підо  мною  клали. 

Нп.  5)  Вить  (гніздо).  Ой  ремезе,  ремезонь- 
ку,  не  клади  гнізда  близько  над  Десною.  Нп. 
6)  Убивать.  Ой  як  зачав  ляшків-панкгв  як 
снопики  класти.  7)  -вариво.  Солить  на  зи- 

му капусту,  бураки,  огурцы.  Батько  ста- 
рий, ні  матері,  ні  сестри  нема,  сами  собі 

й  обідати  варять,  хліб  печуть,  вариво  кла- 
дуть. Г.  Барв.  87.  8) — кбпу.  Копнить.  9) — 

межу.  Проводить  межу.  Мнж.  26.  10) — 
ийтну.  Забрасывать  неводъ.  Вас.  189. 
11)- присади.  Прививать  прищепы.  ПІ  ух. 
І.  1 10.  12) — сийрту.  Метать  скирду,  стогъ. 
13)— хату.  Строить  избу,  домъ.  Шух.  I. 
145.  14) — честь  на  собі.  Изъ  уваженія  къ 
себ"Б  самому  не  дълать.  Давно  я  потоп- 

тав би  сю  ледарь,  та  тілько  честь  на  собі 
кладу.  К.  ЧР.  106.  15)— до  міри.  Мърять. 
Пригнали  мя  у  Яблонів,  кладуть  мя  до 
міри,  там  же-  й  забігали  молоді  жовніри. 
Нп.  16) — у  гблову.  Догадываться,  думать, 
ожидать.  Чуб.  I.  273.  Бідна  наша  ненька 
і  в  голову  собі  не  клала,  щоб  між  нами 
стався  такий  великий  гріх.  Стор.  МПр.  34. 
Лягли  і  в  голову  не  клали,  іцо  вже  їм  завт- 

ра не  вставать.  Шевч. 
Кластися,  д^ся,  дешея,  гл.  1)  Быть 

положеннымъ,  класться.    Умірить,-  не  на 
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кластись.  Чуб.  I.  294.  2)  Ложиться. 
ҐВ,е  дівчина  спатоньки,  не  клалась,  козако- 

ва пшениченька  зжалась.  Мет.  28.  3)  Го- 
тоїиться,  собираться.  Дтцик  сьоюдня  клав- 

ся, клався,  та  й  не  зірвався.  Чуб.  І.  301. 
Кладеться  на  годину.  Зміє»,  у.  Се  мені  до- 

рога кладеться.  Ном.  №  1 1358.  Як  на  добро 
кладеться,  то  й  на  скіпку  прядеться.  Ном. 
4) — за  кбго.  Выдавать  себя  за  кого. 
Ти  кладешся  за  доктора.  Вх.  Зн.  25. 

Клатати,  таю,  вш,  гл.  Шелестіть,  сту- 
чать. При  тім  боці,  при  толоці,  там  сме- 

река клата.  Гол.  IV.  502.  См.  Калатати. 
Клац!  меж.  Щелкъ!  (зубами)  А  пакінь 

клац  її  зубами.  Рудч.  Ск.  II.   12. 
Клацання,  ня,  с.  Щелканье  зубами. 

Клацати,  цаю,  вш,  г.г.  Щелкать  зуба- 
ми. Зубами  клацав  мов  ба  пес.    Котл.  Ен. 

VI.  59.  Так  те    дерево    й  оступили,    так 
зубами  й  к.гацають.  Рудч.  Ск. 

Кле,  пред.  Возл"Ь.  Жив  колись  кле  Чег 
пелихи  відьми. 

Клебан,  на,  .ч.=Клебаня,  У  гор. 
Клебанйна,  нн,  ж.—  Клебаня.  Ум. 

Клебанйнна.  Заіубші  я  клебанинкута  й  да- 
рабчик  свічки.  Гол.  IV.  498. 

Клебанка,  ки,  ж.=Клебаня. 
Клебаня,  ні,  ж.  1)  Шляпа  Угор. 

Желех.  2)— Клепаня.  Желех. 
Клевак,  ка,  м.  1)  Кирка  для  разби- 

ванія  глины.  Радом,  у.  2)  Клыкъ  (свиньи). 
Вх.  Пч.  І.  14. 

Клеветатися,  вечуся.  чвшея,  гл.  Бол- 
тать, много  говорить;  спорить.  Та  з  нуди— 

гцд  робити?  Давай  людей  морочить,  щоб 
опісля  тою  цілу  неділю  об  тім  тілько  й 
клеветаться.  О-   1862.  IV.  87. 

Клевет^ха,  хн.  ж.  Болтливая  или  свар- 
ливая женщина?  Молодая  жена  говоритъ 

мужу:  Я  тобі,  милий,  миленька  і  голубонь- 
ка сивенька,  п  твому  батеньку — медведиця, 

(і  твоїй  матері  похмурниця...  твоїм  бра- 
там— клевету <хо.  Чуб.  Ш-  211,  212. 

Клбвець,  вця,  м.  І)  Молотокъ.  Доле; 
доле,  ліпше  сповить,  чи  юевцем  убити,  як 
так  коротать.  Федьк.  Цшане  в  лузі  в  два 
клевці  ковали.  Федьк.  Ноэз.  І.  18.  2)  Мо- 
лоточекъ  для  клепанія  косъ.  Мнж.  182. 
Шух.  І.  169.  КоІЬ.  І.  64.  Ум.,  Клёвчик. 

Кдевцур,  ра,  м.  Неунлюжій  и  непо- 
воротливый челонЬкъ  болынаго  роста.  Чуб. 

VII.  575. 
Клевчяк,  ва,  м-  Ум.  оть  клевець. 
Клевчйха,  хн,  ж.    Назвавіе    корови. 

КоІЬ.  І  65. 

Клевнутн,  ну\  нвш,  гл.    Ударить    по 

лицу.  Инший  паном  уродивсь,  паном  охрес- 
тивсь, паном  і  зріс,  а  далебі  і  мужика 

клезнуть  не  вміє.  О.  1861.  Ш.  Гул.- 

Арт.  99. Клеїти,  клею,  клеїш,  гл.  Клеить. 
Клей,  клею,  м.  Клей,  клейстеръ,  все 

клейкое. 
Клвйтов]  меж.  Восклицаніе  гуцульскихъ 

древоеБковъ:  берегись!  Шух.  І.  179.  См. 
Кінатов. 

Клейнйти,  ню.  нйш,  гл.  Клеймить, 
налагать  клеймо,  тавро.  Клейнйти  вівці. 

Щепи  у  мене  клейнеті, — от  я  м  пізнав, 
хто  вкрав  у  мене  п'ять  гцеп.  Волч.  у. 

Клёйнб,  на,  с  Клеймо,  тавро  на  жи- 
вотныхъ.  Черк.  у.  Мнж.  182. 

Клейнбд,  да,  м.  1)  Драгоценность.  2) 
Атрибуты  власти,  регалій.  Не  на  теє,  ми- 
ле  браття,  я  Січ  руйнувала,  ой  гцоб  я  вам 
ваші  землі,  клейноди  вертала.  ЗОЮР.  І. 
322.  Возьміть  мої  отаманські  клейноди, 
панове,  пш  однесіть  москалеві.  Шевч.  573. 

Клейнбдець,  дця,  .».  Слово  встречено 
только  одинъ  разъ  въ  стихотворныхъ  пе- 
реложешяхъ  народныхъ  повірій,  еділан- 
ныхъ  А.  Корсуномъ  и  значитъ,  поводи- 

мому: торговецъ  драгоценностями,  юве- 
лиръ.  Польські  к.гейнодці  сиділи...  купці 
за.міжненькі  із  крамом  багатим;  перстні 
золотії,  жемчужні  сережки  вони  продавали. 
Сніп.  215. 

Клейтух,  ха,  м.   11ьшъ.  Харьк.  г. 
Клекавка,  ки,  ж.  Насік.  АсгМішп  зігі- 

(іиіипі.  Вх.  Пч.  І.  5. 

Клекацка,  кн,  ж.  Крыжовникъ.  Вх. 
Лем.  425. 

Клекіт,  коту,  м.  1)  Шумъ,  гамъ. 
Вони  всі  говорили  разом,  та  так  голосно, 
що  од  тою  клекоту  не  було  чути  ні  одною 
слова-  Левиц.  Нов.  110.  Ішов  мимо  шинку, 

слухаю — клекіт,  і  собі  зайшов — коли  там 
лайка  пшка!..  Верхнедніпров.  у.  2)  Крикь 

орла. Клекотати,  кочу\  чеш,  гл.  Кричать 
(объ  орлахъ).  Не  орли  чорнокрильці  клеко- 

чуть і  під  небесами  літають.  Мет. 

Клекотіти,  кочу\  тйш,  гл.  1)  Клоко- 
тать, бурлить,  шуміть.  Смола  там  в  пеклі 

клекоті.га.  Котл.  Ен.  III.  74.  Перед  гми 
море  миле  гомонить  і  клекотить.  Шевч. 
62.  Оце  дудлить,  аж  у  горлі  клекотгіть. 
Ном.  Лі  14127.  2)  Квакать  шумно  (о  ля- 
гушкі).  Жаби  клекотять.  Чуб.  І.  65. 

Клект,  ту,  -н. —Клекіт.  Клект  орля- 
чий  з  під  хмар  чути.  Ном.  Лі  999. 
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Клектання,  ня,  с=Клекіт  2.  Орлине 
чути  здалеку  клектання.    К.  МБ.  II.  134. 

Клектати,  кчу\  тйш,  ?,і..=Клекотати. 
Кричить-клектить,  орлят  на  бенкет  звучи. 
К.  МБ.  II.  134. 

Клен,  ну,  м.  Кленъ,  Асег  ріаіапоі- 
<ІЄ8  Ь.  Рости,  рости,  клен-дерево!  Грин.  III. 
318.  Ум.  Кленбн.  Ой  у  ліску  на  кленку  по- 

вісила колисочку  на  шнурку.  Чуб.  III.  486. 
Кленина,  нн,  ж.  Кленовое  дерево. 

Кленйця,  ці,  ле.=Клен.  Шух.  І.  18. 
Лв.  96. 

Кленбвий,  а,  е.  Кленовый.  Тут  їли 
розніг  потрави...  з  нових  кленових  тарі- 

лок. Котл.  Ен.  І.  18.  Бігла  через  місточок 
та  вхватила  кленовий  листочок.  Рудч.  Ск. 
І.   43. 

Кленбк,  нка,  лі.  Ум.  отъ  клен. 
Клень,  ня,  м.  Рыба  8диа1іі8  еріїаіи*. 

Шух.  І.  24. 
Клепайло,  ла,  м.  Тотъ ,  который 

клепле.  См.  Клепати. 

Клепав,  ка,  м.  Доска,  которую  са- 
пожникъ  кладетъ  къ  себ*  на  колени  и 
разбпваетъ  на  ней  молоткомъ  кожу.  Вас. 
16І. 

Клепало,  ла,  с.  1)  Колотушка,  било. 
Били  під  двором  в  клепало,  як  в  панських 
водиться  дворах.  Котл.  Ен.  Піп  у  дзвін,  а 
чорт  у  клепало,  та  и  каже,  ицо  його  го- 

лосніше. Ном.  №  2650.  2)  Молотокъ  для 
отбиванія  косы.  Ми  взяли  бруски  й  кле- 

пала... Гострим  коси,  в  ручку  йдем-  Щог. 
Вор.  86.  3)  Съ  измін.  удар.:  клёпано.  То- 
кованье  тетерева.  Готурів  стріляють  лише 
в  часі  клепала.  Шух.  I.  235,  238. 

Клепання,  ня,  с.  1)  Кованіе.  2)  Отби- 
ваніе  молоткомъ  косы. 

Клепаня,  ні,  ж  =Капелн>ха.  Гол. 
Од.  69.  Шух.  1.  137. 

Клепати,  паю,  еш  и  клеплю,  клеп- 
леш, гл.  1)  Ковать.  Коваль  клепле,  поки 

тепле.  Поел.  2)  Отпускать  косу.  Тне  ко- 
сарь, не  спочиває .  Не  клепає  коси.  Шевч. 

381.  Де  теє  гце  у  Бош  літо,  а  він  уже 
косу  клепа.  Ном.  №  2614.  3)  Бать,  зво- 

нить в  колотушку.  4)  Бить.  Як  почав  він 
мужика  то  в  той  висок,  то  в  сей — клепа, 
клепа— йому,  сердешному,  аяс  очі  помути- 

лись, а  той  клепа.  Рудч.  Ск.  5)  Клеве- 
тать. Поніміють,  що  клепали,  гордим  сер- 

цем промовляли.  К.  Псал.  25.  6)  Клепати 
язикби.  Говорить  вздоръ. 

Клепая,  ча,  м.  1)  Молотокъ.  Угор. 
2)=Клепачна.  Чуб.  VII.  575. 

Клепачва,    кя,    ж.    1)  Лопатка    для 

оттачиванія  косы.  Радом,  у.    2)= Клесачка. 
Клепбць,  пця,  м.  1)  =  Клепач  1. 

Желех.  2)  Рыба.  АЬгатіз  зара  (Ра11). 

Браун.  26. Клёпка,  ки,  ж.  Клепка.  Он  у  полі 
озерце,  там  плавало  відерце.  Соснові  клепки, 
а  дубове  денце.  Чуб.  V.  81.  Торох  відра  об 
землю,  аж  клепки  забряжчали.  Рудч.  Ск. 
II.  124.  У  його  клепки  не  стає  в  голові. 

Немає  третьої  клёпки  в  голові.  Оыъ  глупо- 
вата. У  него  голова  не  въ  порядки.  Ном. 

№  6254.  Чуб.  І.  249.  Орати  нлёпкою.  Идти 
на  перекоръ.  Ном.  №  3308.  Ум.  Клёпонька. 
клёпочка.  Соснові  клепоньки,  дубове  денце. 
Гріш.  III.  242.  Щоб  твої  обручі  погоріли 

у  печі,  гцоб  твої  клепочкгі  розносили  ді- 
точки. МУЕ.  III.   159.  { 

Клептати  и  клептіти,  пчу\  чеш,  гл. 

Много  разъ  одно  и  то-же  говорить.  Желех. 
Клесачка,  ки,  ж.  Сапожный  инстру- 

мента для  разглаживанія  швовъ.  Як  би  в 
шевця  не  клесачка,  швець  пропав  би  як  со- 

бачка. Харьк.  у. 

Клесувати,  с^ю,  еш,  гл.  Разглаживать 
клесачкою  шовъ  обуви.  Клесує  чобіт. 

Клець,  ця,  м.  Чурбанъ,  обрубокъ  стол- 
ба. Кіев.  и  Подольск,  г.  Вх.  Зн.  25.  Ум. 

Клецьон. 
Клечальний,  а,  е.  Троицкій.  Кле- 

чальна неділя.  Троицынъ  день,  воскре- 
сенье троицкой  неділи.  Клечальна  суббта. 

Канунъ  Троицына  дня.  Чуб.  III.   186. 
Клёчаний,  а  е.  Украшенный  вітля- 

ми  деревьевъ  въ  Троицынъ  день;  троиц- 
кій, то-же,  что  н  клечальнім.  Ото  ж  у 

клечану  неділю  їх  і  повінчано  обох.  Шепч. 
418.  Клечані  святки.  Праздникъ  Троицы. 

На  первый  день,  на  клечаних  свитках  дів- 
чата плетуть  вінки.  Ном.  Л?  459. 

Клечанйна,  ни,  ж.  Одно  дерево  изъ 
клечання.  Закопай  і  осичиною  з  клечанннн 

пристроми.  Мнж    156. 
Клечання,  ня,  с.  Срубленныя  неболь- 

шія  деревья  и  древесныя  вітви  съ  листья- 
ми въ  домахъ  и  на  дворахъ  на  Троицу. 

Чуб.  III.  185. Клешня,  ні,  ж.=Клішня. 
КлешонбгиЁ,  а,  е.  =  Клішоногнй. 

Уже  наші  поїхали...  кобилою  клешоноюю. 

МУЕ.  III.   172. 
Кливак,  ка,  м.  Клыкъ. 
Клик,  ку,  м.  Зовъ.  Троянство,  знает, 

все  голодне  сипнуло  ристю  на  той  клик. 
Котл.  Ен.  IV.    19. 

Кликання,  ня,  с.  Зовъ,  нризывъ. 

Клйкати,  кличу,  чеш,  одн.  в.  клик- 
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нути,  кну,  неш,  и.  1)  Кррчать,  подавать 
голосъ.  Володарь,  володарьку,  одчинь  воро- 

та! Чого  хочете,  чого  кличете?  Нп.  Клик- 
нс-покликне  Филоненко,  корсунський  полков- 

ник. Дума.  2)  Звать,  призывать,  сзывать. 
Чи  ти  чула,  дівчинонько,  як  я  -тебе  кли- 

кав? Мет.  9.  Кличе  мати  вечеряти,  а  донь- 
ка не  чує.  Шевч.  66.  Не  прийшов  я  кли- 

кати праведників.  Єв.  Л.  V.  32.  Клич  гро- 
маду! Шевч.  208.  Употребляется  также  съ 

предлогомъ  на:  от  брат  приостав  трохи 
та  и  кличе  на  мене.  Федьк.  Съ  измінен- 
нымъ  ударешемъ:  нликнути.  Позвать.  Шй- 
діть,  гінчя  мені  кликніте!  Котл.  Ея.  I. 
27.  3)  Называть  (по  имени).  Ой  ти  дів- 

чино, ти  мила  моя!  як  -же  тя  кличе  ма- 
ти твоя?  Гол. 

Клекотіти,  кочу\  чеш,  >.г.=Клеко- 
тіти. 

Климат,  ту,  м.  Климатъ.  Одежа... 
примінялась  до  климату.  О.  1862.  VIII.  29. 

Клин,  на,  м.  1)  Клинъ.  Клин  клином 
виганяй.  Ном.  №  3886.  Является  состав- 

ною частью  различныхъ  снарядов':,  напр., 
ткацкаго  станка,  (Вас.  171),  маслобойни 
(Шух.  I.  163)  и  пр.  2)  Кусокъ  ткани  въ 
виді  треугольника,  какъ  составная  часть 
одежды.  Шух.  I.  153.  Вас.  155.  3)  Родъ 
рыбы.  Ум.  Клинець,  клинок,  нлйнчин. 

Клинець,  нци,  Ум.  отъ  клин.  1) 
Клинышекъ — отдельно  или  какъ  часть 
различныхъ  спарядовъ.  Шух.  I.  99,  249. 
Также  какъ  часть  одежды.  2)  Клинъ,  под- 
кладываемый  мельниками  подъ  рычагъ,  ко- 
торымъ  поднимается  жерновъ  для  ковки 
послідняго.  Мик.  481.  3)  Вішалка  въ  ви- 

ді деревяннаго  колышка  въ  стіні.  Но- 
веньке ситце  на  клинці,  а  старе  під  ла- 

вою. Ном.  №  5316.  Ом  мій  коник  тобі 

стайні  не  загноїть,  а  золота  зброя  клин- 
ців не  поломить.  Раиіі.  II.  23.  4)  Гвоздь, 

подковный  гвоздь.  Вх.  Уг.  244.  5)  Раз- 
личнаго  рода  орнаменты,  «ъ  которые  со- 

ставною частью  такъ  или  иначе  входитъ 
треугольникъ  или  фигура  на  него  похожая: 
въ  размалевкі  глиняной  посуды— рядъ 
сегментовъ  по  краю  тарелки.  (Вас.  184), 
въ  писанках— рису нокъ  изъ  24  треуголь- 
никовъ.  (КС  1891.  VI.  364),  въ  вишивкахъ: 

овескові,  реп'яшнбві  клинці.  (Залюбовск.)  и  пр. 
Клйнни,  ня,  с.  соб.  отъ  клин.  Ру- 

бай, сину,  яворину, — добре  клиння  буде- 
Чуб.  V.  883.  Розлетілися,  як  липове  клин- 

ня- Ном.  №  1882.  (Въ  сорочці)  з  боків 
вшито  клине.  Шух.  І.  153.  Вас.  155. 

Клинок,    нкі,    лі.    Ум.    отъ  клин.= 

Клинець  1,  3,  Чуб.  VЦ.  432.  Забивають 
з  осики  клинком.  Сніп,  160.  Канчук  (ви- 

сить) на  клинку!  Гол.  III.  310. 
Клйнтух,  ха,  м.  Пыжъ. 
Клинуватий,  а,  є.  1)  Клинообразный. 

2)  Человікь  съ  однимъ  ядромъ.  Черк.  у. 
Клинцювання,  ня,  с.  Клинышки,  за- 

битые въ  стіну  передъ  обмазкой  ея,  клин- 
цовка.  Глина  по  стінах  давно  облупилась, 
стирчало  саме  клинцювання.  Г.  Барв.   19. 

Клинцювати,  цюю,  еш,  и.  1)  Заби- 
вать клинъ.  Харьк.  г.  2)  Набивать  стіну 

для  обмазки  глиной.  Чуб.  VII.  380. 
Клинчастий,  а,  е.  Клиновидный. 

Клинчасті — о  вышивкахъ  въ  Галиціи. 
КоІЬ.  І.  48. 

Клинчик,  ка,  м.  Ум.  отъ  клин. 
Клинчик,  ка,  ,«.=Клин  3. 
Клич,  ча,  м.  Репутація.  То  вже  ж 

один  козак  доброго  клича  і  луччай  руки 
один  шостак  розгадав.  Макс.  (1849).  75. 

Клйша,  ші,  об.  Человікь,  на  ходуза- 
діваюшій  ногою  за  ногу  въ  косточкахъ. 
Борз.  у. 

Клишавий,  а,  е.  Косолапый.  Клишавий 
кінь.  НВолын.  у. 

Клишаво,  нар.  Косолапо.  Клишаво  йде. 
НВолын.  у. 

Клишонбгий,  а,  е.  Косолапый. 
Клін,  клону,  л.=Кльон.  Желех. 

Клінно,  нар.  Кланяясь;  покорно.  Про- 
сили деді  і  нені  і  я  вашеці  прошу,  бисьте 

були  ласкаві  на  коровай,  корне  покорно, 
клінно  поклінно.  КоІЬ.  І.  226. 

Кліпавка,  ки,  ж.  Віко  глаза.  Ка- 
менец, у.  Вх.  Пч.  І.  14. 

Кліпайка,  ки,  ж  =Кліпавка.  Вх. 
Уг.  224. 

Кліпати,  паю,  еш.  гл.  Моргать,  ми- 
гать, хлопать  глазами.  Бувайте  здорові, 

мої  чорноброві!  Кліпайте  очима,  коли  лас- 
ка ваша.  Ном.  №  11882.  Сидить  та  очи- 
ма кліпає-  Левиц.  І.  496. 
Кліпка,  кн,  зг.=Кліігавка.  У  гор. 
Кліпкати,  каю,  еш,  іл.=Кліпати: 
Кліпкб,  ка,  м.  Мигающій  глазами. 

Клітка,  ки,  ж.  1)  Клітка.  Лучче  пти- 
ці на  сухій  гільці,  ніж  ся  в  золотій  кліт- 

иі.  Ном.  №  1336.  2)  Участокъ  земли  въ 

6  десятинъ.  Вас.  197.  3)  Полоса  въ  ри- 
сункі  плахти.  Вас.  170.  4)  мн.  Родъ  діт- 
ской  игры.  Ив.  24.  Ум.  Кліточка  Посади- 

ли солов'я  у  новую  кліточку.  Чуб.  V.  302. 
Клітчастий,  а,  е.  Клітчаста  плах- 

та=Плахта  а  клітками?  См.  Клітка  3. 
О.   1861.  XII.   112. 
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Кліть,  ті  ж.  1)  Клітка.  Та  неволять 
нас  у  клітях,  як  тих  бідних  птахів.  Нп. 
2)= Комора.  Шух.  І.  105.  Узяла-  сестру  по- 

під силу  і  та  веде  в  кліть.  Федьк. 
Клішня,  ні,  ж.  І)  Клешня.  Куди  кінь 

з  копитом,  туди  й  рак  з  клішнею.  Ном. 
2)    мн.    Раздвоенная  часті-  війн.  Черк.  у. 

Клішоногвй,  а,  є.  =  Клишоногий. 
Цлугатсрі  клииюной.  Чуб.  V.  1177. 

Кліщ,  ща,  м.  Насік.  Клещь.  Кліщі 
з  дуба  поспадали,  головоньку  покусали.  Нп. 
Кліщ  вівчий.  Овечій  клещъ.  Меіорпа^ив 
отіпия.  Вх.  Лей.  425. 

Кліщав,  ка\  м.  Насік.  Уховертка, 
Роггаісиїа.  Вх.  Пч.  І.  6. 

Кліщі,  щів,  мн.  1)  Щипцы,  клещи. 
Коли  не  коваль,  то  й  кліщів  не,  погань. 
Ном.  2)  Деревянный  овалъ  у  хомута. 
Вас.  159.  Там  такий  кінь,  ицо  колінцями 
кліщі  достає-  3)  Клешни  (у  рака).  Ум. 
Кліщики. 

Кло,  кда,  с  1)  Ребро,  грань,  гребень 
предмета.  Доги  (=клепки)  клом—боками 
щільно  приставали  до  себе.  Шух.  І.  249. 
2)  Клыкъ  (свиной).  Боліє  употр.  во  мн. 
ч.  кла.  Желех.  Вх.  Лем.  425.  3)  Ростокъ. 
Цибуля  пущат  кла.  Вх.  Лем.  425. 

Кдобув,  ва,  м.  Клобукъ.  Надів  кло- 
бук, взяв  патерицю.  Шевч. 

Клобуварь,  ря,  м.  Войлочникъ.  Желех. 
Клобучаний,  а,  е.  Войлочный.  Желех. 
Клуб^чі,  лем.  Валенки.  Желех. 
Клобучйна,  ни,  ж.  Войлокъ.  Желех. 

Клоб^чити,  чу,  чиш,  гл.  Ділять  вой- 
локъ. Желех. 

Кловав,  ка,  м.  Клыкъ.  У  кнура  кло- 
ваки  які  метрі. 

Кдовічва,  кн,  ж.  1)  Деревянный  ко- 
локольчякъ,  вішаемьгй  скоту  на  шею. 
Ковель.  2)  Раст.  8іарпу1еа  ріппаїа  Б. 
ЗЮЗСч  І.  137.  Клокічки.  У  гуцульскихъ 
женіцинь:  монисто,  еділанное  изъ  нани- 
занныхъ  круглыхъ  зеренъ  этого  растенія. 
Шух   І.  130. 

Клок^ша,  ші,  ж.  Дощечка,  обділан- 
ная  въ  виді  ложки,  употребляемая  при 

ловлі  сома:  отъ  удара  ею  по  воді  полу- 
чается звукъ,  подобный  кваканью  лягушки, 

что  цриманываетъ  сома.  Браун    30. 
Клонити,  ню,  ниш,  гл.  1)  Клонить, 

наклонять.  Клонить  і  в  дощ,  і  в  погоду 
зелені  віти  додолу.  К.  ЧР.  Лежу  собі  та 
й  думаю,  а  сон  мене  так  і  клонить.  МБ. 
I.  111.  Ой  сон,  мати,  ой  сон,  мати,  сон 
головоньку  клонить.  Мет.  88.  2)  Клонити 
гблову    Кланяться.   /  не  прохались,  бо  та- 

кий невірний  був  немилосердний,  що  дурно 
г7  голову  було  клонити.  МВ.  І.  46. 

Клонитися,  нюся,  нишся,  и.  Кла- 
няться. На  сіделечку  козаченько  низенько 

клониться.  Нп.  Богу  ся  молим,  а  всім  ея 
клоним.  Гол.  Чи  кому  клониться,  чи  кого 

прохать?  Полт.  г. 
Клонитися,  плюся,  пишся,  и.  Ссо- 

риться. Вх.  Лем.  425. 
Клопіт,  поту,  м.  Забота,  хлопоты; 

безиокойство.  Не  мала  баба  клопоту,  та 

купила  порося.  Ном.  №  10058.  З  клопоту  го- 
лова болить.  Ном.  №  10038.  І  хазяйка  з 

неї  добра,  роботяща.  Як  дійшла  вона  літ, 
своїх,  то  я  без  клопоту  хліб  їла.  МВ.  II. 
19.  От  нені  великий  клбліт!  А  ині  какое 

діло?  Ном.  №.  4987. 
Клопітний,  а,  6.  1)  Заботливый.  Я  їй 

довожу  гарненько,  беруся  розсудливо...  та 
шкода  мою  розуму  клопітною.  МВ.  II.  131. 
2)  Безпокойный,  ілопотунь,  надоідливьій 
(о  человікі).  Іван  клопітний  чоловік.  3) 
Хлопотливый,  безпокойный  (о  ділі).  За- 

реклися, що  сами  з  роду-віку  у  таке  кло- 
пітне не  вберемось.  МВ.  III.  49. 

Клбпітно,  нар.  Без  покойно,  хлопотно; 
хлопотливо. 

Клопоти,  ти,  эк'.=Клошт.  Гроші  не- 
великі, але  клопота.  Камея,  у.  Ум.  Клопо- 

точка.  Та  троє  дітей  покинула,  а  четверте 
в  сповипючку  та  на  мою  клопоточку.  Чуб. 

V.  786. 
Клопотати,  почу\  чеш,  и.  І)  Безпо- 

коить,  утруждать,  надоідать.  Не  тра 
стару  клопотати:  стара  знає,  кому  дати. 
Ном.  №  2711.  Та  чою  тужиш,  та  чою 
плачеш,  головоньку  клопочеш?  Гол.  І.  131. 
Ще  не  час  юлівку  молоденьку  на  госпо- 

дарстві клопотати, — нехай  погуляє  дівчгг- 
ною.  МВ.  І.  35.  Не  клопочи  мені  голови.  Не 
надоідай  мні!  Не  приставай  ко  мні!  2) 
Озабачиваться  о.чемъ.  Клопочуть  нянькою, 
так  я  й  пришила. 

Клопотатися,  чуся,  чешся,  гл.  1)  За- 
ботиться, хлопотать  о  чемъ.  А  що  ха- 

зяйствечком будеш  клопотатись,  пюю  не 
бійся.  МВ.  І.  36.  Новеселіишла  панночка, 
клопочеться  своїм  посагом.  МВ.  (О.  1862. 
ПІ.  50).  Усе  мабуть  про  гетьманство  кло- 

почеться, так  от  і  зозвав  раду  ще  в  Ба- 
турині.  К.  ЧР.  208.  2)  Тревожиться,  без- 
нокоиться.  Збула  добро,  клопочуся,  бідка- 

юся з  ночі  до  ночі.  МВ.  II.  7.  Уже  і  ма- 
ти печали  примічати  та  клопотатися. 

МВ.  І.  86.  Вона  потім  клопочеться....  де, 
де  ділося?    Г.  Барв.  405.    3)  Размышлять. 
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Про  инші  речі  клопочеться  він  їз  старим 
Шрамом.  К.  ЧР.  135. 

Клопотій,  тії,  дае.=Клопота.  Камен.  у. 
Клопотлйвий,  а,  е.  —  Клопітний  А 

тим  часом,  як  в  одній  хаті  весела  моло- 
дість пісень  співає,  в  другій  :іаті  клопот- 

лива  старість  раду  радить.  Левиц.  І.  175. 
Клопотний.  а,  е.— Клопітний. 
Клёпотно,  над— Клопітно. 
Клопотяй,  ні,  ж.  Хлопоты.  Не  ду- 

маючи прогнівити  Бога,  перемішував  слова 
.чолитви  з  хазяйською  клопотнею.  Левиц. 
І.  246. 

Клопотбчка,  кя,  ж.  Ум.  оть  клопота. 
Клопотун,  на,  м.  Хлопотунъ. 
Клопотуха,  хи,  ж.  Хлопотунья.  Як 

та  бідна  курка-клопотуха,  що  знайде  зер- 
нятко да  й  те  оддасть  своїм  курчаткам, 

так  і  я  усе  до  останньою  жупана  пороз- 
давав своїм  діткам.  К.  ЧР.  266. 

К  л  отйти,  клочу\  тиш,  и.  =  Коло- 
тити і.  Мнж.  182.' 

Клохтітн,  хчу,  тиш,  гл.  Сильно  ки- 
ніть.  Вх.  Уг.  245. 

Клочаник,  ка,  .и.  Кустарь  плетель- 
щикъ  сітей.  Такъ  называются  они  въ 
Лохвицкомъ  и  смежныхъ  уу.,  потому  что 
закупаютъ  на  окрестныхъ  яриаркахъ  кло- 
чанку.  Вас,  187. 

Кдочанка,  ки,  ж.  Пряжа  изъ  пакли, 
охлопьевъ,  оческовъ.  Вас.  187. 

Клочкуватив,  а,  е.  Клоковатый,  клоч- 
коватый. Почав  чухати...  довіу  клочкувату 

бороду.  Мир.  ХРВ.  239. 
Клбччя,  чя,  с.  Пакля,  охлопки.  Чоло- 
вік мій  вдався  вже  геть  то  гнучкий,  як 

батіг  згклоччя.  Левиц.  Нов.  336.  У  йбго 
в  голові  клбччя.  Онъ  глупъ.  Мені  памо- 
роки  забито  киями,  а  в  вас  мабудь  ізроду 
в  голові  клоччя.  К.  ЧР.  283.  Ум.  Йлбччячко. 
У  неї  очіпок  штопненький,  тілько  вже 
постарів,  клоччячко  видно.  Ном.  №  8454.  Я 
думала,  що  нагаєчка  з  клоччячка,  а  вона, 
проклята,  з  протичка.  Чуб.  V.  596. 

Клоччяний,  а,  е.  Изъ  пакли. 
Клуб,  ба,  м.  1)  Клубокъ.  Побачила 

відьму,  що  клубом  -котилась.  Кв.  І.  182. 
Попід  мостом  трава  ростом  да  й  сте- 

леться клубом.  Грин.  III.  75.  2)  мн.  Бедра 
(у  скота).  Рудч.  Чп.  254. 

Клубатий,  а,  е.  Съ  широкими  бед- 
рами. Клубата  коняка. 

Кл  у  бету  вати,  ту^о,  аш,  и.  Свиваться, 
свертываться  (о  червь).  Вх.  Лем.  425.  См. 
Клюбачитися. 

Клуббк,  бка,  м.  Клубокъ.    По  нитці 

й  клубка  можна  найти.  Ном.  №  7425.  Ум. 
Клубочок.  Прийдетъся  ниточка  до  клубочка. 
Ном.  №  4092.  Мати  Божа  панчішку  пле- 

те, а  вони  перед  нею  золоті  шубочки  дер- 
жать. ЗОЮР.  І.  305. 

Клуботатися,  ч^ся,  чешся.  гл.  Клу- 
бпться.  Дим  почав  клуботатися.  Миі». 
Пов.  І.  114.  Вже  нема,  далеко,  тілько  тіл 

слідом  клубочеться.  МВ.  І.  47. 
Клубочок,  чка,  м.  Ум.  отъ  клубок. 

Клубок,  ка,  м.  Круглый,  куполообраз- 
ный навісь  надъ  гончарной  печью.  Вас. 

180. 
Клуиакуватий,  а,  е.  Толковый.  Він 

чоловік  клумакуватин — роскаже  тобі,  як, 
що  і  до- чого.  Кіев.  г. 

Клумля,  лі,  ж  Рыболовный  сна- 
рядъ — сіть,  напяленная  на  прутья,  соеди- 

ненные въ  виді  трехгранной  призмы. 
Радом,  у. 

Кл^нище,  ща,  с.  Місто,  гді  стоить 
клуня.  А  на  той  час  Антін  гній  із  кіу- 
нища  возив.  Г.  Барв.  310. 

Клинок,  нка,  м.  Полмішка;  котомка; 
узелъ.  Півдссяток  сомини  і  Ялунок  тарані. 
Полт.  г.  Одчинила  вона  скриню,  виймала 
Василеві  сорочки  і  вкладала  в  клунок.  Левиц. 
І.  37.  Зоставив  він  їй  клунок  з  харчами. 
Стор.  МПр.  28.  Вийняв  клунок  з  просом. 
Подольск,  и  Харьк.  г.  Ум.  Клуночок.  І 
внучатам  із  клуночка  гостинці  виймала. 
Шевч.  112.  В'їхала  в  двір  коняка,  всту- 

пили богомольці  з  клуночками.  Левиц.  І.  38. 
Клунька,  кн,  ж.  Ум.  отъ  кл^ня. 
Кл^ня,  ні,  ж.  Рига,  гумно,  овинъ, 

житница.  Мокрий  апріль,  а  сухий  май,  то 
буде  в  клунях  рай.  Ном.  №  446.  Спогляньте 
на  птаство  небесне,  що  не  сіють  і  не 
жнуть,  а  ні  збірають  у  клуню.  Св.  Мт. 
VI.  26.  Ум.  Клунька.  Побачила  наших  во- 

ликів та  клуньку  повну  збіжжя.  Г.  Барв. 
258. 

Клус,  са,  м  Рысь.  Коні  біжать  клу- 
са (к.іусом). 
Клусувати,  с^ю,  еш,  гл.  Гнать  рысью. 

Клусує  коня.  НВолын.  у. 
Кльоб,  ба,  м.  Цучекъ  связанныхъ  пос- 
лі очистки  отъ  кострики  пеньки  или  льна. 

Шух.  І.  147. Кльок,  (ка?),  м.  Сьоюдня  врочище  яр- 
марку (— послідній  день),  сьоюдня  ж  йому 

буде  й  кльок.  Мирг.  у.  Слов.  Д.  Эварн. 

Кльока,  ки,  ж  —Квочка.  Когут  топ- 
че курку,  від  чого  вона  зносить  покладкгі, 

стає  кльокою,  яка  кльоче.  Шух.  І.  238. 
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Кльбкати,  кльочу,  чиш,  и.— Квок- 
тати. См.  Кльока,  Шух.  І.  238. 

Кльомзати,  заю,  еш,  гл.=Цюкати. 
Лубен,  у. 

Кльон,  ну,  м.  Ироклятіе.  То  не  оюнь 
наше,  то  лице  Мотрине;  то  не  искри  си- 

плються,—то  її  кльони  й  прокльони.  Мир. 
ХРВ.  34. 

Кльоф,  фа,  лг.  Бирка  (съ  клювомъ). 
Вх.  Лем.  425. 

Кльочити,  чу,  чиш,  гл.  О  тетереві: 
токовать.  Тбтур  на  весну  кльочит.  Вх. 
Зн.  25. 

Кльочка,  ки,  5/с.=Кльова.  Вх.  Зн.  25. 

Клюба,  би,  ж.  1)  Выкопанное  съ  кор- 
немъ  дерево,  которое  возятъ  на  ґалярах. 
Вх.  Зн.  25.  2)  Тиски.  Вх.  Зн.  25  Желех. 

Клюбака,  ки,  э*г.=Ключ  3.  Вх.  Уг. 
245. 

Клюбачитися,  чуся,  чишся,  гл.  1) 
Извиваться.  Сліпеи  (— ап§иІ8  їга^ііів,  ме- 

дяница) клюбачится.  Вх.  Зн.  26.  2)  Взъе- 
рошиваться. Вх.  Зн.  26. 

Клював,  ка,  м.  1)  Клювъ.  Вх.  Лем. 
425.  2)  Полукруглое  большое  долото  для 
вьідалбливанія  древесины  внутри  колоды. 
Вас.  151.  3)  Поклеванный  плодъ.  Огірки 
клюваки.  Харьк.  у. 

Клювати,  клюю,  ёш,  одн.  в  клюнути, 
ну,  наш,  гл.  1)  Клевать,  клюнуть.  їдять 
шляхту,  клюють  очі.  Шевч.  174.  Списав 

спину,  що  її  курці  нігде  клюнути.  Ном.  Л*? 4016.  2)  Биться  (о  пульсі).  Вже  жили  не 
клюють.  Ном.  Лі  8233. 

Клюга,  гй,  ж.  Металлическій  нако- 
нечникъ  копья.  Чи  не  носить  хто  клюги 

в  кишені? — Я  ношу!  У  мене  й  ратища 
постругані...— I  в  мене  клюга  за  халявою... 
—  Не  гаразд,  братці,  як  пан  із  надвгрніми 
наскочить.  Колоти  їх  порано  ще-.  Кете 
сюди,  позасовуємо  під  сіно. — Люде  доста- 

ють із  кишень  і  з-за  халяв  клюги  тисовії- 

Клюй-дерево,  ва  и  клюй-дуб,  "ба. 
Дятелъ.  ХС.  VII.  419.  Мирг.  у.  Слов.  Д. 
Эварн. 

I.  Клюк!  меж.  1)  Выражаетъ  клеііа- 
ніе.  Мнж.  4.  2)=Цюк.  Сокиркою  все  каюк 
та  клюк.  Грин.  І.  225. 

II.  Клюк,  ка,  м.  Родъ  деревяннаго 
крюка,  колышекъ  или  деревянный  гвоздь, 
загибающійсл  подъ  прямымъ  угломъ;  упо- 

требляется при  ностройкахъ  для  прикріп- 
леній жердей,  на  него  запираются  ворота 

и  пр.  Шух.  I.  91,  87. 
Клюка,  ки,  ж.  1)  Палка  съ  крюч- 

комъ,  крюьъ.   Коли  жпдп  Христа  мучили, 

на  роспятію  гей  роспинали,  к.гюков  за  реб- 
ра гей  розбивали.  Гол.  II.  23.  2)  Клюки 

робити = к  лючку  вати.  Вх.  Уг.  245. 
Клюкати,  каю,  еш,  гл.  1)  Клевать. 

Які  л  сів  на  дуба  та  й  клюка.  Мнж.  4.  2) 
Биться  (о  пульсі).  Вже  жили  не  клюка- 

ють. Ном.  Л»  8233.  3)  Выпивать,  пьян- 
ствовать. Клюкнули  вже  з  ранку  добре 

К.  ЧР. 
Клюква,  ви,  ж.т=Ключина  2.  Вх. 

Зн.  26. 
Клюпа,  пи,  ж.  1)  Боекъ,  пестъ  въ 

ножной  ступі,  толчеі.  Шух.  I.  161,  162. 
2)  Обыкновенная  ступа,  толчея.  Шух. 
I.  104. 

Клюпати,  паю,  еш,  гл.  1)  Стучать. 
Вх. Зн.  26. 2)=Клюнати  У.Жонва  клюпае дзьо- 

бом в  дерево.  Вх.  Зн.  26. 
Клюпач,  ча,  м.  Рычагъ,  на  которомъ 

ходитъ  въ  ножной  ступі  боекъ.  Шух. 
I.  161. 

Клюсак,  ка,  м.  Кривой  ножъ,  рЬзакъ. 
Вх.  Зн.  26. 

Клюева,  ки,  ж.  Родъ  кушанья:  ва- 
реные кусочки  тіста  съ  творогомъ  и  мас- 

ломъ.  Хотин.  у. 
Клюхта,  ти,  ж.  Паяльная  трубка  (у 

трубочниковъ).  Вас.  149. 
Клюцав,  ва,  лс.=Клюсав.  Вх.  Зн.  26. 
Ключ,  ча,  м.  1)  Ключъ  для  запиранія 

и  отпирапія  замка — металлическій  или  де- 
ревянный. Ко1Ь.  I.  57.  Мати  до  церкви 

вихожае,  срібними  ключами  хату  замикає. 
Нп.  2)  Брусокъ,  вдвланныйвъ  ось  колішні 
(плуга),  посредствомъ  котораго  къ  колішні 
прикрінляетея  дышло.  Чуб.  VII.  399.  3) 
Шесть  съ  крючкомъ  для  опусканія  въ  ко- 

лодезь и  иьітягиванія  ведра.  Чи  це  ж  тая 
криниченька  і  ключ  і  відро?  Чуб  V.  203. 

4)  Снарядъ  для  ношенія  сіна,  до-же,  что 
и  цапар,  но  съ  четырьмя  наріжниками — 
палками,  придавливающими  сіно  подъ  рос- 
копои.  Шух.  I.  171.  5)  У  гуцульскихъ  на- 
стуховъ  въ  полонинах:  столбъ,  къ  которо- 

му нрикрЬпленъ  приборъ,  подобный  поло- 
вині ярма, — въ  него  запирается  шея  те- 

ленка, пока  пастухъ  доитъ  корову.  Шух. 
I.  194.  6)  Тупой  стругъ,  при  помощи  ко- 

тораго мнутъ  и  растираютъ  овчину, — дере- 
вянный (Вас.  153)  или  желізньїй.  Послід  - 

пій  у  гуцуловъ  состоитъ  изъ  слъ\дующихъ 
частей:  деревянная  колб  дна  (рукоятка),  къ 
ней  подъ  угломъ  прикріплень  самый  нлюч, 
иміющій  видъ  плоскаго  крюка,  боліє  ост- 

рого съ  наружнаго  ребра,  вістря  (внут- 
реннее, боліє  тупое,  наз.    тиле);    отъ   ко- 
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лодки  ннизъ  идетъ  желізішГі  прут,  окан- 
чивающійся  ланцем  (короткой  ціпмо), 
имъющимъ  на  конці  стрёме,  въ  которое 
работающій  вкладываетъ  ногу  въ  то  вре- 

мя, когда  правой  рукой  держитъ  колодну, 

а  лівую  имъетъ  на  кожі,  лежащей  'подъ 
ключем.  Шух.  I.  253.  7)  Стая  птиць,  ле- 
тящихъ  другъ  за  другомъ,  составляя  фи- 
і'уру,  подобную  острому  углу,  одна  сторо- 

на котораго  короче  другой.  Л  журавлі 
летять  собі  додому  ключами.  Шевч.  Гу- 

сей... цілий  ключ.  Сим.  218.  8)  Въ  весен- 
нихъ  играхъ:  рядъ  дівушекь,  стоящихъ 
одна  за  другою  и  взявшихся  за  талій;  так- 

же называется  и  одна  весенняя  игра.  КС. 
1887.  VI.  483.  Мил.  52.  9)  Несколько  де- 

ревень или  хуторовъ,  составляющихъ(одну 
общину  или  ОДНО  ИМІНІЄ.  10)  Кипіти  у 
нлюч.  Кипіть,  волнуясь.  Уже  окріп  у  КЛЮЧ 
кипить.  Г.  Барв.  502.  Закипіли  казани  у 
ключ.  Рудч.  Ск.  II.  59.  Засичав  окріп  у 
печі,  збігаючи  ключем  на  черінь.  Мир.  ХРВ. 
171.  Ум.  Ключенько,  ключик.  Золотії  клю- 
ченьки  в  коморі.  Нп.  Золотий  ключик  до 
кожних  дверей  придасться.    Ном.  Л*  7393. 

Ключа,  чи,  ж.  1)  Деревянный  крюкъ. 
См.  Ключка  2.  Шух.  І.  109.  2)  Въ  пісні; 

о  Свирговскомъ,  очевидно,  к'Ьмъ-то  испор- 
ченной поправками,  неправильно  употреб- 

лено вм.  ключ — стая  птицъ:  воронів  ключа 
набігала.  См.  Макс.  (1834),  71.  АД,  І.  161. 

Ключарь,  ря,  .«.  Ключникъ,  ключарь. 
Не  було  нікого  ком  неї,  тільки  старий  не- 

дужий ключарь  панський  сидів  у  хаті.  МВ. 
Ключенько,  ка,  лг.  Ум.  оть  ключ. 
Ключечка,  ки,  ж.  Ум.  оть  ключка. 

Ключик,  ка,  лі.  Ум.  оть  ключ.  1) 
См.  Ключ.  2)  мн..  Раст.  Ргітиіа  уєгів  Вх. 
ЬІч.  І.   12. 

Ключина,  ни,  ж.  1)  Жердь.  У  нас 
так  гарно  колиску  вішають:  парубки  клю- 

чин чотирі  вирубають,  ужівками  зв'яжуть 
та  батогів  два,  та  на  батош  прив'яжуть 
дошку  та  й  гойдаються.  Г-  Барв.  64.  2) 
Жердь,  которой  прикрепляется  солома  на 
крьіші.  Ой  загув,  загув  сизий  голубочок,  си- 

дя на  ключині.  Мет.  24 

Ключйння,  ня,  с-  соб.  Жерди,  езя- 
занныя  по  дві  подъ  угломъ  и  лежащія  по 
обі  стороны  соломенной  крыши.  Могил,  у. 

Ключиця,  ці,  .ж.— Ключина  2. 
Ключівнйк,  ка,  м  У  кожевниковъ: 

веревка  на  крюкі,  вбитомъ  въ  потолокъ, 
служащая  для  иодвішиванія  кожи.  Штх. 
I.  253. 

Ключка,  ки,  ж.   1)  Крюкъ.  2)  Дере- 

пинный  крюкъ,  употребляемый  для  ПОДВІ- 
шиїіанія  чего-либо,  напр.,  дітской  люльки, 
ведра  Дві  ключки  висятъ  на  веревкахъ 
на  каждомъ  конці  коромысла)  и  пр.  Чуб. 
VII.  384.  Гол.  Од.  61.  3)  Деревянный 
крюкъ  въ  виді  остраго  угла,  съ  длинной 

рукоятію,  употребляемый  для  вытаскина- 
нія  чего-либо,  наїгр  ключкою  смичуть  сіно 
з  стогу;  а  рыболовы  галицкаго  Покутья 
ключкою  яытаскиваютъ  изъ  воды  постав- 

ленные для  ловли  рыбы  вентері,  верші. 

КоІЬ.  І.  73.  4)=Кілок  4.  На  ключку  поче- 
пила рушник.  Константиногр.  у.  5)  Крю- 

чекь  для  вязанія  рукавиць  изъ  шерсти. 

Гол.  Од.  69.  6)  Крючекъ  для  протягива- 
нія  нитей  сквозь  начиння  и  блят  (у  тка- 

чей). Константиногр.  у.  7)  Родъ  деревян- 
наго  крючка  у  колесника,  которымъ  при- 

хватывается ступица  съ  одной  стороны  и 

сверху,  когда  въ  ней  пробивають  отвер- 
стия для  спицъ.  Сумск.  у.  8)  У  гребенщи- 

ка: деревянный  крючекъ  съ  подвязанною 
веревочкою  подножкою  или  педалью <*для 
прижиманій  палки  съ  нарізками,  придер- 

живающей при  работі  пластинку  рога. 
Вас.  164.  9)  Петля,  образованная  ниткою, 
снуркомь,  веревкой.  Шух.  I.  151.  Гол. 
Од.  21,  2:\.  10)  Ростокъ.  Ключки  пускати. 
Проростать  (о  сімени).  11)  Переносно. 
Хитрость,  за  ціпка;,  придирка.  Каменец,  у. 
Желех.  Ключки  собі  шукати.  Искать  пред- 

лога. Ключку  закинути.  Намекнуть.  12)  Родъ 

дітской  игры.  Ном.  Д:  12577.  Ум.  Клю- 
чечка. 

Ключкувати,  к^ю,  еш,  гл.  1)  О  зай- 
ці: метать  петли,  умышленно  запутывать 

дорогу,  убігая,  чтобы  сбить  гонящихся  за 
звіремь  собакъ.  Желех.  2)  Ділать  уверт- 

ки, увертываться.  Желех. 
Ключник,  ка,  лі.  Ключникъ. 
Ключниця,  ці,  ж.  Ключница. 

Ключувати,  чую,  еш,  гл.  У  овчинни- 
ковъ  и  кожевниковъ:  мять  кожу  при  по- 

мощи ключа.  См.  Ключ  6.  Шух-.  I.  254. 

Клюшник,  ка,  м.  1)  =  Ключник. 
Правда,  добродію  мій  любий,  каже  старий 
клюшник.  К.  ЧР.  6.  Лях-Бутурлак  клюш- 

ник галерський.  АД..І.  210.  2)  Въ  цехі: 
помощникь  цехмистра.  3)  Въ  рыболовной 

артели:  хранитель  одного  изъ  двужь  клю- 
чей отъ  денежнаго  сундука  (наАзовскомь 

морі). 

Клюшниця,  ці,  .и.=Ключниця.  Рак- 
ша— клюшниця  од  вирію.  Ном.  №  14029.  У 

пас  невістка  не  робітниця,  нашому  добру  не 
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кукібниця,  і  нашим  коморам  не  клюшниця. 
Чуб. 

Кляк,  ка,  м.  1)  Залоыъ  на  «еревъ\ 
камьші.  стебляхъ  хліба,  делаемый  обык- 

новенно съ  цілью  обозначить  нужное;  за- 
рубка на  дереві  съ  той-же  цілью.  2)  Ме- 
жевой знакъ,  состоящій  въ  обозначенном!. 

ч-Ьмъ-либо  (обыкновенно — зарубами,  а  ино- 
гда просто  заломомъ)  дереві  или  гранич- 

номъ  столбі.  К.  ЧР.  424.  Оборе  плугом, 
обнесе  копиями,  ровом  обкопає,  або  огряни- 
чить  кляками  (землю)  К.  ЧР.  199.  3)  Во 
внішнемь  колесі  водяной  мельницы  каж- 

дый изъ  двухъ  деревянныхъ  круговъ,  огра- 
ничивающнхъ  колесо,  и  связывающихъ  ло- 
пітнм.  Черниг.  у.  4)  Ледяная  сосулька. 
5)  Родъ  дітской  игры    Ив.  22. 

Клякати-,  каю,  вш,  с.  в.  кликнути, 
кну,  неш,  гл.  Становиться,  стать  на  ко- 
ліни.  Ой  як  дівча  ся  улякло,  на  коліті 
пред  ним  клякло.  Гол.  I.  237.  Клякни, 
клякни,  жено  моя,  буде  стята  гловка  твоя. 
Гол.  I.  3  72. 

Кдяковйй,  а,  ё.  Клякове  дерево. 
Дерево,  отміченное  знакомъ  для  обозна- 
ченія  міста  межи.  См.  Клян,  клячйти. 
Левч.  4.8. 

Кликати,  маю,  вш,  гл.  1)  Стучать 
щеколдой.  2)  Чавкать.  Клямаєш  як  свиня. 
НВолын.  у. 

К  л  ямба,  би,  ж,—  Клямбра  2.  Угор. 
Кл амбра,  ри,  ж.  І)  Родъ  скріїш  или 

деревянныхъ  тисковъ,  употребляющихся 
для  удержанія  вмісті  сколачиваемыхъ  до- 
сокъ.  Перш  треба  у  клямбри  взяти,  а  по- 

тім вже  шпут  заганяти.  Подольск,  г. 
2)  Скоба,  скріпа  желізная.  Угор. 

Клямка,  ки,  ж.  Щеколда.  Коли  чуе,-- 
хтосъ  лапає  біля  клямки;  відчинив  двері. 
Стор.  Клямка  запала.  Діло  кончено,  поздно 
ужъ.  Ном.  №  1840,  1841.  Ум.  Кляиочка. 
Вона  зараз  притягне  залізну  клямочку  з 
гвіздочком.  Ком.  II.  (57. 

Клямра,  ри,  .ж  =Клямбра  1.  Шгх. 
1.  88. 

Клйння,  ня,  с.  Брань.  Вх.  Лем.  425. 

Клйнути,  ну,  неш,  гл.  Хлынуть.  А 

кров  так  і  клянула  з  і'юго.  Звенигор.  у. 
Слов.  Д.  Эварн.  См.  Хлянути. 

Клипа,  пи,  ж.  Старая  корова.  Вх. 
Леы.  425. 

КлЯскати,  каю,  вш,  одн.  в.  клйснути, 
сну,  неш,  гл.  1)  Хлопать,  хлопнуть.  Біс 
перістий  свиснув,  кляснув.  Гул-Арт.  (О. 
1861.  III.  106).  2)—  язином.  Щелкать,  щелк- 

нуть языкомъ.  Вх.  Лом.  425. 

Клясти,  кляну  (кленУ),  неш,  гл.  1) 
Проклинать.  Не  співає  черноброва,  кляне  свою 
долю.  Шевч.  69.  Любіть  ворогів  ваших,  бла- 

гословляйте, хто  клене  вас.  6в.  М.  V.  44. 
2)  Поносить,  ругать.  Хоч  і  діжу  з  тістом 
оддай,  то  ще  буде  клясти,  що  важко  нес- 

ти. Ном.  №  4831. 
Клятий,  а,  є.  І)  Проклятый.  Нехай 

кляті  бснкетг)ють.  Шевч.  53.  Жидюга... 
лічить  гроші  коло  ліжка,  клятий.  Шевч. 
135.  2)  Переносно:  упорный,  упрямый. 

Кляттй,  ти,  с  Проклятіе.  Ой  згадай 
про  мене,  здійми  кляття  з  мене,  іорлице 
сивенькая.  Гатц. 

Клятьба,  би,  ж.  1)  Проклятіе.  Слу- 
хайте, панове- молодці,  як  то  жіноцька 

клятьба  дурно  йде.  ЗОЮР.  І.  217.  2)  За- 
клятіе.  Як  німа  клятьба,  то  візьмеш  скарб, 
а  то,  кажуть,  ні.  Канев.  у. 

Кляч,  ча,  м.  Каждая  изъ  двухъ  па- 
локъ,на  концахъ  рыболовной  сіти  (гбниш- 
ної  сітки),  невода;  къ  клячу  привязанъ  ка- 

пать, за  который  вытягивается  сіть.  Браун. 
12.  Біля  кляча  на  еподах  камінь,  щоб 
сторч  кляч  ішов.  Лзовск.  побережье. 

Клячати,  чу,  чйш,  гл.  1)  Стоять  на 
колінях^  2)  Ділать  родъ  плетня  въ  лісу, 
иодрубивъ  тонкія  деревья,  наклонивъ  и 
перепутавъ  ихъ  между  собою.  Чигйр.  у. 

Клячйти,  чу,  чиш,  гл.  1)  Заламывать 
стебли  растеній  для  обозначенія  чего-либо; 
вообще  ділать  кляк  (см.  Кляк  1  и  2).  Кля- 
чать  комиш:  охвативши  в  оберемок  стоя- 

чою на  пні  комишу  і  стиснутий  його  кріпко 

руками,  переломлють:  комиш...  покаже  при- 
знаку. О.  1862.  II.  Кух.  65. 

Кляч(ш)нйк,  ка,  дг.=Кляч.  Вас.  186. 

Клйштор,  ра,  .м.  Католическій  монас- 
тырь. Будувать  кляштори  і  костьоли.  Стор. 

МПр.  45. 
Кметйня,  ні,  яе.— Киетнця.  Брям'я  б 

одяглася  я,  наче  та  кметйня.  Щог.  Вор.  36. 
Киетйти,  киечу,  тйш,  м.  Смекать, 

понимать;  замічать,  примічать.  Уже  ди- 
тина кметить.  НВолын.  у. 

Кметйця,  ці,  ж.  Крестьянка,  жена 
крестьянина.  Коб  мі  Бог  дав  такі  косоньки, 
годна  ж  бим  бути  за  кмітським  сином,  за 
кмітським  сином  кметицьов  бути.  Гол.  ГУ.77. 

Кметлйвий,  а,  е.  Понятливый. 

Кнетський,  а,  є.  Крестьянскій,  при- 
надлежащей нметеві.  'За  кмітським  сином 

кметицьов  бути.  Гол.  IV.  77. 
Кметуватй,  ту»,  вш,  гл.  Думать,  раз- 

думывать. Так  чоловік  кметував,  погляда- 
ючи. Св.  Л.  160. 
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Кнеть,  тя,  м.  1)  Крестьянинъ,  хлібо- 
иашецъ.  Два  кметі,  пан  третій.  Ном. 
№  1175.  2)  Смътливый  человікь,  наход- 

чивый, хитрецъ.  Подольск,  г. 

Кмітити,  кмітливий,  кмітувати.= 
Кметити,  кметливий,  кметувати.  Кміт- 

ливий хлопець,  то  й  швидко  навчиться. 
Канев.  у. 

Кнап,  па,  м.  Ткачъ.  Вх.  Лем.  425. 
Книга,  ги,  ж.  1)  Книга.  Листоньки 

пише,  книги  читає.  Чуб.  III.  306.  Ой 
хто  б  мог  слова  списав  у  книгу-  К.  1ов. 
42.  2)  Томъ,  часть  сочиненія.  3)  Чайка 
(итица).  Волын.  г.  Ум  Книжечка,  книжка. 
Зроблю  маленьку  книжечку.  Шевч.  376. 
Письменному — книжка  в  руки.  Ном.  №  6016. 
Троянське  п. гем' я  все  засіло  коло  книжок 
та  аж  потіло  і  по  латинському  гуло. 
Котл.  Ен.  IV.  21. 

Книгарня,  ні,  ж.  Книжный  магазинъ. 
Книгарський,  а,  е.  Книгопродавческій. 
Книгарь,  ря,  м.  Книжный  торговець, 

книгопродавець.  За  поміччу  ш.  п.  КожЛн- 
чикова,  що  не  тільки  яко  книгарь,  але  яко 
правдивий...  приятель  покійників  прийнявся 
за  сю  справу,  друкується  тепер  усе.  Пе- 

редмова до  Кобз.  ПІевч.  1867. 
Книгогриз,  8а,  м.  Презрительно:  книж- 

никь,  вічно  возящійся  сь  книгами.  Ти 
написав  томів  із  сотню,  книгогризе.  К. 
Дз.  52. 

Кннговбір,  вбору,  м.  Библіотека.  Б 
книюзборі  батьки  Тараса.  Ном.  II. 

Книжечка,  ки,  ж.  Ум.  оть  книга. 
Книжка,  ки,  ж.  Ум.  оть  книга. 
Книжкбвий,  а,  е.  Книжный.  Залю- 

бовський  прислав  власного  збору  приказки: 
127  книжкових  і  585  записаних  в  Кате- 
пиносмвщині .  Ном.  І. 

Книжник,  ка,  .п.  Книжникь,  люби- 
тель книгь;  большой  грамотей.  Одно  изь 

пожеланій  на  крестинахъ  новорожденному: 
Щоб  був  великий  книжник!  Мил.  27.  З 
мене  не  великий  книжник.  О.  1862.  VIII.  9. 

Кнвжницький,  а,  є.  Книжничій.  Те- 
пер займаймо  книжницьку  голоту  (бурса- 

ків), що  висипала  з  Брацтва  в  личаках. 
К    ПС.  69. 

Книжній,  я,  е.  Книжный.  Вибачайте, 
люде  добрі,  що  козацьку  славу  так  навманя 
росказую  без  книжньої    прави.  Шевч.  206. 

Книп,  па,  м.  1)=Гнип.  2)  Неотеса, 
мужикь.  Там  ходило  два:  подивиться— кни- 
іш,  а  як  заїра!  Лебед.  у. 

Кнйпець,  пця,  м  =Ґннпець. 
Книш,  ша,  м.   1)  Родъ  хліба  сь  заво- 

роченными внутрь  краями  и  смазаннаго 
свинымъ  саломъ  или  конопллнымъ  мае- 
ломь.  Чуб.  VII.  444.  Повна  піч  паляниць, 
посередині  книш.  Ном.  У  гуцуловъ  вь 
книш  кладется  смісь  изь  варенаго  карто- 
(Іюля,  овечьяго  сыру,  смішаннаго  сь  пет- 
рушкою,  чеснокомъ  и  пр.,  а  сверху  масло 
или  солонина.  Шух.  І.  143.  2)  Пренебре- 

жительное прозвище  священниковъ  и 
дьячковъ.  3)  Камковый  верхъ  маховой 
шапки  галицкаго  міщанина,  вьідающійся 
надь  опушкой  въ  формі  книша.  Гол.  Од. 
18.  4)  мн.  Родъ  вышивокъ  на  рубахі. 
Чуб.  УЛ.  427.  Ум.  Кнмшии. 

Кнорос,  са,  м.  Кабаній  самець,  не 
кладеный.  Шух.  I.  212. 

Кнур,  ра,  м.  Воровъ.  Кнур  у  берлозі. 
К.  ЧР.  372. 

Кнуроватнй,  а,  е.  Похожій  на  борова. 
Кнуровйна,  ни,  ж.  Мясо  борова. 

Кнурячий,  а,  е.  Принадлежащей,  свой- 
ственный борову.  Волосся  жорстке,  як  кну- 

ряча щетина.  Стор   МПр.  129. 

Кнюх,  ха,  м'.  Увалень,  неповоротли- вый человікь. 
Кнюхатий,  а,  е.  Брюхастый.  Борз.  у. 
Княгйнечка,  ки  и  княгйнька,  ки, 

ж.  Ум.  оть  княгиня. 
Княгиня,  ні,  ж.  \)  Княгиня,  жена 

князя.  У  його  жінка  княгиня,  з  Волині 
ляшка.  К.  ЧР.  46.  2)  Новобрачная.  Ой 
вийди,  мати,  огляди,  що  тобі  бояре  при- 

везли: привезли  скриню  й  перину  і  молодую 
княгиню.  Нп.  Ні,  молода  княгине,  не  піду 
я  до  тебе  на  весілля.  МВ.  І.  42.  3)  Родъ 
весенняго  хоровода  сь  піснями.  Грин.  III. 
114.  Ум.  Княгйнечка,  княгйнька,  княжёйна. 

Засватав  собі  княгинечку.  Нп.  Жінка  кня- 
гйнька, а  хата  неметена.  Ном.  №  9118. 

Яворові  сінці,  тесові  стільці,  а  на  тих 
стільцях  красна  княжейка.  АД-  І.  45. 

Княгівна,  ни,  ж.  Вністо  общерас- 
пространенна™ князівна  встрічено  у  Сто- 

роженка:  Олысрда  Гедеминовича,  нарожден- 
ного од  тверської  княгівни  Уляни.  Стор. 

МПр.  62. 
Княгня,  нити,  г.—КвяжА.  А  в  тан- 
ці ходить  княгня  Іванко,  на  юловойці  со- 

кола носить,  в  правій  ручейці  коничка  во- 
)ить.  АД.  І.  36. 

Княжа(я)  жа(й)тн,  с.  Молодой  князь; 

сынь  князя.  То  в  тій  галері  Алкан-паша, 
трапезонськеъ  княжя.  АД.  І.  208.  В  рид- 

вані сидів  князь  із  княжам.  К.  ЧР.  212. 

Княжёвський,  а,  є    Княжесвій.  Кня- 
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жевські  челядинці  вештались  по  містечках, 
селах  і  хуторах.  Стор.  МІІр.  05. 

Княжейка,  ки,  ж.  Ум.  отъ  княгиня. 

Княженбцький,  а,  є.  Княжескій.  Кня- 
жсіецькі  замки.  К.  ЧР.  220. 

Княженецтво,  ва,  с.  Достоинство 
князя.  К.  ЦН.  280. 

Княжество;  ва,  с.  Княжество..  Було  в 
якомусь  княжестві  три  княжецькі  дочки. 
Рудч.  Ск.  II.  89. 

Княжецький,  а,  є.  1)=Княженець- 
кий.  Було  в  якомусь  княжестві  три  кня- 

жецькі дочки.  Рудч.  Ск.  II.  89.  2)  Отно- 

сящейся къ  новобр'ачнымъ.  Вже  й  коровай текли,  княжецький  калач  на  столі.  О. 
1862.  VIII.  24. 

Княжий,  а,  в.  Княжескій.  Лютує  го- 
лод в  Україні,  лютує  в  княжому  селі,  скир- 
ти вже  княжі  погнили.  Шевч.  332. 

Княжити,  жу,  жига,  гл.  1)  Княжить. 
2)  Сыть  женихомъ  или  невестою.  Буду  ж 
бо  я  в  суботу  княжити,  будуть  мені  боя- 

ри служити.  Рк.  Макс.  Устань,  Мару- 
сенько,  не  князюй,  відсунь  кватирочку,  по- 

гляди, чи  всі  бояри  на  дворі.  Рк.  Макс. 
Княжна,  нй,  ж.  Княжна.  І  княжні 

своїй  маленькій  сорочечки  шила.  Шевч.  328. 
Князик,  ка,  м.  Ум.  отъ  князь. 

Князів,  8ева,  зеве.  Принадлежащей 
князю.  Князева  перва  жінка.  Рудч.  Ск. 
II.  93. 

Князівна,  ни,  ж.  Княжна.  Кирило, 
вбивши  змія,  визволив  князівну  і  оддав  кну- 
зю.  ЗОЮР.  II.  ЗО.  Чи  воно  яка  князівна, 
чи  королівна?  Рудч.  Ск.  II.  46. 

Князівство,  ва,  с   Княжество. 

Князівський,  а,  е.=Княженецький. 
Ми  роду  князівською.  Мил.  96. 

Князь,  зя,  м.  1)  Князь  (государь  или 
особа  княжескаго  титула).  Тогді  то  у  го)ю- 
ді  Лебедині  царі  і  князі  великим  всі  дивом 
дивували.  Макс.  Стереглись  вони,  проходячи 
побіля  замку  князя  Вишневенького.  Стор. 
МІІр.  61.  2)  Новобрачный,  женихъ.  Слу- 

хайте, бояре,  що  князь  бреше  Ном.  Лі  12778 
Молодії  князя  зараз  будуть  (=молодиіі 
з  молодою).  МУЕ.  III.  128.  Ум.  Князик, 
князьбн.  Мій  орлику,  мій  князику!  Г.  Барв. 
495.  На  білому  острові  живе  собі-.,  якийсь 
князьок.  Рудч.  Ск.  II.  93.  Ув.  Князкжа. 
К.  ЦН.  223. 

Князькйй,  а,  є.  1)=Княжецький  1. 
Обернемо  в  хліви  князькі  чертоги.  К  ЦН. 
241.     2)=Княжецьний     2.    Підходити    під 

князькйй  вінець.  Вінчаться.  Щоб  ти  під 
князькйй  вінець  не  підійшла!  Желаю  тебі 
остаться  въ  дЬвкахъ!  К.  ЦН.  201. 

Князьок,  зька,  м.  Ум.  отъ  князь. 

Князьство,  ва,  с  .—Князівство. . 

Князьськйй,  а",  6— Князькйй.  Вся* 
кому  роскаже,  що  вона  князьська  дочка. 
МВ.  II.  32. 

Князювання,  ня,  с  Княженіе. 
Князювати,  8юю,  еш,  гл.  1)  Княжить, 

быть  княземъ.  Але  то  ще  за  Батия,  як 
князювали  колись  князі.  Васильск.  у.  Не 
перестане,  мабуть,  князь...  князювати.  К. 
Бай.  39. 

Княаюка,  кн,  лі.  Ув.  отъ  князь. 

Ко.  Неотделимая  частица,  употреб- 
ляющаяся при  повелит,  наклоненіи,  по- 

добная русскому  ка.  Ходи-ко,  дай-ко!  Вх. 
Зн.  26. 

Коб  и  Кобй,  сз.  1)  Если-бы,  когда-бы. 
Коб  хліб  та  одежа,  то  їв  би  лежа.  Ном. 
Ой  коби  я  зозуленька,  щоб  я  крильгі,я 

мала,  я  ж  би  тую  Україну  кругом  облі- 
тала Чуб.  V.  5.  2)  Какъ.  Сухий  марець, 

мокрій-  май, — буде  жито  коби  гай.  Ном. 
Лі' 446.  3)  Какъ-бы.  Пливе  човен...  коби  не 
схитнувся.  Гол.  III.  299.  4)  Пусть,  лишь- 
бы.  Леїіні,  коби  здорові,  не  конче  і  журять- 

ся про  це.  Федьк.  Коби  зуби,  то  хліб  буде. 
Поел. 

Кбба,  би,  ж.  1),Капюшонъ  въ  верх- 
ней одеждъ  (в  опанчі,  кобеняку).  Мирг.  у. 

Слов.  Д.  Эварн.  Здорові!  привітався  він, 
скидаючи  разом  з  кобою  й  шапку.  Мир. 
Пов.  І.  115.  2)  Рыба:  Соїіо  ЇИшаШі&.  Вх. 
Лем.  425. 

Кобеля,  лі,  ж.  1)  Корзина.  Вх.  Зн. 
26.  Постав,  мати,  кобелю,  де  я  мала  по- 

стелю. Гол.  2)  Сумка,  котомка.  Набіра- 
ють  калачів- гусочок  в  кобслі  (торбинки) 
скільки  спромож'уть.  О.  1862.  IV.  30.  3) 
Рыболовный  снарядъ,  похожій  на  сак.  Чи- 

гирин, у. 

Кобенйти,  ню,  нйш,  гл.  Ругать,-  по- 
носить. Кричав  буцім  то  цавіжений  і  ко- 

бенив  нярод  хрещений,  як  водиться  в  шин- 
ках у  нас.  Котд.  Ен. 
Кббень,  ня,  и.  Канюшонъ  у  бурки. 

Надів  даху...  ззаду  кобень  так  і  грає. 
ЗЮОР.  І.   175. 

Кобеняк,  ка,  м.  Суконная  длинная 
верхняя  одежда  сь  капюшономъ.  Чуб.  VII. 
422.  Чоловік  в  чорному  кобсняку  і  та- 

тарській кучмі.  Стор.  МІІр.  107.  ПіїҐїз- 
жае  якийсь  чоловік  до    куріня, — кчбеняком 
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нап'явся,  у  простій  одежині  Рудч.  Ск. II.  206. 
Кобёр,  бра,  м.  Коверъ.  Левч.  58.  Ум. 

Кобёрець.  Постелю  я  кобёрець.  Нп. 
Кпбець,  бця,  м. = Кібець.  Страхопу- 
ди гріх  драти,  бо  він  за  курами  тяте — 

кобця  б'є  Чуб.  І.  60. 
Кобза,  эй,  ж.  1)  Струнный  музыкаль- 
ный инструмента.  Сидить  на  могилі  ко- 
зак старесенький,  у  кобзу  грає  -  вигравае, 

голосно  співає.  Мет.  443.  Він  усюди  веш- 
тається та  на  кобзі  грає.  Шевч.  7.  На 

речах — як  на  кобзі.  Ном.  №  2989.  2)  Рыбо- 
ловный снарядъ  изъ  тонкихъ  прутьевъ. 

Сим.  148.  Ум.  Кобзонька,  кобзочна.  В  коб- 
зоньку грае,  гарно  співає.  Грин.  III.  21. 

Кобзарів,  рева,  ве.  Принадлежащей 

кобзарю.  Шанували  пам'ять  кобзареву.  О. 1861.  III.   25. 

Кобзарство,  ва,  с.  соб.  Кобзари.  К. 
Кр.  112. 

Кобзарь,  ря,  м.  1)  Півець,  акомпани- 

рующій  с"ебі  на  кобзі.  Кобзарі  ишендяють 
поміж  людьми,  грають  на  кобзах,  на  бан- 

дурах да  співають  усяких  пісень.  К.  ЧР. 
259.  /  про  неї  добрим  людям  кобзарі  спі- 

вають. Шевч.  2)  Поэтъ.  Кобзарю!  не  ди- 
вись ні  на  хвалу  темноти,  ні  на  письмен- 

ницьку огуду  за  пісні.  Куліш. 
Кобзарьський,  а,  є.  Принадлежащій 

кобзарг. 

Кобзарювання,  ня,  с  Бьітіе  кобза- 
рём. Желех. 

Кобзарювати,  рюю,  еш,  гл.  Быть  коб- 
зарем. Желех. 

Кобэйна,  ни,  ж.=Кобаа.  Узяв  кобзи- 
ну  в  руки  та  й  зачав  співати.  Федьк.  Поез. 
І.  4.  Ой  далеко  чути  козака  Лорла,  що 
іде  з  кобзиною.  Гол.  І.  272. 

Кббвонька,  ки,  ж.  У  в.  ота  кббза. 

Кобв^ра,  ри,  ж.  Ум.  отъ  кббза.  Глянь, 
Орфію,  глянь  із  неба,  дай  кобзури  мні 
своей.  Котл.  Ен. 

Кобй.  См.  Коб. 
Кобила,  ди,  ж.  1)  Кобыла.  Норовиста 

як  кобила-  Ном.  Лі  2672.  Старій  кобилі  не 
брикаться,  сивій  бабі  не  цілуваться.  Ном. 
№  8888.  2)  Скамья  на  высокихъ  ножках  ь, 
употребляемая  при  мазань*  стінь  и  потол- 
ковъ.  3)  Скамья  или  подмостки,  на  которыхъ 
наказываютъ  кнутами  преступнивовъ.  4) 
Бревно,  на  которомъ  кожевники  развіши- 
ваютъ  кожу  для  выработки  и  для  сушки. 
Вас.  157.  5)  У  горшечниковъ:  круглый 
или  кубическій  комъ  глины,  ввсомъ  отъ 8 
до  30  пудовъ,  составленный  изъ  слт.плен- 

ныхъ  вмісті  отдільньїхь  шаровъ  мокрой 
глины.  Вас.  178.  6)  Названіе  шестерки 
трефъ  при  игрі  въ  цигана.  КС.  1887.  УІ. 
466.  Ум.  Кобйлка. 

Кобйлина,  ни,  ж.  Конина,  кобылье 

мясо.  Ікавко-ікавко,  де  була? — У  Киш. — 
Що  їла? — Кобилину. — Де  діла? — Покинула. 
Ном.  №  13390. 

Кобнлйнець,  нця,  м.  Конскій  пометь. 
Вх.  Уг.  245. 

Кобилиця,  ці,  ж.  1)  Кобыла.  Він  на- 
нявся  в  єї...  три  кобилиці  пасти.  Рудч. 
Ск.  І.  87.  2)  Козлы,  подпорки,  подмостки. 
3)  Столбикъ  на  дорожкахъ  и  мостикахъ  съ 

вертящимся  крестомъ.  4)  Отрубокъ  дере- 
ва, на  который  натягивается  кожа  для 

очистки  отъ  мездры.  Сумск.  у.  5)  Часть 
ветряной  мельницы:  балка,  въ  которую  упи- 

рается веретено  шестерни  верхнимъ  кон- 
щжъ.  Есть  еще  и  кобилиця  нижня.  (Залю- 
бовск.).  6)  мн.  Перила.  Лохвиц.  и  Гадяч. 
у.  7)  Насік.:  родъ  полевыхъ  кузнечиковъ. 

Шух.  I.  23. 
Кобйлка,  ки,  ж.  1)  Ум.  отъ  кобйла. 

Тарадайка  торкоче,  кобилка  бігти  не  хоче. 
Ном.  №  11439.  2)  У  гребенщиковъ:  ин- 

струмента для  нарізки  зубьевъ  гребня. 
Вас.  164.  3)  Ручка  весла  (гребки),  пер- 

пендикулярная- къ  лбпаті  (на  дніпровскихь 
лодкахъ,  дубахъ).  Мнж.  179.  4)  Часта  луна, 
употребляемаго  шерстобитами*  См.  Лук. 
Черни  г.  у.  5)  Подставка  для  струнъ  у 
скрипки,  бандуры.  КС  1882.  VIII.  282. 
6)  Грудная  кость  у  птицъ  (сісасіа).  7)  Пал- 

ка, употребляемая  въ  дітскихь  играхъ  дї- 
дбн  і  митна.  Ив.  25,  29.  8)  Часта  начиння. 
См.  Начиння  3.  Шух.  І.  256.  МУЕ.  III.  18.  9) 
Насік.  АрЬхорпоіа.  Вх.  Пч.  І.  5. 

Кобильбха,  хи,  ж.=Кобилярка  Вх. 
Лем.  425. 

Кобильчйна,  ни,  ж.  Плоховатая  ко- 
была. 

Кобили,  лити,  с.  Лошонокъ  женскаго 
пола.  Вх.  Лем.  425. 

Кобилянка,  ки,  ж.  1)=Кобилярка. 
Вх.  Уг.  245.  2)=Нобилинец>.  Вх.  Лем.  426. 

Кобилйрка,  ки,  ж.  Порода  болыпихъ 
круглыхъ  сливъ.  Вх.  Лем.  426. 

Кобилячий,  а,  є.  Кобьілій.  Вештаюсь, 
як  кобиляча  голова.  Кобиляча  голова  дурні- 

ша за  курячу.  Ном.  №  10234. 
Кббло,  ла,  с.  Куста  камыша,  возвы- 

шающійся  надъ  окружающимъ;  обыкновен- 
но это  кусокъ  оторваннаго  во  время  поло- 

водья, пловучаго  камыша,  гді  набудь  сно- 
па остановившагося.  Дністрь. 
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Ковадло,  да,  с.  Наковальня.  Вас.  148. 
Вліз  між  молот  і  ковадло.  Ном.  №  1817. 
Казав,  положити  їх  на  ковадло  і  ну  дути 
молотами.  Чуб.  І.  155. 

Ковалдо,  да,  с.  Молоть  для  передви- 
женія  пшалъ.  Борз.  у. 

Коваленко,  ка,  м.  Сынъ  кузнеца.  Ой 
ніхто  ж  -так  не  заграє,  як  той  коваленко. 
Чуб.  Иногда-^-просто  кузнецъ.  Ой  де  ж 
тії  коваленки  живуть,  гцо  хороші  черевич- 

ки кують1}  Чуб. 
Коваленька,  кн,  ж.  Маленькая  нако- 

вальня для  отбивки  косъ,  иміющая  видъ 

четырехугольной  пирамиды,  вершина  кото- 
рой обращена  внизъ  и  вставлена  въ  дере- 

вянную подставку.  Константиногр.  у. 
Ковалик,  ка,  м.  Ум.  отъ  коваль. 
Ковалйсько,  ка,  м.  Ув.  отъ  коваль. 

У  коваля  тою  був  старий  батько-..  От 
ковалйсько  посилав—  по  свою  батька.  Чуб. 
I.  155. 

Ковалйха,  хи,  ж.  Жена  кузнеца.  Аби 
коваль  та  ковалиха, — а  тою  буде  лиха.  Ном. 
№  5426. 

Ковалів,  лева,  ве.  Принадлежащей 
кузнецу.  Проїжджаючи  мимо  ковалеву  ха- 

ту. Шрам  одрізнивсь.  К.  ЧР.  203.  Ковалёва 
горілка.  Назвавіе  водки,  которую  пьютъ 
на  крестинах*.  Мил.  24.  См.  Коваль  3. 

Ковалівна,  ни,  ж.  Дочь  кузнеца.  Оце 
ж  тобі,  ковалівно,-.,  опівночне  обнімання.  Нн. 

Коваль,  л£,  м.  1)  Кузнецъ.  У  кузні 
коваль,  забувши  про  залізо  в  горні,  балакав 
з  хуторянами  про  чорну  раду.  К.  ЧР.  Ко- 

валь коня  кує,  а  жаба  і  собі  ногу  дає.  Ном. 
№  2548.  2)  Холодний  коваль.  Слесарь. 
Жінка  старою  холодною  коваля.  Стор.  МПр 
155.  8)  Названіе  отца  новорожденнаго  (на 
крестинахъ).  Мил.  24.  4)  Названіе  плохого 
въ  ходу  вола.  КС.  1898.  VII.  46.  5)  На- 

сік, щелкунъ,  Еіаіег.  Вх.  Пч.  І.  6.  6)= 
Козаляк.  Вх.  Уг.  245.  7)  Насік.:  тараканъ. 
Вх.  Уг.  245.  8)  Кусокъ  сала,  даваемый 
лучшему  гонщику  берлинъ  и  плотовъ.  Він 
добре  жене — коваля  дістане.  Любечъ.  Ум. 
Ковалик,  ковальчик.  Ковалики  в  паністарій 
кують.  Страшно.  Ном.  №  13650. 

Ковальннй,  а,  е.  Для  ковки  употреб- 
ляющійся  (о  молоткі)    Вас.  148. 

Ковальня,  ні,  ж.  Кузница.  Левч.  63. 
КС.  1889.  V.— VI,  прилож.  75. 

Ковальство,  ва,  с.  Кузнечество,  куз- 
нечное ремесло.  Батько  знов  йою  вибив  і 

оддав  ковальства  вчитись.  Рудч.  Сь. 
Ковальський,  а,  е.  Кузнечный.    Роз- 

дувсь, як  ковальський  міх.  Ном.  №  3377. 
Сопе,  наче  ковальський  міх.  Левиц.  Пов.  346. 

Ковальчик,  ка,  м.  1)  Ум.  отъ  коваль. 
2)  Птица:  пищуха,  СегШа  іапііііагіз.  Вх. 
Лем.  480. 

Ковальчук,  ка,  м.=Коваленко  1. 
2)  Ученикъ  кузнеца. 

Ковалювати,  люю;  еш,  ід.  Заниматься 

кузнечнымъ  мастерствомъ.  (Цигани)  кова- 
люють та  кіньми  мінжують-  Стор. 

МПр.  170. Ковалик,  ка,  м.  Навозный,  лошади- 
ный жукъ.  Оеоігирив  йіегсогагіиз.  Вх. 

Уг.  245. 
Кований,  а,  є.  І)  Подкованный.  Ой 

стукнули  ковані  коні  на  дворі.  О.  1862. 
IV.  ЗІ.  Ся  на  обидві  кбвана.  Этой  не  про- 

ведешь. Ном.  2)  Окованный.  Ой  де  ж 

твої,  Нечаенку,  кованії  вози?  Макс.  Ста- 
росвітська скриня  на  коліщатах,  кова- 

на залізом  вся.  Левиц.  І.  193.  3)  Моще- 
ный. Як  поїдете  у  міспю,  то  шукайте 

кованої  вулиці;  вона  тілько  одна  там  і  є. 
Звенигор.  у.  4)  Чеканенный.  Достав  мальо- 

вану таию,  сріблом  ковану.  К.  ЧР.  42.  5) 
Съ  измъненнымъ  ударешемъ:  кований.  Пят- 

нистый (о  масти  свиней).  Кабана  будут  сма- 
лить... и  смаляти  кованого  или  білого.  Сим. 

142.  Від  мою  кованою  кабанця  не  втече 
ні  один  заєць.  О.  1862.  II.  25. 

Ееванка,  ки,  ж.  Кованье.  Кованка  ко- 
ней одна  гцо  стоїть. 
Кования,  ни,  с.=Кування. 
Ковати,  кую,  еш,  гл.=Кувати. 
Ковач,  ча,  ж.=Коваль.  Вх.  Зн.  26. 
Ковбан,  на,  м.  1)=Ковбици  2.  Желе*. 

2)  Короткій  толстый  обрубокъ  дерева, 
употребляющійся  вмісто  табурета.  Вх. 
Зн.  26. 

Ковбанитися,  нюся,  нншся,  гл.  Ва- 
ляться въ  грязи.  Ковбаняться  свині  в  гря- 

зюці. Харьк-  у. 
Ковбанька,  ки,  ж.  Ум.  отъ  ковбаня. 
Ковбаню  га,  ги,  ж.  У  в.  отъ  ковбаня. 

Ковбаня,  ні,  ж.  Котловина  или  глу- 
бокая яма,  наполненная  водой.  Вас.  200, 

207.  Не  шукай  моря, — і  в  ковбані  вто- 
пишся. Чуб.  І.  294.  2)  Яма  въ  рікі,  морі. 

Ум.  Ковбанька.  Ув.  Ковбанюга.  Він  згрома- 
див усі  води  у  моря  великі  і  на  дні  їх,  ков- 

банюги  поховав  навіки.  К.  Псалт.  74. 

Ковбаса,  ей,  ж.  Колбаса.  Як  би  ков- 
басі да  крила,  то  вже  б  луччої  птиці  й 

на  світі  не  було.  Ном.  Ум.  Ковбаска.  Кож- 
ній свашці  по  ковбасці.  Ном.  №  3528. 
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Ковбаситися,  шуся,  сшнся,  гл.  Во- 
зиться въ  грязс. 

Ковбаска,  ки,  ж.  Ум.  огь  ковбаса. 
Ковбасний,  а,  е.  Колбасный.  Ковбасні 

кишки. 
Ковбасник,  ка,  м.  Колбасникъ. 
Ковбасниця,  ці,  ж.  1)  Колбасница. 

2)=Ковбасянна.  Вх.  Лем.  426. 
Ковбасня,  ні,  ж.  .1)  Колбасная  лавка. 

2)  Місто,  гді  ділаются  колбасы. 

Ковбасяннк,  ка,  .«.—Ковбасник.  Вх. 
Зн.  26. 

Ковбасянка,  ки,  ж.  Кишка  для  кол- 
басъ. 

Ковбатка,  ки,  ж.  Кусокъ.  Дали  ков- 
батку  свинини,  що  була  в  борщі.  Алв.  50. 
Чоловік  кабана  смалив,  циган  ,і  нарипився: 

дай  та  й  дай  йому  м'яса.  Тоіі  дав  йому 
ковбатку.  Ном.  Л«  938. 

Кбвбах,  ха,  «.—Кубах. 
Ковбйрь,  ря,  ж.  Місто  на  рікі  глу- 

бокое, съ  тихой  водой.  Шух.  I.  6. 
Кбвбиця,  ці,  ж.  Печь,  переднее  от- 

верстіе  печи.  Желех.  Шанувавши  ковбиці, 
лавиці,  коцюбу,  помело,  пікну  лопату,  сту- 

пу й  перехрестя  і  вас,  яко  ґречних.  (Зна- 
харскій  приговоръ).  Ном.  №  8372.  2)  Чур- 
банъ,  на  которомъ  рубятъ  дрова.  Вх.  Зн.  26. 

Кбвбок,  бка,  .«.  Боліє  толстая  часть 
дерева,  уже  отрезанная  отъ  вершины.  Шух. 
I.  88.  177.  Ум.  Ковбчик.  Вх.  Зн.  26. 

Ковббта,  ти,  ж.  Яма  въ  болот*,  рікі. 
См.  Ковбаня.  Сим.  145. 

КовбУр,  ра,  м.  1)  Яма  въ  воді,  вы- 
битая паден1емъ  последней.  Під  першим 

ускоком  буе  ковбур,  ею  вибила  вода.  Шух. 
I.  316.  2)=Ковбаия.  Желех. 

Ковбчик,  ка,  м.  Ум.  отъ  кбвбон. 

КоБгаи,  ея,  м.  1)  Кусокъ  льда  или 
облитаго  водой  и  замороженною  нізяка,  на 
которомъ  діти  катаются  съ  горъ.  2)  Ка- 
баиъ.  Мнж.  89.  Харьк.  г. 

Кбвганка,  ки,  ж.  1)  Деревянная  ступ- 
ка для  толченія  сала.  Ьовшнка  салу  пере- 

водчиця.  Ном.  Л;  10297.  Сала...  чорт-ма 
вковшнщ.  К.  МБ.  III.  241.  2)=Ковган  1.  КС. 
1887.  VI.  482. 

Ковдбба,  би,  ж.  Озерцо. 
Ковдбвбнна,  ни,  ж.=Колодовбина- 

Левч. 

Кбвдра,  ри  и  кбвдря,  рі,  ж.  Одіяло. 
Котл.  Ен.  Слов.  Г.  Барв.  363.  Въ  кресть- 
янскомъ  быту  очень  плотное  ряднб,  служа- 

щее одіяломъ  или  подстилкой  вмісто  тю- 
фяка. Вас.   168. 

Ковер,  вра,  м.    1)  Коверъ.    Вас.  171. 

Од  свата  до  свата  доріжка  услата  ши- 
тими коврами.  МУЕ.  Ш.  102:  2)  Одіяло. 

Мил.  162.  Ум.  Коверець.  На  віз  посадила 
та  коверцем  заслала.  МУЕ.  III.  159.  По- 

чувала, моя  матінко,  під  коверцем.  Мил. 162. 

Коверва,  ей,  ж.  1)  Раздумье,  размы- 
шленіе.  Об  миленькій  своїй  дитині  водив 

по  мізку  коверзу.  Котл.  Ен.  III.  68  и  Слов. 
2)  Чепуха.  Лемішка  хотів  і  собі  закидати 
по  московській...  але  замолов  таку  коверзу, 
що  тільки  сам  махнув  рукою.  Левиц.  І. 332. 

Коверзувати,  8^ю,  вш,  іл.  1)  Умство- 
вать, измышлять,  стараться.  Розумом  мир- 
ським гріховно  коверзує.  К.  М.  X.  18.  Як 

уже  він  не  коверзував,  щоб  вирятувать  його, 
а  нічою  не  здужав  вигадать.  Стор.  2)  При- 

вередничать, капризничать.  Навггноголовий 
Вас  юта  коверзував  -  коверзував,  далі  таке 
вигадав,  що  ледві  й  сам  не  пропав.  К.  ЧР. 
300.  Було  шляхта  знай  чваниться,  день  і 
ніч  гуляє  та  королем  коверзує.  Шевч.  130. 
3) — над  ким.  Издіваться,  помыкать.  Отак 
уранці  жид  поганий  над  козаком  коверзу- 

вав. Шевч.  132.  Ще  гірш  надо  мною  ко- 
верзує вона,  гце  гірш  варить  з  мене  води,. 

МБ.  (О.   1862..  Ш.  68). 
Коверцбвий,  а,  е.  Ковровый.  Ковер- 

иові  (барвні)  лежники.  Шух.  І.  98. 
Кбвзалка,  ки,  ж.  Катокъ  на  льду. 

Мил.  55. 
Кбвзати,  заю,  еш,  іл.  Ділать  скольз- 

кимъ,  гладить,  тереть.  Не  ковзай  підлоги 
ногами. 

Ковзатися,  заюся,  ешся,  іл.  Сколь- 
зить, кататься  по  льду.  Не  ковзайся,  бо 

підошви  в  чоботях  попротираєш. 
Ковзелиця,  ці,  ж.  Гололедица.  От 

ковзелиця,  -  насилу  до  хлівчика  дійшла. 
Черниг.  у. 

Ковзкий,  а,  є.  Скользкій.  Реміняка 

плавка,  ковзка,  до  дерева  не  пристає.  Чи- гир, у. 

Кбввко,  нар.  Скользко 
Ковзан,  на,  м.  Ползающій  ребенокъ. 
Ковзь!  меж.  Скользь! 
Ковнза,  ей,  ж.  Бочарный  инструмента 

для  егибанія  обручей.  Сумск.  у.  Ум.  .Но- 
визна. 

Ковизйтися,  жу"ся,  8Йшся,  гл.=Ко- ИИ8ИТИСЯ.   Сим.   213. 

Ковйзка,  ки,  ж.  1)  Ум.  отъ  ковнза 

2)  Палка  съ  загнутымъ  концемъ,  разно- 
видность кийка.  От  ідуть-  льодом,  а  дід 

ходе  з  ковизкою...  Як  учеше  (по  льоду)  ко- 
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визнаю,  так  селезень  і  вкипів.  Мнж.  119. 
Въ  игрі  въ  свинку  ею  гоняють  свйнну. 
Мнж    182. 

Ковилі,  лй,  *с.=Тирса.  Ковила,  що 
стелеться  по  широких  степах.  О.  1862. 
IV.  90. г 

Ковінька,  кн,  ж.  1)  Палка  съ  загну- 
тымъ  концомъ.  Родъ  дітской  игры,  въ  ко- 

торой ковіньиою  гоняется  обрубокъ  дерева 

или  каМешекъ.  Сим.  ,6.  Отъ  этой  игры  вы- 
раженіе:  на  руну  ковінька.  Какъ  рааъ  того 
и  надо.  Какъ  разъ  кстати.  Сим.  6.  Нашо- 

му Нечипару  на  руку  ковінька.  Ном.  Ма- 
русі на  руку  ковінька, — мерщій  з  хати. 

Кв.  І.  49. 
Ковмір,  ра,  м.  Воротникъ.  У  його  на 

сертуці  був  червоний  ковмір.  Ком.  II. 
Кбвмо,  на,  с.  Вязка  конопли  или  льна. 

Кбвнір,  ра,  л.=Ковмір.  Козак  звик 
червону  стрічку  в  ковнірі  носити.  К.  ЧР. 
327.  Ум.  Ковнірець.  А  в  нашого  Василя... 
вишиваний  ковніреиь.  Чуб.  У.   1115. 

Ководка,  ки,  ж.  Позвонокъ  (спинной). 
Вх.  Лем    426. 

Кбворот,  ту,  м.  1)  Коловоротъ.  -Язик 
як  на  повороті  гуляє.  Ном.  №  12972.  2) 
Порота,  которыми  запираются  выходныя 
улицы  изъ  села  для  охраненія  полей  отъ 
домашнихъ  животныхъ.  КС.  1893.  V.  275. 
Рудч.  Ск.  II.  171. 

Ковпак,  ка,  м.  1)  Колпакъ,  шапка. 
От  тепер  я  козак,  гцо  на  мені  червоний 
ковпак.  Мет.  194.  2)  Родъ  посуды?  Як  я 
була  в  свою  батька  дівкою,  то  вмивалася 
з  ковпака  орілкою,  а  втиралася  білою  ху- 

стиною. •  Грин.  III.  358.  Ум.  Ковпачон. 
Ізігнувся  і  підскочив,  ще  й  поправив  ковпа- 

чок: Чуб.  У.  20. 
Ковтати,  таю,  еш,  одн.  в.  ковтнути, 

ну\  нош,  гл.  Глотать,  глотнуть.  Мовчав 
він,  мовчав,  тілько  знай  сльози  ковтає.  Кв. 
І.  57.  Бідна  Леся  мабуть  добре  ковтнула 
знахарчиною  зілля  од  переполоху.  К.  ЧР. 
156.  Слинку  ковтати.  Видіть,  какъ  друтіе 
ідять,  а  самому  не  йміть  возможности. 
Нашому  теляті  лиш  слинку  ковтати. 
Ном.  Л»  1038.  Употребляется  и  въ  боліє 
широкомъ  значеній:  не  йміть  возможности 
сділать  желаемаго  въ  то  время,  какъ  дру- 

гів ділають. 
Ковтки,  ків,  мн.  1)  Серьги.  О.  1861. 

XI.  Свид.  29.  Гол.  Од.  60.  Шух.  І. 

130."  .В  стьожках,  в  намисті  і  ковтках 
тут  танцювала  викрутасом.  Кот.  Ен.  2) 
Сбившіеся  комья  шерсти.  Диви,  які  ковт- 

ки он  на  собаці.  Капев.  у. 

Ковтнути.  См.  Ковтати. 
Ковтбк,  тка,  м.  Глотокъ.  Кричить: 

Енея  ледащицю  злигаю  я  в  один  ковток. 
Котл.  Ен.  VI.  27.  От  він  ізійшов  на  низ, 
щоб  ковтнув  ізо  три  води  ковтнути.  Рудч. 
Ск.  II.   171. 

КовтонУти,  ну,  нош,  гл.  Сильно  глот- 
нуть. Сивугикж  зараз  ковтонули  по  кілиш- 

ку.  Котл.  Ен. 
Ковтрушковий,  а,  є.  Сділанньїй  изъ 

простой,  недосгаточно  очищенной  шерсти, 

(о  сукні). 
Ковтун,  на,  м.  1)  Медиц.  Колтунъ, 

Рііса  роїопіса.  Лучче  відразу  ковтун  з  го- 
лови збути.  Ном.  №  4285.  /  довгі  коси  в 

реп'яхах  о  поли  бились  в  ковтунах.  Шевч. 
340.  2)  Вообще  сбившіеся  въ  комья  воло- 

сы. 3)  Комокъ  овечьей  шерсти,  попадаю- 
щійся  при  разбираніи  ея  для  чесанія. 
Вас.  152. 

Ковть!  меж ,  выражающее  глотаніе. 
Сосниц.  у. 

Ковтьійа,  би  и  ковтьббина,  ни,  ж. 
Оставшееся  на  лукахъ  послі  половодья 
углубленіе  въ  землі,  наполненное  водою  и 
заросшее  осокою.  А  еже  кабана  то  шу- 

кай де  небудъ  біля  ковтьоби.  Черном,  и 

Крем.  у.  Там  така  твань  та  такі  ковтьо- 
би, що  й  волами  звідтіля  не  виїдеш.  Мирг. 

у.  Слов.  Д.  Эварн. 
Ковтюх,  ха,  м.  Карликъ.  Вх.  Зн.  26. 

Ковтях,  ха,  л.=Ковтун  2.  В  голо- 
вах ковтяхи.  К.  МБ.  XII.  276. 
Ковчег,  га,  м.  Ковчегъ.  Увійшов  Ной 

у  ковчег.  Св.  Л.  XVII.  27. 
Кбгут,  та,  м.  1)  Пътухъ.  Два  когути, 

два  дима,  дві  господині  ніколи  не  погодять- 
ся. Ном.  2)  Тетеревъ  (у  гуцуловъ). 

Шух.  I.  237.  3)  Иітушье  перо  на  шляп* 

гуцула.  Шух  I.  128.  Ум.  Когутик.  Ув.  Ко- 
гутище.  Є  у  мене  коїутище,  що  всю  нічку 

кукуріче.  Нп. Когутик,  ка,  м.  Ум.  отъ  когут*  1)  Ой 
морозе,  морозоньку,  добрий  чоловіче!  Зморозь 
того  когутика,  нехай  не  кукуріче.  Чуб.  V. 
113.  2)  Самый  верхній  конецъ  смереки. 

Шух.  І.  176.  3)  Узелъ  на  перевязи  сно- 
па. Вх.  Зн.  26.  4)  Курокъ  ружья.  Шух.  І. 

229.  5)  Порода  продолговатыхъ  кислыхъ 
яблокъ.  Вх.  Лем.  426.  6)  Раст.  Сопуаііагіа 
Ьііоііа.  Лв.  97. 

Когутйще,  шд,  м.  Ув.  отъ  кбгут. 

Когутій,  я,  в.  —  Когутячий.  Вх. 
Лем.  426. 

Когутячий,  а,  в.  Пітушій.  Желех. 
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Кодаш,  ша,  .ік  Исполняющій  .  обязан- 
ность возницы  на  свадьб!  (въ  Буковині). 

Скиньтеся  по  грошеві,  купіть  коня  кода- 
гит.  ЗЮЗО.  И.  486. 

Кодій,  дія,  м.  Названіе  вола  съ  тол- 
стыми ногами.  КС.  1898.  VII.  46. 

Кодільнйчий,  чого,  м.  "Тянущій  ка- пать при  вьітягиваніи  невода.  Желех. 
Кодкатн,  как»,  еш,  гл.  Кудахтать.  Вх. 

:3н.  26. 

Кодводати,  воджу,  дяш,  м.=Код- 
вати.  Вх.  Уг.   245. 

Кбдло,  ла,  с.  I)  Родъ,  племя.  Іродове 
г;одло.  Ном.  А  тих  може  перевелось 
і  код.ю,  що  сими  гербами  величались  К.  ЧР. 
54.  Кодло  твое  пропаде  г  сам  изведется. 
Щоб  твоё  кодло  звелось!  Щоб  тебе  з  нбдла 
звело!  (брань).  Пусть  твой  родъ  погибнетъ. 
Ном.  №  10202.  2)  Порожденіе,  выводокъ. 
Тече  до  людей:  код.ю  гадюче!  вв.  Л.  III.  7. 

Кбдловатий,  а,  е.  Многосемейный.  Усі 
тти  кодловаті,  бо  книшами  годовані.  По- 

дольск, г. 
Кодбла,  ли,  ж.  Канатъ.  А  ну,  хлопці, 

до  кодоли  порок  тягти.  Канев.  у.  Кодоли. 
привязанныя  къ  крыльямъ  невода,  вміють 
названія  по  имени  занідьівающихь  каж- 

дой: отаиэна  и  его  помощника  крилаша — 
отаманська  кодбла  и  нрилашська  кодбла. 
Браун.  У. 

Кбдря,  рі,  ж '.=Ковдра.  Укриєтесь 
ктірями.  Кобеляк.  у. 

Коець.  кбйця,  м.  Клітка  для  курей, 
плетеная  или  обтянутая  сіткой.  ЗЮЗО. 
I.  288. 

Кожа,  жі,  ж1.  Кожа.  Вловіть  ту  щу- 
ку та  потіль  бить,  покіль  та  щучина  ко- 
жа облізе.  Рудч.  Ск.  II.  53. 
Кожан,  на,  .н.=Кажан. 
Кожанбць.  нця.  м.  Башмакъ,  сделан- 

ный изъ  цільнаго  куска  кожи.  Господи 
благослови  стару  бабу  на  постоли,  а  моло- 

ду ни  кожанці.  Ном.  8663. 
Кожанбв,  нва,  .и.  Родъ  кожанаго 

короткаго  полушубка,  родъ  кожаной  курт- 
ки. Найстарший  кожушок  був  у  Тупоту- 

на.  Він  звав  його  кожанком.  Г.  Барв.  304. 

Кбждий,  а,  е.=Кожний.  Кожда  при- 
іініи — до  мудрости  дорога-  Ном.  .V  1752. 
Ти  не  можна  жінку  бити,  жінка  кожда 
вгідни.  Гол. 

Кождісеньвий  и  вождісьвий,  а,  е.= 
Кожнісеньвнй. 

Кожен  и  вбжннй,  а,  е.  Каждый,  вся- 
кій. Набожний!  як  би  такий  кожний, 

то  б  увесь  світ  догори  ногами   перевернули. 

Но'м.  №  175.  У  коэюног  купи  був  свій  ва- 
тажок- К.  ЧР.  355.  Кожній  свашці  по  ков- 

басці. Поел.  Всъмъ  сестрамъ  по  серьгамъ. 
Кожнісінький,  а,  е.  Каждый  безъ 

исключенія.  /  приходила  б  туди  кожні- 
егнгжий  ранок  бесідувати  з  Богом.  Левиц. 
І.  27. 

Кожнярь,  ря,  м.  Овчинникъ.  Гол. 

Од.  10. 
Кожом'йка,  ви,  м.  Кожевникъ.  А  як 

вийде  на  Дніпро  мочить  кожу  (бо  він  ко- 
жом'1  яка),  то  не  о>)ну  несе.  ЗОЮР.  II.  28. 

Кожом  йківна,  ни,  ж.  Дочь  кожевни- 

ка. Везе  на  батьківщину  башту  кожом'я- 
ківну.  Г.  Барв.  253. 

Кожом'яцьвий,  а,  є.  Кожевницкій. 
Кожом'йцтво,  ва  с.  Кожевенное  ре- 

месло. 
Кожух,  ха,  м.  Тулупъ,  шуба.  Казав 

пан — кожух  дам,  та  й  слово  його  тепле- 
Ном.  №  4517.  Трудно  літом  без  корови,  а  зі- 
мою  без  кожуха.  Ном.  №  560.  Ум.  Кожу- 

шок. Ув.  Кожушище.  Тілько  зосталось  старее 
волище,  дране  кожушище.  Рк    Макс. 

Кожухарь,  ря,  м.  Портной,  шьюіцій 
кожухи.  Хотин,  у. 

Кожушанка,  ви,  ж.  1)  Женская  шу- 
ба, покроемъ  подобная  свиті.  КС.  1893.  V. 

283.  Чуб.  VII.  433.  Тілько  баба  випрова- 
дила чорпю,  зараз  натягла  на  себе  кожу- 

шанку та  її  побігла  до  церкви.  Стор.  І.  2. 
2)  ІШпка-кожушанна.  Шапка  (изъ  овчины?). 
Сим.  198.  Ум.  Кожушаночка.  Якось  принес- 

ла до  нас  ПилипихЛ  кожушаночку — хвали- 
лася, що  добра-  МВ.  II.   153. 

Кожушаний,  а,  є.  Относящійся,  свой- 
ственный кожуху.  Кожушана  латка  за  рід- 

ною батька.  Ном.  №  11162. 

Кожушаночка,  ви,  ж.  Ум.  оті,  кожу- 
шанка. 

Кожушина,  ни,  ж.  Тулупъ  боліє  лег- 
кій. Вас.  154.  Ой  загину,  дівчино,  загину, 

викинь  ^іені  вікном  кожушину.  Чуб-  5.  57. 
То  ви,  діду  Панасе,  вмієте  «  кравцювати?.. 
Пошиєте  ж  мені  кожушину,  як  прийде 
зіма.  Левиц.  І.   101. 

Кожушище,  ща,  с.  Ув.  отъ  кож^х 
Кожушка,  ви,  ж\=Кожушанка  Ду- 
маю потєіти  свою  кожугику  черкасином. 

Черниг.  у. 

Кожу'шно,  на,  с.=Кожух.  Извістно 
только  въ  слідующей  пословиці:  Душно! — 
Скинь  кожушно.  Ном.  №  14266. 

Кожушок,  шва,  и.  Ум.  отъ  кож^х. 
1)  У  новеньких  кожушках,  у  сивенькиз 
тапочках, — так     гарно     повдягані     дітки. 
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Харыс.  у.  Послі  собі  її  кожушок  справимо. 
МВ.  2)  Кожа,  внешняя  оболочка  нікото- 
рыхъ  животныхъ.  Въ  сказкі — лягушечья 
кожа  у  женщины,  превращенной  въ  ля- 

гушку. Взяла  кожушок  з  себе .  скинула, 
вийшла.  .  Знову  кожушок  наділа  і  стала 
такою  жабою,  як  і  була.  Рудч.  Ск.  II. 
101.  Кожушок  у  вопиг.  Константиногр.  у. 
3) — на  орісі.  Листоватая  плюска  у  орї- 
ха.  Желех.  4)  Тонкая  кожица  поверхъ  мо- 

лока, киселя  и  нр.  Желех.  5)  мн.  Рас. 
Еспіпозрегтит  Іарриіа.  ЗЮЗО.  I.  121. 

Коза,  зй,  ж.  1)  Коза,  Сарга  На  по- 
хиле дерево  і  кози  скачуть.  Ном.  №  4075.  Пі- 

шбв  туди,  де  козам  роги  правлять.  Пошель 
іп.  Сибирь.  Кози  в  золоті  показувати.  Прель- 

щать обманчивыми  обіщаніями.  Не  ки- 
даїїтесь  ви  на  ту  оману  юродянську,  кото- 
ра  вже  тисячу  років  кози  в  золоті  вам 
показує.  К.  (О.  1861.  II.  229).  2)  Музы- 

кальный инструмента,  волынка.  Мнж.  1 82. 
Ном.  №  7130.  3)  Бурдюкъ.  4)  Весенняя 

игра,  состоящая  въ  томъ,  что  д-ввушку, 
изображающую  козу,  дразнятъ  остальныя, 
она  за  ними  гоняется  и  какую  ноймаетъ, 

та  становится  козою.  Чуб.  III.  84.  5)  Свя- 
точное  представлене  на  рождественск. 
святк.,  преимущественно  подъ  Новый  годъ, 
состоящее  въ  томъ,  что  компанія  парней, 
изъ  которыхъ  одинъ  одевается  козою,  хо- 

дить по  хатамъ,  коза  танцуетъ  подъ  му- 
зыку, причемъ  поютъ  особыя  пісни.  Это 

называется  водити  козу.  Чуб.  III.  265.  О. 

1861.  XI— XII,  61.  „Черниг.  Губ.,  Від." 
1850,  Л?  16.  Переносно:  козу  водйтй — зна- 

чить пьянствовать  долгое  время,  несколь- 
ко дней.  Грин.  I.  237.  6)  Тюрьма.  У  нас 

скоро  чоловіка  спантеличить  мирська  суета, 
то  в  куну  або  до  кози  не  сажають.  К.  ЧР. 
138.  Чоловіка  та  старшого  сина  за  кра- 

діж у  козу  посаджено.  Г.  Варв.  252.  7) 
Переяславское  названіе  семинариста.  К  . 

1887.  VI.  4'85.  8)  Выглядывающая  изъ носа  засохшая  сопля.  Кози  гнати.  Чистить 

носъ.  Кремен,  у.  9)  Полоса,  которую  иоо- 
иалываетъ  полольщица.  Як  полють,  шик 
кожна  полільниця  жене  козу:  змагаються, 
коли  яка  вузеньку  дуже  козу  жене.  Харьк. 
10)  Коза  сіиавна.  Рыба  СоЬіічя  Іаепіа 
Шух.  I.  29.  Ум.  Кізка,  кізонька,  нізочка, 
иозуия.  Л  я  тую  кізоньку  пасла  та  пасла, 
та  моя  кізонька  добра  до  масла.  Чуб.  V. 
1105.  Гоп,  юп,  козуню!  юп,  юп,  сіренька! 
Чуб.  Ув.  Нозяка.  Ходім,  жінко,  у  нас  десь 
козяка  була.  Маркев.  63. 

Козак,  ка,  м.  1)  Казань,    воипъ,  ры- 

царь. Висипали,  козаченьки  з  високої  гори: 
попереду  козак  Хмельницький  на  воронім 
коні.  АД.  II.  107.  То  велю  я  вам  междо 
собою  козака  на  гетьманство  обірапіи,  буде 
междо  вами  гетьманувати,  вам  козацькі 
порядки  давати.  АД.  II.  120.  О  милий 
Боже  України,  не  дай  пропасти  на  чу- 

жині в  неволі  вольним  козакам!  ПІевч.  58. 
2)  Какъ  идеалъ  рыцаря,  прекраснаго  въ 
нравственномъ  и  физическомъ  смислі,  сло- 

во козак  прилагается  въ  народной  поззіи 
ко  всякому  молодому  человеку.  Ой  ти,  ко- 

заче, ти  хрещатий  барвінку!  Мет.  87.  Під 
тією  калиною  стоїть  козак  з  дівчиною. 

Мет.  79.  3) — чорномбрсьний.  Казань  Ку  бан- 
скаго  казачьяго  войска  4)  Членъ  вольнаго 

сословія  казаковъ  въ  Черниговск,  и  Нол- 
тавск.  губ.  МВ.  5)  Танець.  Парубки...  роз- 

ганяли дівчат  як  поло:сливих  лебедів  і  по- 
чинали козака.  Левиц.  І.  15.  6)  Названіе 

красйваго,  но  хитраго  вола.  КС.  1898. 
VII.  46.  Ум.  Козаченько,  козачок,  козуря. 
Зібрав  Тарас  козаченьків  поради  прохати. 
Шевч.  Буде  тобі,  моя  доню,  лихая  година, 
що  ти  того  козаченька  щиро  полюбила. 
Мет.  72.  Козаченьку-барвіночку!  Мет.  8, 
Ув.  Козарлюга,  козачище.  Васюринський  ко- 

зарлюга есе  гіє  та  гуляє.  ЗОЮР.  І.  322. 
Козарлюга  дуже  ручиїї,  жвавий-  Мкр.  Н. 
30.  Славною  війська  козачище.  Нп.  Первый 
запорожець  був  здоровенний  козарлюш. 

К.  ЧР. 
Козакин,  на,  м.  Козакинь.  Вийняла 

жінка  з  сщшні  мій  милиціонний  козакин,  що 

порвалось— ^позашивала.  Стор.  І.   161. 
Козаків,  кова,  ве.  Принадлежащій 

козаку.  Ще  дівчина  дверей  не  одчинила, 
козакова  пшениця  поспіла.  Мет.  28. 

Козакоман,  на,  м.  Любитель  козаковъ. 
Слово,  введенное  Кулишемъ:  Присвят  усіх 

моїх  творів  землякам-козакоманам.  К.  Дз. 100. 

Козакування,  ня,  е.  Козацкая  жизнь. 

Господь  наустив  тебе  взятись  ізнов  до  ко- 
закування. К.  ЧР.  22. 

Козаку вата,  куіо,  вш,  гл.  Жить,  быть 
козакомь.  Не  козакувать  Миколі,  бо  не 
буде  у  його  коня  ніколи.  Ном.  №  6291. 

Коаакуватнй,  а,  є.  Иігбющій  козацкій 
нравь.  Желех.  Козакувата  руська  шляхта, 

К.  Кр.  14. 
Козарлюга,  гн,  м.  У  в.  оть  козак. 
Козария,  ні.,  ж.  Казарма  для  разсыль- ныхъ  казаковъ  въ  нанскихъ  имвніяхь.  У 

тій  козирні  живуть  самі  козаки,  там  сідла 
козацькі,  уздечки,  то  то.  Черк.  у. 
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Коварь,  рй.  м.  Пастухъ  козъ.  Шух. 
I.  190. 

Козарька,  ки,  ж.  Загонъ,  сарай  для 
козъ.  Вх.  Зн.  26. 

Козацтво,  ва,  с.  1)  Казаки..  З  Смі- 
лянщини, з  Чигирина,  просте  козацтво, 

старшина  на  певне  діло  налетіли.  Шевч. 
151.  2)  Зааніе  казака.  Ти  свою  сиву  голову 
пошануй,  коли  не  шануєш  козацтва.  МВ. 
3)  Молодые  люди.  Нашому  козацтву  хо- 

тілося побачити  тою  дива. 

Козацький,  а,  є.  1)  Казацкій,  при- 
иадлежащій  казаку.  Не  китайкою  покри- 

лись козацькії  очі.  Шевч.  2)  Казацкій,  ры- 
царскій,  воирскій.  Ой  засію  я  надії  і  думи 

високі  у  козацькій,  у  лицарськіг'г  натурі 
широкій.  К  Доев.  Козацьке  море.  Черное 
море.  Чорне,  або  по  старосвітському  Ко- 

зацьке море.  О.  1862.  III.  34.  Козацьке 
ебнце.  Луна.  Козацьке  сонце  високо  підби- 

лось угору;  зорі  вкрцли  все  небо  як  ризу 
К.  ЧР.  147.  Козацький  залізняк.  Раст.  РЫо- 
іпі8  рип§епв  ЛУіИ.  ЗЮЗО.  І.  131. 

Козача,  чати,  с.  Дитя  казацкое.  Желех. 
Козаченько,  ка,  м.  Ум.  оть  козак. 
Коэачивна,  ни,  ж.=Коваччина.  Не 

вернеться  козачизна,  не  встануть  геть- 
мани. Шевч.  II-  .2. 

Козачий,  а,  є.  Казачій.  Сонце  гріє,  ві- 
тер віє  на  степу  козачім.  Шевч. 

Коаачйна,  ии,  ж.  1)  Молодой  чело- 
въкъ,  молодець.  2)  Казакинъ  Мати  хо- 

тіла одягти  його  в  козачину,  в  нові  крамні 
хитанці.  Левиц.  І.  245. 

Козачище,  ща.  м.  Ув.  оть  козак. 
Новачка,  ки,  ж.  1)  Казачка.  Та  хто 

таке  чув,  щоб  вільна  козачка  за  крепака 
віддавалась?  МВ.  Скоро  стала  козачка  ко- 

зацький голос  зачувати.  ЗОЮР.  2)  Родъ 
верхней  мужской  суконной  одежды.  Чуб. 
VII.  419.  3)— піскова.  Насік.  Сісіїміеіа  §у1- 
\айса.  Вх.   Пч.  I.  5. 

Козачок,  чка,  м.  Ум.  отъ  козак.  1) 
Маленькій  казакъ.  Я  не  царенко,  не  коро- 
ленко,  я  ж  отецький  синок  да  пинок  коза- 

чок. Чуб.  III.  281.  2)  Прислуга  комнатная 
нзъ  крЬиостныхъ  въ  прежнее  время.  3) 
Насік.  СегатЬих.  Вх.  11ч.  I.  5.  Червоні 
козачки...  ворушаться  по  землі.  Г.  Барв. 
541.  4)  мн.  Прутики,  употребляемые  иъ 
дітской  игр*  того-же  имени.  Харьк.  г. 
Ив.  38. 

Козаччина,  ни,  ж.  Казатчина.  Хто 
не  пізнав  би  тут  потомків  старою  Запо- 

рожжя, старої  козаччини,  одягнутої  в 
мундири.  Левин.  І.  268. 

Козгирь,    рю.    ле.=Ко8ирь  3.    Терек. 
обл.  Пятигорск,  окр. 

Козел,  зла,  м.  1)  Козелъ.  2)  Маль- 
чикъ,  состоящій  въ  качеств*  прислуги  и 
пастуха.  Азовск.  побережье.  3)  Названіе 
растеній:  Воіеіив  Іиіеи.ч  Б.,  Негасіеипі  §і- 
Ьігісит  Б.,  Рітріпеїіа  Захігта^а  Б.  ЗЮЗО. 
І.  114,  124,  131.  4)  Родъ  игры.  Козла  во- 

дити. Играть  въ  масляничную  хороводную 
игру  съ  піснями  о  козлі.  Харьк.  Ив.  78. 
5)  Четырехугольный  столбъ  или  подставка 
для  черіня  гончарной .  печи.  Вас.  180.  6) 
мн.  Кбзла.  Козлы.  Стали  вряд,  а  ратища 
в  козла  поставили.  ЗОЮР.  I.  254.  7)  мн. 

Нізли.  Въ  гуцульскихъ  хатахъ  то-же  что 
и  крбкви,  стропила.  Шух.  I.  91.  Ко1Ь.  I.  55. 

Козелець,  льци,  м.  1)  Козелъ.  Вибіг 
козелець...  наставив  рожок.  Грин.  III.  52. 
2)  Стативъ  въ  витушці.  3)  Снарядъ, 
подкладываемый  мельниками  подъ  рычагъ 
при  подниманіи  жернова  съ  цілью  ковки 
послідаяго.  Галиц.  Мик.  481.  4)=Козелои. 

Козелок,  лка,  м.  Раст.  Тгадоро^оп 

ша.)и8  Б.  ЗЮЗО.  I.  139. 
Козельок,  лька,  м.—  Козелок.  Пав- 

лик... бігав  по  степу,  гуляв  там  в  гілки, 
в  цурки...  їв  козельки,  щавель.  Левиц.  Нов. 150. 

Ковенй,  нити,  с.  Козленокъ.  Одна  ко- 
зочка з  козеням.  Чуб.  Ум.  Козенятко.  Дала 

мені  моя  мати  козу  з  козенятком.  Чуб. 
У.   1105. 

Козинець,  нця,  м.  Болізнь  водінь 
переднихъ  ногъ  лошади,  отъ  чего  *»ти  моги 
въ  коліняхь  всегда  согнуты.  Мирг  у. 
Слов.  Д.  Эварн, 

Козиний  а,  е.  Козиный.  Козиний  ко- 
жух, а  вербові  дрова,  то  й  смерть  ютова. 

Грин.  I.  237. 
Козйиячий,  а,  е.— Козиний 
Ковйрнтн,  рю,  риш  (упгама),  гл.  Нрясти 

ушами,  насторожить  уши  (о  лошади).  О. 
1861.  V.  Слов. 

Кознрйтиоя,  рюся,  рйшея,  гл.  I)  безл. 
Идти  картамъ.  Не  буду  дивиться,  нехай 
козириться.  Мнж.  165.  2)  Принимать  бра- 

вый видъ.  Коло  дівки  парубонько  півнем 
козириться.  Чуб.  III.   178. 

Кбзнрь,  ря,  м.  1)  Козырь.  До  всякої 
масти  козирь.  Ном.  №  13551.  2)  Карту зъ 
(головной  уборъ).  Паробічка  в  жупанині,  на 
голові  козір.  О.  1861.  VIII.  19.  3)  Желізная 
лопата.  Терек,  обл.  Пятигорск,  окр.  4)  Бой- 
кій,  бравый  человікь.  Вже  козирь-дівка — 
не  вам  рівня.  Шевч.  .310.  5)  Козирем  стояти, 
дивитися.    Стоять    въ    вызывающей    нозі, 

26 
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йміть  вызывавший,  задорный  видъ.  А 
то  ж  як?  кажуть,  стоячи  козирем,  мі- 

щене. К.  ЧР.  72.  Ум.  Нозирьбк. 
Козирька,  ки,  ж.  Картузъ,  шапка  съ 

козырькомъ. 
Козирьбв,  ка,  м.  Ум.  отъ  кбзнрь 

1)  Маленькій  козырь  въ  картахъ.  Не  буду 
дивиться,  пехай  козириться;  як  під  тим 
козирьком  сидить  чорт  з  молотком,  він 
іде  і  кує,  мені  козирі  дає.  Мнж.  165.  2) 
Козырекъ  (головного  убора).  Вас.  156.  3) 
Картузъ  (головной  уборь).  Виходить  з  мо- 

гили якийсь  пан...  Він  у  козирьку,  і  той 
козирьок  так  і  юрить,  так  і  горить  на 
йому.  СХО.  VIII.  316.  На  йому  був  мос- 

ковський мундір  з  червоним  коміром,  кози- 
рок з  червоною  стрічкою  навкруги.  Левиц. 

І.  10.  4)  Названіе  вола  съ  рогами,  расхо- 
дящимися въ  противоиоложныя  стороны 

почти  горизонтально,  кончики  которыхъ 
загнуты  внутрь.  КС  1898.  VII.  45.  Ум. 
Козирьбчок.  То  я  б  свого  миленького  по 
шапці  пізнала.  Хоть  по  шапці,  не  по 
шапці,  то  й  по  козирочку.  Грин.  III.  177. 

Ковирйти,  раю,  еш,  гл.  1)  Ходить  съ 
козыря  (нри  нгрі  въ  карты).  2)  Храбрить- 

ся, козырять  Одначе  як  не  козиряв,  утра- 
тив силу  над  собою.  Мкр.  Г.  19. 

Козиця,  ці,  ж.  1)  Коза.  2)  Родъ  ду- 
хового инструмента.  Гол.  Н.  458.  3)  На- 

сік. Реірг  Ьіароійез.  Вх.  Пч.  I.  7. 
Козій,  вій,  м.  Названіе  вола  съ  рас- 

ходящимися въ  стороны  рогами,  концы 
которыхъ  закручены  наружу.  КС.  1898. 
VII.  45. 

Коэлик,  ка,  м.  Ум.  отъ  козел.  1) 
Козликъ.  Козлик  ускочив  у  капусту,  і  вона 
у  капусту.  Рудч.  Ск.  I.  41.  2)  Весенняя 
игра.  Играющіе,  взявшись  за  руки  и  со- 

ставивши кругъ,  поютъ  про  козлика.  Чуб. 
III.  89.  3)  мн.  Раст.  Ріпіріпеїа  8ахігга£а. 
Ь.  ЗЮЗО.  I.  131. 

Козлина,  ни,  ж.  1)  Козье  мясо.  2) 
Козья  кожа.  З  козлини  пошила  чоботи. 

Козлиний,  а,  е.  Козлиный.  Яка  в  те- 
бе, дідусеньку,  козлиная  борода.  Чуб.  V  843. 
Ковлбвий,  а,  е.  Козловый. 
Коалонбгнй,  а,  е.  Съ  козлиными  но- 

гами. ...козлоногий  п'яний  дід.  Шевч.  604. 
Коалуватий,  а,  е.  Съ  короткимъ  хвос- 

томъ.  Той  віл  був  козлуватий:  хвіст  од- 
кручено  йому  колись.  Екатер.  у. 

Коалй,  л  йти,  ґ.=Кізля.  Не  прийму 
тельців  од  тебе,  ні  козлят  з  отар  твоїх. 
К.  Псалт.    118. 

КовлЯчий,  а,  е.  Козлиный.    Хиба  ж 

їм  я  те  м'ясиво,  або  ж  п'ю  крівцю  козля- 
чу. К.  Псалт.  118. 
Кбзонька,  ви,  ж.— Кізонька. 
Козоріз,  за,  м.  Мясникъ,  ріжущій 

козъ.  Желех. 

Кбвуб,  ба,  м.  Лубочная  коробка,  лу- 
кошко. Коли  ти  мені  муж,  то  будь  мені 

дуж,  а  як  не  гриб,  то  не  лізь  у  козуб. 
Ном.  №  9131.  Кбзубом  стати.  Замерзнувъ, 
сделаться  твердымъ  какъ  кора  (о  мокрой 
одежді).  Поки  до  санок  дійшов,  (мокрий) 
підрясник  козубом  став.  Св.  Л.  96.  Ум. 
Козубець.  Вх.  Зн.  26. 

Козубенька,  ки,  ж.  Ум.  отъ  козубня. 

Козубня,  ні,  ас.=Ко8уб.  Гиря-моко- 
тиря,  собаки  дражнила;  собаки  за  нею, 
вона  з  козубнею.  Ном.  №  9281.  Ум.  Козу- 

бенька. Да  и  забрала  той  овес  козубенькою 
увесь.  Нп.  Із  лик  плетені  козубеньки,  з 
якими  ходять  по  опеньки.  Котл.  Ен.  IV.  58. 

Козубка,  вв,  ас.=Ко8убвл.  Ото  ви 
мабг/ть  і  несли  картуз  в  козубці-  Лебед.  у. 

Козулька,  вв,  ж.  І)  Ум.  отъ  козуля. 
2)  Раст.  Сепііапа  ^еггаапіса.  Лв.  99. 

Козуля,  лі,  ж.  1)  Маленькая   корова 
съ  загнутыми  назадъ  рогами.  Желех. 
КоІЬ.  І.  65.  2)  Насік.  СегатЬух.   Желех. 
3)  Двойной  крючекъ  для  ловли  рыбы.  Ум. 
Козу  льна. 

Козуня,  ні,  ж.  Ум.  отъ  коза. 

Коауря,  рі,  м.  Ум.  и  ласк,  отъ  ко- 
зак. Лучче  б,  козурю,  могли  мої  очі  на 

потилиці  стати,  так  би  я  міг  із-за  річки 
Висли  на  Україну  поглядати.  Макс. 

(1849).  77. 
Козу  хна,  ни,  эк\=К08а.  Ой  ти,  ко- 

зухна,  ой  ти,  матухна,  ти  росходися, 

розвеселися,  старому  пану  у  ноги  поклони- 
ся   Чуб.  III.  266. 
Козьодрнст,  ту,  лі.  Раст.  6а1ап(1иі« 

піуаіів.  Вх.  Пч.  І.  10. 
Кози,  вати,  с.  Козленок!..  Вх.  Пч.  II.  5. 
Козйва,  ви,  ж.  Ув.  отъ  коза. 
Кбвячий,  а,  є— Козиний.  Борони, 

Боже...  від  козячою  кожуха.  Чуб.  І.  231. 
Кбїти,  кою,  Іш,  гл.  Ділять,  творить 

(преимущественно  дурное).  Се  воно  коїть 
не  хто,  як  проклятущий  Іванець.  К.  ЧР. 
75.  Лихо  коїти.  Ном.  №  2874. 

Коїтися,  їться,  гл.  безл.  Происходить, 
ділаться  (преимущественно  о  дурномъ). 
На  дворі  таке  коїться,  що  і  виглянуть  не 
можна.  Канев.  V.  Якесь  іще  лихо  коїть- 

ся. МВ. 
Кой,  сз.  Когда,  если.  Заплатит  ті 

пан  Бої  з   неба,    кой    ті    найбарже    буде 
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треба.  Гол.  Так  ян  ной.  Какъ.  Зійди,  місячку, 
зійди,  місячку,  так  як  кой  млинське  коло.  Гол. 

Кбйлнтн,  лю,  лиш,  м.  У  дністров. 

скихъ  рыбаковъ:  складывать  канатъ  кру- 
гами. 

Кбкатн,  каю,  вш,  гл.  Стричь  (пре- 
имущественно овецъ).  Мнж.  182. 

Кокнн,  на,  м.  Пътухъ  кохинхинской 
породы.  Вх.  У  г.  245. 

Кокйня,  ні,  ж.  Курица  кохинхинка. 
Кокйня  мат  оброснуті  йош.  Вх.  Уг.  245. 

Кокиняк,  ва,  л».=Кокнн.  Вх.  Уг.  245. 

Кокіль,  кблю,  ,и.=Кукіль.  Не  вро- 
дила мні  пшениця,  но  кокіль  і  метлиця. 

Чуб.  V.  168.  Ходила  дівочка  по  полю,  зви- 
ла собі  віночок  з  коколю.  Мет.  138. 

Кокірчики,  кін,  м.  мн.  Раст.  Согу- 
(іаіів  сауа  8сЬ\теІ88.  ЗЮЗО.  І.  120. 

І.  Кбко,  меж.  Выражаетъ  клохтанье 
курицы.  А  курочка  коко  да  коко-  Чуб. 
У.  113. 

П.  Кбко,  ва,  с  дітск.  Яйцо. 

Ковор^ддя,  дя,  с  соб.  Шишки  (сос- 
ны и  пр.).  Вх.  Уг.  245. 

Кокору'дка,  кн,  ж.  Шишка  (сосн.  и пр.)   Вх.  Уг.  245. 
Кбкосом,  нар.  Злобно,  искоса.  Дивить- 
ся кокосом.  Канев.  у. 
Кбкот,  та,  м.  Шалунь,  різвое  дитя. 

Менши  кокот,  менше  клопот.  Ном.  Лі  13591. 
Кбкотень,  тня,  ж.=Кокот.  Мій  ти 

кокотень  маленький.  Ном.  №  9252. 

Ковотіти,  чу\  тйш,  м.  Лепетать,  бол- 
тать. Покотить,  як  бойко  жовточеревий. 

Ном.  №  12891. 
Ебкош,  ша,  м.  Пітухь.  Два  кокоші 

жито  молотили,  дві  курочки  чернушечки 
у  млин  поносили.  Баран  меле,  баран  меле, 
а  цап  мірки  бере.  Гол.  II.  558. 

Кокбшитися,  шуся,  шишся,  гл  Важ- 
ничать, пітушиться.  Вх.  Зн.  26. 

Кокбш,  вовіш,  ж.  мн  Ноги.  Підгорни 
свої  кокоші,  щоб  не  наступила.  Харьв.  г. 

Ковбшва,  кн,  ж.  1)  Курица.  2) — Зе- 
лена, зеленонога.  Пт.  ОаНіпиІа  сЫогориз. 

Желех.  Ой  на  горі,  на  горі  кукала  кокот- 
ка. Гол.  Н.  204.  Гей  во  моем  городчику 

зелена  кокошка.  Гол.  II.  422. 
Кокбшннй,  а,  е.  Кичливый,  спесивый. 

Вх.  Зн.  26. 
Кбкус,  су,  м.  1)  Коксъ.  Славяносерб, 

у.  2)  Раст.  РоїепШІа  уегпа.  Ь.  ЗЮЗО. 
І.  132. 

Кила,  ли,  ж.  Теліга.  Вийди,  мила,  з 
коли,  покажи  личенько  родові.  Гол.  IV.  302. 

Колаб&тняа,    нн,  ж.  =  Калабатнна. 

Двори  такі  великі,  буцім  це  яка  холаба- 
тина,  де  баби  коноплі  пряжать.  Федьк. 

Колак,  ва,  м.  Клыкъ  свиной.  Вх. 
Лем.  426.  См.  Кло,  кловок. 

Колат,  ту,  м.  Стукъ.  КоІЬ.  І.  82. 
Ко  латати,  чу,  чеш,  м.=Калататя. 

О  сердці:  биться,  колотиться.  Тота  скаче, 
тота  плаче,  а  в  тамтої  серце  колаче. 
Гол.  III.  56. 

Ко  л  ач,  ча,  лі.  1)  Калачь,  крендель, 
вообще  білнй  хлібь.  Желех.  КоІЬ.  І.  52. 

2) — сиріний.  Кушанье:  овечій  іворогь  ле- 
пится въ  формі  круглаго  хліба  съ  отвер- 

стіемь  по  средині  и  затімь  варится  въ 
маслі.  Шух.  І.  100  216.  3)  Родъ  посу- 

ды: глиняная  труба,  согнутая  въ  виді 
кольца,  съ  горлышкомъ;  употребляется  для 
водки  и  носится  на  шнуркі  черезъ  плечо. 
Шух.  1.  270.  4)  Свясло,  витень  изъ  сіна 
длинный,  которымъ  обматывается  на  вер- 

ху стога  копецъ  остреви,  чтобы  дождь  не 
пронзкалъ  внутрь  стога  по  остреві.  Шух. 
I.  170.  Ум.  Колачик.  Та  він  мі  принесе  ка- 

лачик біленький.  Гол.  І.  337. 
Колачини,  чнн,  ж.  мн.  Четвертый  день 

свадьбы  (въ  Галиціи),  когда  новобрачные 
пол  у  чають  подарки.  КоІЬ.  I.  311. 

Колачяння,  ня,  с.= Колачянн  У 
тиждень  було  у  нас  колачиння.  Федьк. 

Кблдра,  ри,  ж.=Ковдра.  Тещенька 
зятя  жегнала,  колдрами  двір  застилала. 
Гол.  ІУ.  290. 

Кблейка,  кя,  ж.  Ум.  отъ  колія. 
Колесняця,  ці,  ж.  Колесница.  1  на 

возах,  на  колесницях  із  Колізея,  із  різниці 
святії  вивезли  тіла.  Шевч.  616. 

Кодесня,  ні,  ж.  1)  Станокъ  для  на- 
рода спиць  вь  ободі.  См.  Стелюга.  2)  Ко- 

лесная мастерская. 

Колесо,  са,  с  1)  Кругь.  Колесом  со- 
нечко вгору  йде-  Грин.  III.  533.  2)  Колесо 

вь  зкипажі,  машині,  мебели.  А  вони 
окаянні  коней  зупиняють,  у  колесах  спиці 

рубають.  К.  ЧР.  Дивися,  які  баюри  по- 
лісь ии  повнроблювано.  Харьк.  Скрині  такі 

на  колесах,  що  було  перехилишся  та  й  дна 
рукою  не  достанеш.  МВ.  Кблеоо  млинове, 
колесо  млинське  (Галвц.).  Мик.  480.  Колесо 
водяной  мельницы.  К.  водянё.  Наружное 
колесо  водяной  мельницы.  Мик.  480.  То- 

же значить  и  надвірне  кблесо.  Чернит,  у. 
К.  палёчне  (палёшне).  Внутреннее  колесо 
водяной  мельницы,  приводящее  въ  дввзве- 
те  шестерню.  Мик.  480.  Черннг.  у  К.  ва- 
маховё.  Часть  ткацкаго  станка.  МУЕ.  Ш. 
24.    3)    Люди,    ставшіе    въ    круто гь   (ж» 

26» 
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сходасЬ,  въ  собраніь  казацкой  ради  и  пр. 
Увесь  поїзд  із  музиками  іде  за  молодим  і 
стає  кало  діжи  круюм — колесом.  МУЕ. 
113.  Посеред  колеса, — а  колесо  одзначили 
таке,  що  з  одною  краю  до  оруюю  ледві 
можно  було  що  почути... — стояв  стіл  під 
турецьким  килимом.  На  столі  лежала  бу- 

лава Брюховеиькою  з  бунчуком  і  корогвою. 
К.  ЧР.  334.  Віщове  колесо,  судне  нолесо. 
Собраніе  запорожеквхъ  казаковъ  для  суда 
надь  товарищами.  Курінне  отамання  і  вся- 

ка старшина  кінчали  первый  обід  віщовою 
колеса-  К.  ЧР.  270.  Посеред  судньою  колеса 
стояв  Кирило  Тур.  К.  ЧР.  269.  Радне  кб- 
лесо.  То-же  собраніе  для  рішенія  дЪлъ. 
Круюм  раднього  колеса  крик  і  юмгн-  К. 
ЧР.  335.  4)  Рядъ  вітвей,  идущихъ  вокругь 
ствола  дерева  приблизительно  на  одинако- 

вой висоті.  Шух.  1. 224. 5)  Игра.  Также:  кб- 
лесо  дурнё.  Игра  состоитъ  въ  томъ,  что 
взявшіяся  за  руки  двти  составляютъ  вра- 
щающійся  кругъ,  постоянно  выворачиваю- 
щійся  то  внутрь,  то  наружу.  Ив.  48. 
Маркев.  73.  Ум.  Колёсонько,  колісце,  ко- 

лісна, нолісчатко.  А  з  мене,  березоньки,  ко- 
лесонька  будуть.  Чуб.  5.  111. 

Колесувати,  с^ю,  вш,  ці.  Колесовать. 
Відьом  же  тут  колесували  і  всіх  шептух 
і  ворожок.  Котл.  Ен. 

Колечко,  ка,  с.  Ум.  отъ  кбло 

Колешня,  ні,  ж.  Каретный  сарай; 
также  и  для  скота  подъ  одной  крышей  съ 

хатой.  Шух.  I.  106,  189.  Иногда — при- 
стройка при  хагЬ,  где  рубятъ  и  склады- 

ваютъ  дрова.  Волын.  г. 
Коли,  нар.  и  сз.  1)  Когда.  Сину  мій, 

коли  приїдеш  до  нас?  Макс.  Коли  хліб, 
тоді  й  розум.  Ном.  №  1364.  Коли  б  же  се 
було?  Єсть  мені  нолй!  Мні  некогда.  2)  Ес- 

ли. Коли  ти  будеш  вірно  пробувати,  бу- 
дуть тебе  козаки  повожаті.  Макс.  Сто- 
їть вода  у  кубочку,  коли  хоч — напийся. 

Макс  3)  Вдругъ.  Коли  виводять  мою  чо- 
ловіка. МВ.  (О.  1862.  НІ.  72).  4)  Коли-б. 

Какъ-бы.  На  мене  він  не  нарікатиме,  а 
от  коли  б  ви  його  не  зневажили.  К.  ЧР.  5) 

Коли-б  Пусть,  чтобъ.  Коли-б  же  ви,  воронії 
коні,  а  походу  не  сходили,  як  ви  мою  юловоньку 
навіки  втопили.  Макс.  6)  Коли  ось.  Какъ 
вотъ.  Коли  ось  лежить  дві  дороги.  7)  Коли 
не.  Какъ.  Кабан  коли  не  розбіжиться  з  пе- 

рестраху, коли  (не)  вдариться  об  дуб.  Рудч. 
Ск.  І.  23.  8)  Колй-не-колй.  Изредка.  Сонце 
темніє  в  ряди-годи,  коли-не-коли.  Ком.  И. 
9)  А  ноли,  то.  А  иногда.  Добрі  люде  її  не 

забували:  то  стара  тітка    прийде,  розва- 

жить, то  дівчатка  прибіжать  нащебечуть, 
а  коли,  то  й  за  собою  витягнуть.  МВ-  10) 
Коли  разом  Какъ  вдругъ.  Живемо  ми  от- 
такеньки  собі  приязненько  та  любо.  Коли 
разом  я  помічати  стала,  що  Парася 
щось  сама  собі  думає.  МВ. 

Колйба,  би,  ж.  1)  Пастушій  шалашъ. 
Желех.  2)  Зимнее  жилище  древорубовъ- 
гуцуловъ;  строится  въ  формі  восьмиуголь- 

ника, безъ  окоеъ  в  потолка,  съ  отверсті- 
емъ  въ  верхушке  пирамидальной  крыши 
для  прохода  дыму.  Шух.  I.  173,  174.  Ум. 
Колйбочна.  Добре  тому  то  Бог  дає,  що  на 
горі  конарь  мае,  а  в  долині  колибочку,  серед 
села  аураерочку.  Гол. 

Коливання,  ни,  с.  Колебаніе,  качаніе. 
Коливати,  вав),  вш,  гл.  1)  Колебать, 

качать.  Стоїть  дід  над  водою,  коливає  бо- 
родою. Ном.,  стр.  296,  №  207.  Верби  та 

садовина  поперехилялись  через  тини  та  ко- 
ливають віттям,  куди  вітер  віє.  О.  1862. 

IX.  60.  2)  Идти  медленно;  идти  перевали- 
ваясь. Стара  пані  немов  одужала:  коливає 

з  кімнати  до  кімнати,  виглядає  у  кожне  ві- 
конце. МВ.  (О.  1862.  НІ.  35). 

Коливатися,  ваюся,  вшся,  гл.  Колы- 
хаться, качаться.  Ой  у  полі  билиночка  ко- 

ливається. Нп. 

Кбливо,  ва,  с.  Кутья,  канунъ.  Цар- 
ство небесне,  пером  вемля!..  (примовляють, 

як  їдять  коливо).  Ном.  Лі  252. 
Колйворбт,  ту,  м  =Коловорот.  Коли- 

ворот—ще  й  помальований  зеленим — на 
ланцюгах  ходив,  обкований  був.  І  на  стов- 

пі бляшане  півпівника:  куди  вітер,  туди  й 
він  обертався  та  чергинькав.  Св.  Л.  77. 

Колисанка,  ки,  ж.=Колиска  1.  Ум. 
Колисаной(нь)ка.  В  тих  яворах  висить 
скобойка,  а  в  тій  скобоиці  колисанойка,  в 
тій  колисанці  сам  милйц  Господі.  Гол. 

II.  41. 
Колисати,  шу\  шеш,  и.  1)  Колыхать. 

2)  Качать  въ  люлькі.  Теща  дитя  колиса- 
ла. Гол.  І.  43.  Колисала  мама  сина,  свою 

чорнобривця.  КС  1893.  УИ.  82. 
Колисатися,  ш^ся,  шешся,  и.  Колы- 

хаться. Усе  чутніш  плескавсь  та  колисаьсь 

Дніпро.  МВ.  III.  98. 
Колиска,  ки,  ж.  1)  Люлька,  колы- 

бель. Яке  в  колиску,  таке  в  могилку.  Ном. 
№  3212.  2)  Качели.  Хочете...  гуляти, 
ідіть  до  колиски,  та  тілько  сами  не  ко- 

лишіться. Кв.  І  75.  Ум.  Колисочка.  Мальо- 
вана колисочка,  засни  мала  дитиночка. 

Макс.  (1849).  105. 
Колись,    нар.    1)   Когда-то,    никогда, 
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прежде.  Була  колись  шляхетчина.  Шевч. 
Колись  і  ти  був  в  такій  неволі,  як  ми 
тепера.  Макс.  Щоб  народ  дививсь  та  не 
забував,  як  колись  за  батьків  та  за  дідів 

діялось.  К.  ЧР.  2)  Когда-нибудь.  Нароб- 
лять вони  колись  нам  до  сто  чортів  лиха. 

Стор.  3)  Как'ь-то  разъ.  Колись  прихожу,  а 
він  такий  інівний. 

Колихалочка,  кн,  ж.  Та,  которая  ка- 

чаетъ  колыбель  (няня).  /  до  печі  куховар- 
ку найняв,  і  до  пива  пивоварочку,  до  ко- 

лиски колихалочку.  Чуб.  V.  1122. 
Колихання,  ня,  с  Колебаніе,  вачаніе. 

Колихати,  шу\  шеш,  одн.  в.  колих- 
нути, хну\  неш,  гл.  1)  Качать,  качнуть, 

колебать.  Як  тії  струни  колихнеш.  Руд. 

2)=Колисати  2.  Прийшлося  тещі  зятніг 

діти  колихати.  Ном.  №  4910.  Там  я  бу- 
ду ночувати,  дитиночку  колихати.  Мет. 

3)  Качать  на  качеляхъ. 
Колихатися,  ш^ся,  шешся,  одн.  в. 

колихнутися,  нуся,  нешся,  гл.  ̂ Колы- 

хаться, качаться.  Ой  у  полі  билиночка  ко- 
лихаеться.  Нп.  Кладочка  така  хистка, 

що  вся  так  і  колишеться-  2)  Качаться  въ 
люлькі.  3)  Качаться  на  качеляхъ. 

Колишній,  я,  в.  Прошедшій,  бившій 

когда-то.  Зшда  козак  колишнєє,  згода  та 
й  заплаче.  Шевч.  Оповідаю  дещо  про  ко- 

лишніх крепаків.  О.  1862.  І.  61.  Бо-зна- 
колйшній.  Давно  прошедшій.  Бо-зна  ко- 

лишнії звичаї  в  душі  своїй  перебіраю.  Шевч. 

Чорт-зна-колйшній.  Очень  давній.  Борщ 
оскомистий,  чорт-зна-колишній.  •ЗОЮР. 
І    217. 

Кодншнійсь,  няясь,  нввсь.=Колнш- 
ній.  Озвалась,  блиснувши  очима,  колишнясь 
краля.  Г.  Барв.  426.  Левиц.  Пов.   174. 

Коліївщина,  ни,  ж.  Гайдамаччина. 

Батько  діда  просить,  щоб  той  росказав 

про  колшщину,  як  колись  бувало,  як  Заліз- 
няк, Гонта  ляхів  покарав.  Шевч.  205. 

Колій,  лій,  м.  1)  Мясникъ,  ріжущій 
свиней.  Херсон,  г.  2)  Эпитетъ  гайдамакъ. 

Л  коліям  нічим  стрілять — куль  нема.  К. 
ЗОЮР.  І.  135. 

Коліиажарь,  ря,  м.  Продаю  щій  мазь 
для  колесь,  цеготь.  Вх.  Уг.  245. 

Колінечко,  ка,  с  Ум.  оть  коліно. 
Колінкуватий,  а,  є    Коленчатый. 
Коліно,  на,  с  1)  Коліно.  Жупанина 

по  коліна,  пошита  до  діло  Мет.  38.  2) 

Родъ,  происхожденіе.  Одно — що  вона  пані 
великою  коліна,  а  друге — що  з  прадіда  ляш- 

ка. К.  ЧР.  317.  3)  Поколіте.  Через  тебе 
і  твою  потомка    благословлятимуться   усі 

коліна  на  землі.  Опат:  49.  4)  йзгибь  (рі- 
ки и  пр.).  Коліно  трохи  було:  так  іти 

прямо,  а  потім  повернуть  у  бік  коліном. 
Екатер.  у.  5)  Переходь  голоса  при  піній. 
Не  попадеш  пісні:  на,  коліна  крута.  Харьк. 

г.  Ум.  Колінечко,  колінце.  Первий  раз  сту- 
пив (у  воду)  по  колінечка,  другий  раз  сту- 

пив— як  під  рученьки.  Грин.  Ш.  279. 
Коління,  ня,  с  соб.  Коліни.  На  ко- 

ління падають,  владиці  Богу  честь  дають. 

Чуб. Колінуватвй,  а,  є.  1)  Колінчатий. 
2)  Извилистый.  Колінувата  річка. 

Колінце,  ця,  с  1)  Ум.  оть  коліно 
1  и  А.  Посип  пшінця  по  колінця,  водиці  по 

кргільця.  Мет.  23.  Рось  вирвалась  з  неволі, 
.як  гадючка  тричі  зверетенилась  колінцями 

на  зеленій  траві.  Левиц.  І.  93.  2)  Колін- 
це въ  стеблі  односіменодольннхь  растеній, 

изъ  котрраго  начинается  листь.  Харьк.  г. 
Колінчастий,  а,  в.  Колінчатий. 

Колшчик,  ка,  м.  Колінце  въ  стеблі. 
Ой  стерета  я  жита,  пшаниці...  Щоб  з 
колосочка  не  видзьобало;  щоб  колінчика  •  не 
виломало.  Чуб.  III.  454.  См.  Колінце  2. 

Колінчьти,  чу,  чиш,  гл.  Бить  (колі- 
номъ?)  Ну,  вже  він  мене  колінчив,  колін- 
чив  після  сьвю.  Г-  Барв.  302.  Звалив  іїою, 

колінчив  уже,  колінчив,  стглько  йому  схо- 
тілось   Мнж.  91. 

Кблір,  ру,  м.  Цвіть.  Санько  розма- 
лював той  кружок  усякими  колірами. 

Ком.  П.  85. 
Колісник,  ка,  м.  Колесникъ.  Чуб.  І. 

258   Вас   І  46. 

Колісництво,  ва,  с  Ремесло  колес- 
ника. О.  1862.  І.  52. 

Колісниця,  ці,  ж.  1)  Колесница  (толь- 
ко въ  литературномъ  язьші).  См,  Колес- 

ница. 2)  и  мн.  Коліснйці=Колішня.  Шух 
I.   165. 

Коліснй,  ні,  ж.  1)=Колішня.  2,  мн. 
Колісні.  Родъ  вышивокъ.  Ко1Ь.  I.  48. 

Колісце,  цй,  с.  Ум.  отъ  кблесо.  1) 

Ві  обще  маленькій  кружокъ,  маленькое  ко- 
лесо въ  значеніяхь  1—4  слова  колесо.  Ко- 

лісце у  млині.  Одчинітеся,  ворітця,  одко- 
тітеся,  колісця.  Мет.  171.  Колесцем,  бояре, 

колесцем!  МУЕ.  III.  113".  2)  Въ  блокі:  ка- 
точекъ  съ  углубленіем'ь  для  веревки.  Шух. 
І    162,  256. 

Колісча,  чати,  с.=Колісце.  Костан- 
тиногр.  у.  Ум.  Колісчатно. 

Колісчастиіі  и  коліечатнй.  а,  є.  1) 

Круглый.  Сонце  круглобоке  як  кавун,  а  не 

як  корж;  бо  коли  б  воно    було    тільки  ко- 



806 Колкадгко — Колода*. 

лісчасте,  а  не  опукле,  то  ми  б  побачили 

завжди  повний  круї.  Ком.  І  22.  2)  На  ко- 
лесахъ.  Колісчата  скриня.  Левиц.  І.  184. 
3)  Узорный.  Запасочка  ж  моя  колісчаста... 
стрічечки  мої  блакитнії.  Кв.  II-  15.  Були 
і  в...  картацьких  плахтах  з  колісчастими 

запасками  спереду.  *0.  1862.  IX.  62. 
Колісчатко,  ка,  с  Ум.  оть  колісча.  1) 

Різець  для  тіста.  2)  мн.  Родъ  прошвы 
или  вышивки  на  біль*.  Чуб.  VII.  415. 

Коліш,  ша,  м.  -Колесо  на  валу  (надъ 
колодеземъ)?  Колішем  тягнуть  воду.  Вх. 
Зн.  27. 

Колішенний,  а,  е.  (О  волахъ).  Колі- 
шенні волн.  Нерва.)  пара  воловъ  въ  плугі, 

идущая  возлі  колесъ.  Запріг  він  п'ять, — 
нема  шостою  колішенного,  борозньою.  Рудч. 
Ск.  І.  182. 

Колішня,  ні,  ж.  Двухколесный  пере- 
докъ  плуга.  Чуб.  7.  398,  399. 

Кблія,  дії,  ж.  І)  Колея.  Держи  по 
колії.  2)  Желізная  дорога,  рельсы.  Так  і 

преться  машина  по  колії.  Ромен,  у.  3)  По- 
рядокъ,  очередь.  Тепер  прийшла  колія, 
так  треба  йти.  Ум.  Колійка.  Ой  пійду  я, 
пійду  дорогою  широкою,  ой  гляну  я,  ой  паду 
я  в  колійку  глибокую.  Мет.  65. 

I.  Коло,  ла,  с  1)  Кругъ.  Ой  колом, 
колом  до  гори  місяць  (сонце)  іде.  Рк.  Макс. 
2)  Колесо.  Ой  зійди,  зійди,  ясний  місяцю, 
як  млиновее  коло.  Чуб.  3)  Въ  ткацкомъ 
станкі  то-же,  что  и  кблесо  у  ііередняго 
навоя.  См.  Навій.  Вас.  165.  4)  Поставь 
(мельницы).  Млин  з  двома  колами.  Черниг. 
у.  КС.  1883.  VII.  508-517.  5)=Колесо  З 
Дівчата  стали  у  коло.  Мир.  Пов.  144. 
Ум.  Кблечно.  Желех. 

II.  Коло,  пред-  1)  Около,  вокругъ.  Чи 

не  той  то  хміль,  гао  коло  тичини  в'ється? 
Макс.  (1849).  96.  Кайдани-залізо  ноги  по- 
вривало,  біле  тіло  козацьке-молодецьке  коло 
жовтої  кости  пошмугляло.  АД.  І.  89.  2) 
Возлі,  подл*.  Заховаю  змію  люту  коло 
свого  серця.  Шевч.  Звелів  їх  садовити  купа 
коло  купи.  Єв.  Мр.  VI.  39.  3)  Коло  чбго 
ходити.  Заниматься  чімь  либо.  Коло  кого 
ходити.  Заботиться  о  комъ,  присматривать 
за  кімь. 

Колобатина,  ни,  ж.  =  Калабатнна. 
Як  попав  я  в  колобатину,  то  й  не  міг  ви- 

лізти. Чуб.  І.  215. 
Коловій,  а,  е.  Круговой.  Колова.  Въ 

шлеі:  круговой  ремень,  къ  которому  при- 
шиты откосные  ремни.  Колова  свита.  См. 

Свита.  Вас.  154. 

Кол  овод  нив,  ка,  м.  Птица:  лонзикъ.То- 
Іапиз.  Вх.  Зн.  27. 

Кбловоріт  и  коловорот,  роту,  м.= 
1)=Коворот  2.  2)  Верхняя  подвижная 
(вращающаяся)  подушка  на  передней  оси 
телъти.  Ко1Ь.  I.  67.  3)  Бревно,  которыиъ 

поворачивается  вітряная  мельница.  Залю- бовск. 

Колода,  ди,  ж.  1)  Колода,  бревно.  Чи 
на  полі  під  копою  сина  забавляє,  чи  в  діб- 

рові з  під  колоди  вовка  виглядає.  Шевч.  77. 
На  колоді  сиділи  музики  з  скрипками,  цим- 
балами.  Левиц.  І.  15.  2)  См.  Реваш.  Шух. 

Г.  209.  3)  Составная  часть  п'ял.  Шух.  І. 
254.  См.  Пяла.  4)= Диби.  Запишався,  як 
Берко  в  колоді.  Ном.  №  2474.  5)  Въ  ручной 
мельниці:  толстая  доска,  на  которой,  въ 
углубленіи  лежать  жернова.  Шух.  I.  140. 
6)  Ступа.  Колода  съ  выдолбленнымъ  уг- 
лубленіемь  или  углубленіями,  въ  которыя 
бьютъ  песты, — въ  различныхъ  снарядахъ: 
въ  ступі,  толчеі,  въ  сукновальні,  масло- 
бойні  и  пр  Шух.  I.  161,  162,  163.  Мик. 
481.  Вас  172.  7)  Длинное  корыто  у  коло- 

дезя— выдолбленное  или  изъ  досокъ.  При- 
верни коней  до  колоди.  Харьк.  8)  Улей. 

9)  Колода  картъ.  10)  У  горшечниковъ: 
партія  мисокъ,  до  35  штукъ,  вложенныхъ 

одна  въ  другую;  ставится  бокомъ  въ  гон- 
чарную печь.  Вас.  180.  11)  Стадо  овецъ, 

идущее  тісно.  Колода — отара,  як  іде  тіс- 
но, не  в  роспаш.  О.  1862.  V.  Кух.  38. 

Ум.  Колбдка,  колбдочка. 

Колобок,  бка,  м.  Лепешка  круглой 
формы,  Баба...  витопила  в  печі,  замісила 
яйцями  борошно...  спекла  колобок.  Рудч. 
Ск.  II.  2. 

Колобродити,  джу,  диш,  г.і.  Курале- 
сить.  Еней  тут  добре  колобродив  і  всіх  на 
чудо  потрошив.  Котл.  Ен.  Цілу  нічку  коло- 

бродить, за  собою  челядь  водить.  Нп. 

Колбватень,  тня,  м.  Отдільно  вырос- 
шій  и  потому  вітвистнй,  развісистнй  сте- бель конопли.  Желех. 

Коловатиця,  ці,  ж.  1)=Колов?тень. 
2)  Вертячка,  веретенница  (овечья  болізнь). 
Желех. 

Коловатннця,  ці,  ж.=Коловатень. 
Гол.  Од.  35. 

Кбловатній,  я,  є.  Кбловатнв  вілли. 
Раст.  ЗіІуЬиш  Магіапит.  Шух.  І.  22. 

Коловертень,  тня,  к  —  Коловерть. 
Коловерть,  ті,  ж.  Водовороть. 
Колодач,  ча,  м.  Большой  ножъ.  КС. 

1887.  VII.  474.  Ножъ,    носимый  пъ  нож- 
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нахъ  на  поясі.  Чуб.  VII.  418.    Ум.  Ноло- 
дачин.  Вх.  Зн.  27. 

Колоддя,  дя,  с  соб.  отъ  колбдв.  Я 
закладав  комори  й  хату  з  віковічною  ду- 

бовою колоддя  на  два  людські  віки.    Левиц. 
1.  374. 

Колодйтися,  ДЖуСЯ,  ДИШОЯ,  ІА.= 
Кородитися  Вона  ще  звечора  стала  ко- 
.годитися  на  поперек,  що  болить.  Зіньк.  у. 
Залюбовск. 

Колбднця,  ці,  ж.  Ступица  въ  колесі. 
Вас.  147.  См.  Колодна. 

Колодій,  дій,  м.  1)  Колесникъ.  Левч. 
Ходи,  ходи,  колодію,  зо  мнов  ночувати. 
Гол.  II.  470.  2)=Колодач.  Я  йому  такою 
колодія  викував,  що  хоч  куди.  Хата,  122. 
3)  Понедъльникъ  сырной  неділя,  когда 
привязываютъ  нолодиу  2.  Ном.  №  528. 
Справляти  колодія.  Пировать,  выпивать  на 

деньги,  полученный  какъ  выкупъ  отъ  ко- 
лбдкн.  О.  1861.  X.  Свидн.  62. 

Колбдка,  ей,  ж.  Ум.  отъ  колбда.  1) 

Небольшая  колода.  А-а,  котку!  не  лізь  на 
колодку,  бо  заб'єш  головку.  Макс.  (1849). 
103.  Сложенный  у  дворовъ  на  улиці  бревна 
обыкновенно  служать  мт>стомъ  собранія 
крестьянъ  (преимущественно  молодежи)  въ 
праздничный  день;  поэтому — усі  хлопці  на 
колодці,  а  мою  не  мае.  Мет.  10.  Гриць... 
устав  з  колодки.  Г.  Барв.  451.  2)  Обру- 
бокъ  дерева,  привязываемый  женщиной 
неженатому  мужчині  въ  понедільникь 
сырной  неділи;  мужчина  долженъ  .  воло 
чііти  колодку,  пока  не  откупится.    Маркев. 
2.  О.  1861.  X.  Свидн.  63.  Віддавити  но- 

лодну.  Обычай,  по  которому  въ  день'Пасхи дівушка,  христосуясь,  не  обменивается  съ 
парнемъ  писанкой,  а  только  дасть  ее  ему, 
за  что  парень  долженъ  ей  найняти  танець, 
т.  е.  музыку  къ  танцамъ.  О.  1861.  X.  Свид. 
60,  62.  3)=Колода  4.  Скручують  йому 
руки  і  забивають  у  колодку.  Левиц.  I.  41. 
4)=Колода  8.  Тутечки  у  йою  велика  па- 

сіка була, — ксгодок  з  двісті.  Стор.  56.  5) 
Ступица  въ  колесі.  Рудч.  Чп.  250.  6) 
У  Кожевниковы  рукоять  шкафй,  скребка 
для  кожъ.  См.  Шиафа.  Шух.  I.  253.  7)  У 
гребенщиковъ:  часть  рога,  соответствующая 
охвату  рукой.  Вас.  163.  8)  Висячій  за- 
мокъ.  9)  Кадыкъ,  головка  дыхательнаго 
горла.  Вх.  Уг.  246.  Ум.  Колодочка. 

Колбдник,  ка,  м.  Арестантъ.  Поса- 
див Іосифа  в  темницю,  де  сиділи  царські 

колодники.  Опат.  62. 

Колодбвбина,  ни,  ж.  Выбой,  ухабъ. 
Ж  єлеї. 

Колбдочка,  ки,  ж.  1)  Ум.  отъ  ко- 
лодка въ  указанныхъ  значешяхъ.  2)  Чере- 

нокъ  ножа.  Г.  Барв.  463.  3)  Подборъ  де- 
ревянный, обтянутый  кожей.  Чуб.  VII. 

431.  Ввійшов  молодий  парубок  в  крамній 

сіренькій  козачині,  в  чоботях  на  колодоч- 
ках. Левиц.  Пов.  181.  4)  Деревянная  вы- 

пуклая часть  сіделки, — къ  ней  прикріп- 
лены  металлическія  дужки  для  пропуска 

черезсідельника.  Вас.  160. 
Кблодрочка,  ки,  ж.  Ум.  отъ  кблдра. 

Ходи  ж,  моя  доню,  до  хати:  час  тобі  на 
посаг  сідати!— Постеліть  колодрочку, — я 
війду.  Гол.  II.   100. 

Колодюх,  ха,  м.  Раст.  КиЬи»  сае§Ш8. 
Л  в.  101.  См.  Дериннин. 

Колбдяэний,  а,  е.  Колодезный.  За- 
мигтіли хати,  колодязні  цямриння,  садки 

і  городи.  МВ.  І  13.  Високо  вгору  підніма- 
лися колодязні  журавлі.  Левиц.  Нов.  144. 

Колодязна  вода. 

Колбдявь,  зя,  м.  Колоде цъ.  В  яру 
бачила  вона  колодязі  з  високими  журавлями. 
Левиц.  І.  514. 

Колодяччя,  чя,  с.  соб.= Колоддя. 
Все  те  мертвим  сном  спить,  пороскидане 
як  колодяччя.  Мир.  ХРВ.  269. 

Колокіл,  колу,  м.  1)  Колоколъ.  Ой 
чия  ж  тут  беседа  тут  вечеряє  весела? 
Бийте  коли,  все  колоколи,  колоколи  кованії 

у  нас  гості  проханії.  ХС  VII.  425.  2)  Зво- 
нокъ  на  шеі  коровы,  козы.  Вх.  Зн.  27. 
Ум.  Колонілон. 

Колокхлокъ,  лка,  м.  1)  Ум.  отъ  ко- 
локіл.  2)  мн.  Родъ  прически  дівушекх  съ 
зубчастий  лроборомъ.  Чуб.  VII.  423. 

Колокільце,  ця,  с.  Бубенчикъ?  А-а 
люлечки!  шовковії  вірвечки,  золотії  бильця, 
срібні  коткі льця,  мальована  колисочка:  за- 

сни, мала  дитиночка!  Макс.  (1849).  105. 

КолоиАаник,  ка,  м.  —  Коліиазкарь. Угор. 

Колбмавь,  зі,  ж.  Деготь,  скоиляю- 
щійся  на  осяхъ;  вообще  деготь  и  мазь  для 
колесъ. 

Коломйвць,  мййця,  м.  1)  Житель  Ко- 
ломыйскаго  округа.  2)  Добьівающій  соль. 
Ой  чи  ти  козак,  чи  ти  чумак,  чи  ти  ко- 
ммиець?  передай  мені  хоть  сухарь  на  гос- 

тинець. Нп.  Значеніе  слова  видно  изт> 
слідующидь  стиховъ  Климентія:  Торяники 
велику  працю  подиймають,  паче  коломийцов, 
що  гуски  виробляють.  О.   1861.  І.  226. 

Коломийка,  кн,  ж.  1)  Жительница  Ко- 
ломыйсааго  округа.   Ой  славная  коломийка 
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по  дворі  ходила.  Чуб.  IV.  492.  2)  Особый 
родъ  пісень  въ  Галиціи,  Буковині  и  Угор- 

ской Русв,  долучившій  свое  название  отъ 
г.  Коломыь,  гді  оні  наиболее  распростра- 

нены; каждая  пісня  состоять  изъ  2—6 
стиховъ  въ  14  слоговъ  кажцый,  съ  цезу- 

рой послі  8-го  стиха.  Як  я  тую  коло- 
мийку зачую,  через  тую  коломийку  дома 

не  ночую.  Гол.  См.  Сумдовъ,  Коломыйки. 
КС.  1886.  ІУ.  3)  Танецъ  въ  Галиціи  и 

Угорек.  Руси.  Де-Волланъ,  Угро-русскія 
піни.  16.  4)— Клепаня.  Шапка  эта  такъ 
называется  въ  Галиціи  но  той  причині, 
что  ее  носять  въ  Коломыйскомъ  округі. 
Гол.  Од.  69.  5)  Родъ  сумки  шерстяной, 
носимой  гуцулами-мужчинами  черезъ  плечо. 
То-же,  что  и  дзьобенка.  Ко1Ь.  I.  37. 

Коломийський,  а,  е.  Коломьійскій. 

Колонии,  ИЙІ,  ж.  1)  Глубокій  иыбой. 
наполненный  водой.  2)  Городъ  Коломия. 

Кодомітннй,  а,  е.=Калонутний. 

Колониаувати,  8^юг  еш,  гл.  Колони- 
зовать. Колонизуюсь  Кавказ  козаками. 

О.  1862.  X.  111. 
Колонист,  та,  м.  Колонистъ.  Тут  тих 

колонистов  німців  багато.  Хере.  На  геть- 
манських могилах  колоністи  німці  насадили 

картоплі.  Левиц.  Пов.  367. 

Колбніи,  ніі,  ж.  Колонія.  ВЫ  по  ні- 
мецьких колоніях  у  наймах  жив.  Хере  г. 

Біля  Москви  хотіли  нашкодить  усім  нім- 
цям,— ціла  б  то  їх  колонія  завелась  там. 

О.  1862.  У.  45. 

Колопенник,  ка,  *.=Конопельаик. 
Вх.  Зи.  27. 

Колония,  ні,  ж-  —Коноплі.  Шух.  І. 
137.  Въ  Лохвицк.  у.  только  во  мн.  Ко- 

лоші* Ум.  Колопёнька.  Ой  дала-сь  мня  моя 
матенька,  дала,  як  би  тую  холопеньку  в 
болотонько  впхала.  Гол.  І.  275. 

Колос,  су,  м.  1)  Колось.  Колос  повний 
гнеться  до  землі,  а  пустий  догори  стир- 

чить. Лом.  №  2472.  Шумить  золотим 
колосом  пшениця.  Левиц.  І.  77.  2)  Часть 
косы  (орудія),  находящаяся  передъ  ея 
концомъ,  носкомъ.  Шух.  I.  169.  Ун.  Ко- 
лосом. 

Колоойна,  ни  ж.  н  колосіння,  ни,  с. 
Оторванные  отъ  стеблей  колосья,  колосья 
послі  молотьбы.  Вх.  Зн.  27. 

Колоойотий,  а,  е.  Колосистый.  Ши- 
роке поле,  жито  густев,...  колосистее,  ядре- 

нистеє-  Чуб.  Ш.  385.  Хвилюються  жовті 
тівч  житом  колосистим.  К.  Доев.  6. 

Колоситися,  шуся,  силен,  гл.    Коло- 

ситься, выбрасывать  колось.  То  ячмінь  ко- 
лоситься. МБ:  I.  14. 

Колосій,  сія,  м.  О  рает.:  Колосистый. 
І  овес  самосій,  і  ячмінь  колосій.  Чуб.  III. 

266.  Овсс-колосій.  Грин.'  III.  55. 
Колосіти,  сію,  еш,  гл.  Колоситься; 

видніться  своими  колосьями.  Там  див- 
люсь— жита  колосіють,  волошки  блакит- 

ніють. Г.  Барв.  352. 
Колосок,  ска,  м.  Ум.  отъ  колос.  В 

того  доля  ходить  полем,  колоски  збирає. 

Шевч.  2)  Родъ  орнаментики  въ  виді  ко- 
лоса. Шух.  І.  303. 

Колбсся,  ся,  с  соб.  Колосья. .  Лежить 
як  жива,  у  пшениці,  аж  колосся  над  нею 
похилилось.  МВ.  Молоде  колосся  л  жйпш 
зриваю.  Г.  Барв.  353. 

Колосування,  ни,  г.— Колоснна.  А 
ні  гречки,  ні  полови,  ні  колосування.  Чуб. 
У.  674. 

Колосувати,  с^ю,  еш,  гл.  Перемола- чивать колосья? 

Колот,  ту.  м.  Ссора,  спорь,  сумятица. 
Як  Чаюна  взяли  у  острог,  так  і  колоту 
не  стало  на-  селі;  а  то  було  гцо-вечора  то 
крик  на  вулиці,  то  бійка, — без  колоту  не 
обійдеться^  Екатер.  у.  Колот  такий  під- 

няли, що  хоч  з  хати  тікай.  Боялась,  щоб 
не  вийшло  якого  колоту  через  сей  случай. 
Г.  Барв.  154.  За  ту  бражку  зчинили  ко- 

заки з  ляхами  превелику  дражку,  за  той 
молот  зробили  козаки  з  ляхами  превеликий 
колот.  АД.  II.  33. 

Колбтвнцн,  ці,  ж-  Лучина,  дрань.  Вх. 
Зн.  27. 

Колоти,  ли),  деш,  одн.  в.  кольнути, 
ну,  нош,  гл.  •  1)  Колоть.  В  серце  коле. 
Шевч  Голкою  колов.  Піде  вогонь  од  ноги 

по  тілу, — кольне  аж  у  голові.  Левиц.  2)  Бо- 
дать. Рогата  скотина  вдасться,  то  всіх 

коле.  Ном.  Коли  б  свині  роги,  то  б  усіх 
поколола.  Посл.  3)  Убивать,  закалывать. 
(Гайдамаки)  прибігли  туди,  давай  колоть 
орендаря  і  всіх  жидів.  ЗОЮР.  4)  Різать 
(свиней).  5)  Раскалывать.   Тріски  колоти. 

Колотися,  люся,  лешси,  и.  1)  Ко- 
лоться, производить  уколы.  Ячмінь  колеть- 

ся. 2)  Раскалываться.  Не  колеться  дрове- нят. 

Колотити,  чУ,  тиш,  гл.  1)  Мутить. 
Два  голуби  воду  пили,  а  два  колотили. 
Мет.  2)  Масло  сбивать.  3)  Ссориться.  Як 
у  клуні  не  молотить,  то  в  хаті  колотить. 
Ном.  №  10131.  4)  Помыкать;  распоря- 

жаться чіиь.  Так'  колотить  всіма,  як  вир 
водою.    Ном.    №  3429.    Оце  колотить,    як 
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чорт  -лозою.  Ном.  №  3422.    Поснули  й  ви, 
що  світом  колотили.  К.  І1С.  7. 

Колотитися,  ч^ся,  тишся,  іл  1)  Му- 
тяться. 2)  Сбиваться  (о  маслі).  Щось 

масло  довго  не  колотиться.  3)  Биться  (о 
сердце).  Душа  її  уся  порушилась,  серденько 
колотилося.  МВ.  4)  Дрожать.  Чи  змерзла, 
чи  з  трівот  вся  колотищь.  Г.  Барв.  168. 
5)  Ссориться,  браниться,  спорить.  Як  на 
току  молотиться,  то  і  в  хаті  не  коло- 

титься. Ном.  №  10131. 
Колбтнця,  пі,  *  =Колотвиця  Желех 
Колотівка  ки,  ж.  Мутовка.  Вх.  Зн.  27 
Колотнеча,  чі,  ж.  Ссора,  спбръ,  драка 

свалка.  Тіки  на  поріг,  аж  там  така  сме\> 
тенна  бійка  та  колотнеча  діється.  Харьк 
Смерть  запанувала  там,  де  недавно  буч 
і.ірмідер  і  колотнеча.  Левин.  Добра  та 
ладу  не  було,  а  були  тільки  бучі,  колот- 

неча та  сваволя.  Мир.  ХРВ.  87. 
Колотник,  ка,  м,  Забіяка,  сварливый. 
Колбтяиця,  ці,  ж.  Сварливая  жен- 

нгина*.  заводящая  ссоры. 
Колотий,  ні,  ж  =Колотнеча. 
Колотов,  тви,  ж.-—  Колотівка.  Вх. 

Уг.  246. 

Колотбвця,  ці,  ж.  Раст.  Оаііит  ара- 
гіпе.  Вх.  Уг.  246. 

Колоття,  ті,  є  1)  Закальїваніе  мно- 
гихъ  (преимущественно  о  свиньяхъ).  2)  Рас- 
кальїваніе. 

Колот^ха,  хн,  ж.  1)  Сварливая  жен- 
щина? Радуйся,  мати, — іде  невістка  до 

хати:  добрая  роботуха,  а  ліпша  колотуха. 
Чуб.  IV.  669.  2)  Ряжанка,  искусственная 
сметана. 

Колот  у  ша.  ші,  яс=Кодотуха  2.  О. 
1862.  VI.  98.  Ум.  Колотушка. 

Колотушка,  ки,  аг.  1)  Ум.  оть  ко- 
лот^ша.  2)=Колотівиа   Вх.  Зн.  27. 

Кблоть,  ті,  ж.  О  дорогі:  замерзшая 
комками  грязь.  Харьь. 

Колбша,  ші,  ж.  —  Холоша.  Ном. 
№  7225. 

Колошкати,  каю,  вш,  гл.  Тревожить, 
вспугивать  За  те  (&ютъ),-гсказав  один 
Рябкові  з  нтїмнпііе, — щоб  не  колошкав  ти 
вн(/чі  своїг  панів.  О.  1861.  НІ.  Гул.-Арт. 
82.  Я  гнав  овець  до  спщюсти,  а  вони  два 
перебігли  та  й  давай  мені  колошкати  овець: 
кишкають  -на  оівці,  одбивають  од  мене  Я 
кричу:  не  полохайте г  а  вони  колошкають. 
Павлогр.  у. 

Колишні,  нів,  мн  Зимніе  суконные 
штани. 

Колубаха,  ги,  ж    -Ковбаня.  Желех. 

Кодування,  ня,  е.  Обьіздь  кругомъ, 
вместо  прямой  дороги. 

Кол  у  вати,  лую,  вш,  гл.  1)  Идти  кру- 
гом-ь,  идти  по  круговой  линіи.  Горою  со- 

нечко колуЪ.  О.  1862.  IV.  23.  2)  Кружить, 
колесить,  ділать  обьіздн.  Хто  колує,  той 

вдома  ночує'  Чуб.  I.  248.  Волю  колувати, 
як  просто  їхати  та  бідувати.  Ном.  Л: 
11409. 

Колудрабок.  бка,  м.  Часть  сноваль- 
ницы:  каждая  изъ  дв'ухъ  ноперечныхъ 
плястинъ,  въ  которыхъ  укріплень!  колыш- 

ки. Шух.  I.  150,  151.  См.  Оснівниця. 

Колупати,  паю,  еш,  одн.  в.  колуп- 
нути, пну\  неш,  гл.  Ковырять.  Піч  колу- 

пати— обрядовое  дійствіе  невісти  во  вре- 
мя сватовства.  Стала  коло  печі  та  и  ко- 

лупає її  пальцем:  Кв.  I.  76.  Колупнуло  за 
сёрце.  Защемило  сердце.  Колупнуло  Ан- 

тося  за  серце, — аж  'заплакав.   Св.  Л.  160. 
Кблька,  ки,  ж.  1)  Колика,  колотье. 

Русин  каже:  „іди  в  поле!"  Полька  каже: 
„колька  колеи.  Грин.  III.  314.  Марині 
неначе  колька  заколе  в  саме  серце.  .Левиц. 

І.  40.' '2)  Колючка;  нгла  (у. ежа).  1ж  ма 
кольки.  Вх.  Лем.  426. 

Кблькйй,  а,  е.  Колючій.  Сіли  твої 
діти  на  високім  древі.  На  якому  древі?  На 
колькому  терні.  Чуб.  V.  852. 

Кблько,  нар.  Колко.  На  стерні  колько- 
Кіев.  г.  Чи  й  у  вас,  як  у  нас,  на  леваді 
колько?  Грин.  III.  648. 

Кольо,  ля,  м.  Дітск.  ХлЬбъ.  Вх. 
Лем.  426. 

Кольокатор,  ра,  ?  м.  Після  смерти 
кольокатора  зосталось  шість  хмпціо  і  одна 
дочка,  обійстя  і  трохи  землі  і  одним  оден 
підданий-  Ном.  №  1174. 

Кольфарба,  би,  ж.  Клеєвая  краска. 
Під  кольсрарбу  золотити. 

Кблюватина,  ни,  ж.  Щель.  Є  колю- 
ватини  у  стіні.   Волч.  у. 

Колкжн.  к,  ж.  мн.  Раст.  Наїига  віга- 
шопіит  Ь.  ЗЮЗО.  І.  121. 

Колюх,  ха,  м.  Колючеє  растеніе.  Взяв, 
наламав  колюхів,  обтикався  да  й  сидить. 

Рудч.  Ск.  І.  159. 
Колюча,  чі,  ж.  Раст.  Заїзоіа  Каїі  Ь 

ЗЮЗО.  І.  134. 

Колючий,  а,  є.  1)  Колючій.  І  сте- 
жечка, де  ти  ходила,  колючим  терном  по- 
росла. Шевч.  387.  2)  Легко  раскалываю- 

щійся.  Дуб  колючіший,  .  ніж  грушина. 
Волч.  у.  3)  Різкій.  Мужича  правда  єсть 
колюча,  а  панська  на  всі  боки  гнуча. 
Котл.  £н. 
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Колючка,  ки,  ж.  1)  Шипъ  растенія. 
Колючка  залізла  в  ногу.  2)  Колючеє  рас- 

тете вообще.  Бува  і  чоловік  сьому  ко- 
лючці (будякові)  пара.  Греб.  Прийшов  у 

садок,  намостив  на  дереві  колючок  і  сів  на 
їх.  Рудч.  Ск.  3)  мн.  Названіе  растеній: 
ЕсЬіитп  уиі^аге  Ь,  ТгіЬиІиз  Іеггевігів  Ь, 

ХапіЬіит  вріповит  Ь.ЗЮЗО.  І.  141.  Бу- 
дяки, колючки  стремлять  на  просторі  та 

ілуха  кропива  купчиться.  МВ.  (О.  1862.  І. 
96).  4)=Кольна.  ІГять  ніч  не  спала:  ко- 

лючка колола.  Константиногр.  у.  Я  спіара 
людина:  або  ноіу  підколю,  або  колючка  на- 

паде, то  й  опізнюся.  Г.  Барв.  497. 
Колюшенннй,  а,  є.  =  Колішенний. 

Мнж.  92. 

Колющий,  а,  е.— Колючий.  Помо- 
стимо вам  кладочки  з  люлющою  їлоду. 

Мил.  65. 
Коляда,  дй,  ж.  1)  Рождественскій 

праздянкъ,  когда  поюгь  колядки.  Будьте 
здорові  з  колядою!  Ном.  А?  343.  2)  Пісни 
въ  вечеръ  25  декабря.  Пустіть  його  до 
хати,  він  вам  буде  коляди  співати.  Чуб. 
III.  425.  3)  Вознагражденіе  колядникамъ 
за  пісни.  Он  і  пан  іде,  коляду  несе:  коробку 
вівса,  наверх  ковбаса.  Нп. 

Колядйн,  на?  ж.?  Встречено  только  вх 
началі  шуточной  колядки.  Коляд,  коляд, 
колядйн,  а  я  в  батька  один.  Ірин.  III.  36. 

Колядка,  ви,  ж.  Рождественская 

пісня,  исполняемая  на  первый  день  рож- 
дественскихъ  святокъ  сельской  молодежью, 
которая  ходить  для  этого  отъ  хаты  къ 
хаті  а  получаетъ  за  пініє  вознагражденіе. 

Колядний,  а,  е.  Относящейся  къ  рож- 
дественскимъ  святкамъ.  На  колядному  по- 

пелі поставила  горщик.  Ни. 
Колядник,  ка,  м.  Поюшій  колядки 

Під  вікном  колядник  човпеться.  Чуб.  Ум. 
Колядниченьно,  коляднйчок. 

Колядниця,  ці,  ж.  Поющая  колядки. 
Колйдниченьзо,  ка  и  колйдничок, 

чка,  м.  Ум.  отъ  колядник. 
Колядування,  ня,  с  Пініє  колядок  пъ 

рождественскій  вечеръ  (25  декабря). 
Колядувати,  дУю,  вш,  гл.  Ходить  по 

хатамъ  и  піть  колядки.  Збіраюсь  коляду- 
вати, як  вже  й  щедрувати  пора.  Ном.  №  512. 

Колядчаний,  а,  в.  Относящійся  къ 
колядкам.  Желех. 

Колйк,  ка,  м.  Раст.  ХапіЬіит  Вріповит. 
Вх.  Пч.  І.  14. 

Колйка,  кн,  ж.=Кіл.  У  иншою  со- 
кира за  поясом,  у  тою  коса  на  плечі,  а 

Іругий  притяг   із  колякою.  К.  ЧР.  258. 

Колйндра,  ри,  ж.  Раст.  'Кишнецъ, 
Соїіашігит  ваііуит.   Анн.,  109. 

Кол  яр,  ра,  лі.  1)=Колісннк.  Вх.  Лем. 
426.  2)  Мясникъ,  ріжущій  свиней.  Желех. 
См.  Колій. 

Колйоа,  си,  ж.  Экипажу,  коляска.. Ом 
пізнала  мила  вороні  коні,  а  ще  пізнавай 
новую  колясу.  Чуб.  V.  742.  їхала,  кажуть, 
одна  скупа  пані...  і  попалася  розбійникам: 
обступили  колясу.  МВ.  НІ.  24.  Ум.  Ко- 

ляска, колисонька,  колясочка.  Жаска  не  ко- 
ляска: сівши,  не  поїдеш.  Ном.  №  4488.  Вже 

кучері  молодії  на  колясоньках  стоять  і  ві- 
жечки шовковії  в  білих  рученьках  держать. 

Чуб.  V.  536.  Уже  кониченьки  позапрягані, 
і  колясочки  позавертані,  тільки  сісти  та 
поїхати.  Грин.  III  548. 

Колйетра,  ри,  ж.  =  Моловиво.  По- 

дольск, г. Кома,  ми,  ж.  Запятая.  Читайте  од 
слова  до  слова:  не  минайте  а  ні  титли, 
а  ні  тії  коми.  Шевч.  214. 

Комана,  нй,  ж.=Комаииця. 

Команда,  ди,  ж.  1)  Команда  2)  От- 
рядъ,  команда.  А  тоїді  у  нас  у  Черкасах 
команда  стояла-  ЗОЮР.  І.  264.  3)  Кру- 
жокъ,  товарищи.  Вже  Оксана  і  зібрала 
свою  команду:  шатнулась,  метнулась  з 
кінця  вкінець,  веде  низку.дівчат.  Кв.  І.  161. 

Командврство,  ва,  с  Начальство  воен- 
ное. Господа  москаль!  а  скажіть,  будьте 

ласкаві,  вашому  командерству,  коли  треба 

вівса,  або  якою  борошші,  то  нехай  прий- 

дуть. Кв.  І.  131. 
Командувати,  дую.  вш,  гл.  Командо- вать. Сами  кільки  салдат  воюються,  а 

тих,  що  командують,  і  нема§.  Рудч.  Ск. 
І.   107. 

Комаийця,  ці,  ж.  1)  Трилистникъ, 
клеверь,  дятлина.  На  сім  боці  на  толоці 
жовта  команиця.  Гол.  II.  418.  2)  Раст. 
Уіоіа  Ігісоїог.  Л  в.  102. 

Команка,  ки,  ж\=Команиця.  Желех. 
Комарик,  ка,  м.  Ум.  отъ  комарь 

Комарйстий,  а,  є.  Изобилующій  ко- 
марами. 

Комарйця,  ці,  ж.=Кожарь.  Вх.  Зн. 
27.  Желех.  Ум.  Комарйчка. 

Комарище,  ща,  м.  У  в.  отъ  комарь. 
Комарів,  рёва,  рёве.  Принадлежащий, 

свойственный  комару.  Шевчиха  не  злю- 
била, загадала  шевцю  черевики  шитц  з  ко- 

маревої  шкури.  Нп.  3  коиарёву  ніжечну. 
Немножко,  очень  мало.  Дайте  мені  з  ко- 
мареву  ніжечку,  з  Антонову  слізочку.  Ном. 
стр.  283.   Коиареві  носики.  Раст. = Сокирки. 
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Комарник,  на,  м.  Родъ  шалаша  для 
пастуха  овецъ.  Вх.  Зн.  27. 

Комарня,  ні,  ж.  Соб.-  отъ  комар ь  Ко- 
марня так  і  лізе  у  вічі. 

Комарь,  рй,  и.  1)  Комаръ.  Не  лучче  б 
нам  з  ляхами,  мосцівими  панами,  мирно 
пробувати,  аніж  пійти  лугів  потирати, 
своїм  тілом  комарів  годувати.  Дума.  2) 
Названіе  тощаго  вола.  КС.  1898.  VII.  46. 

3)  Родъ  дЬтской  игры.  Ив  27.  Ум.  Ко- 
марик, номаронько.  I  нас  Бог  не  оставить, 

пели  й  комарика  й  малюсенъку  комашинку 
доглядає  Кв.  Вилетіла  муха  з  хати  ко- 

марика рятувати.  Ни.  Ув.  Комарище.  Ой 
се  ж  лежить  Комарище  ,славного  війська  ко- 

зачище. Лукаш. 
Комаха,  хи,  ж.  1)  Насекомое.  Вх. 

Пч.  I.  6.  2)  Муравей.  Ум.  Комашечка,  ко- 
машка. Ой  летіла  комашечка  да  по  сонцю, 

припадала  комашечка  ік  віконцю.  Комашки! 
комашки!  ховайте  подушки,  бо  татаре 
йдуть.  Ном.  №  339. 

Комашина,  ни,  ж.  Одно  насікомое, 
одинъ  муравей.  См.  Комаха.  Чоловік  проти 
землі  менше,  аніж  сама  менша  комашина 
проти  чоловіка  здається.  Дещо.  Ум.  Кома- 

шинка. Здалеку  рій  комашинок  зразу  по- 
бачиш, а  кожну  комашинку  нарізно  по- 

бачиш тільки  зблизька.  Ком.  II. 

Комашйтися,  ш^ся,  шйшея,  гл.  Ко- 
пошиться. 

Комашка,  кн,  ж.  Ум.  отъ  комаха. 
Комашнйця,  ці,  ж.  Муравейникъ. 

Канев.  у. 
I.  Комашня,  ні,  ж.  1)  Пирушка.  2) 

Номинальный  обідь  послі  похоронъ.  Угор. 

II.  Комашня,  ні,  ж.  соб-  1)  Муравьи. 
Де  не  взялась  та  комашня  і,  чуючи  труп, 
лазила  по  його  виду.  Стор.  2)  Муравейникъ. 

Як  би  таку  жінку  та  мені, — я  б  її  у  ко- 
машню втрутив.  МВ.    (О.   1862.  III.  00). 

Комедія,  дії,  ж.  Комедія.  Почав  він... 
писати...  комедії  на  театр.  К.  Гр.  Кв. 
XVIII. 

Комедійнський,  а,  в.  См-Ьшной,  ко- 
медіантскій.  В  їх  дЗіїурсх,  в  їх  уборі  було 
щось  комедіянське,  німецьке.  Левиц.  І.  491. 

Комель,  жди,  м.  Толстый  конецъ  от- 
рубленнаго  древеснаго  ствола.  Як  узяв  ко- 

лоду за  комель,  підвів  проти  себе,  як  свічку, 
та  як  ударе  комлем  у  землю, — так  вона 
па  сажень  у  землю  ввійшла.  Мнж.  9. 

Коменда,  ди,  ж.  1)  Команда,  отрядъ. 
В  славнім  місті  Берестечку  коменда  сто- 

яла. Гол.  І.  67.  2)  Начальство.  Молодень- 
кий козаченько  в  коменди  ся  пре  сить:    пу- 

сти ж  мене,  коменданте,  з  обозу  додому. 

Чуб    V.  332. 
Комендант,  та,  м.  Коменданта.  Рудч. 

Чп.  103.  Пусти  ж  мене,  коменданте,  з 

обозу  додому.  Чуб.  V.  332. 
Комендеруватя,  рУю,  вш,  и.  Началь- 

ствовать, командовать.  А  пан  майор  моло- 
денький на  воронім  коню,  ворон  конем  ви- 

гравав та  й  комендерує.  Федьк. 

Комета,  ти,  ж.  Комета,  'в  зорі,  що звуться  кометами,  або  мітлами  чи  віхами. 
Ком.  І.  50. 

Кожетй,  яор.=Кожіть.  Голуб  в  лету 
комети  паде.  Вх.  Зн,  27. 

Кожйв,  эу,  м.  Капризъ.  Ач  як  на  його 
комиз  напав.  Ось  я  тобі!  Полтавск. 

Комиза,  зй,  ж.  1)— Кожйз.  2)  Ка- 

призный, привередливый  человъ'къ. 
Комизитися,  зюся,  зйшея,-  іл.  Ка- 

призничать, упрямиться-  Коли  б  вона  та 
не  бісилась,  замовкла  і  не  комизилась. 
Котл.  Еа. 

Кбмин,  на,  м.  1)  Передняя  часть  ва- 
ристой  печи,  устроенная  для  прохода  ды- 

ма въ  трубу.  Чуб.  VII.  381.  Забілів  комин, 
зачорнів  рядок  горшків  на  полиці.  Левиц.  1. 
2)  Дымовая  труба  на  крьгагБ.  3)  Полка 
кремневаго  ружья.  Шух.  1. 231.  Ум.  Коминок. 

Коминне,  прил.,  употребляемое  какъ 

сущ.  ср.  р.  Подымная  подать.  Та  запла- 
тиш комичною  півкопи  грошей.  ЗОЮР. 

I.  143. 
Коминбк,  нка,  м.  1)  Ум.  отъ  кожнн 

1  и  2.  2)  Цилиндръ  въ  ружьі,  куда  на- 
кладывается пистонъ.  У ман.  у.  Шух.  1. 229. 

Кожинотр^с,  са,  м.  Трубочисть.  Пол- 
тавск. г. 

Кожинйр,  рй,  .«.— Коиинотрус.  Гай- си  иск.  у. 

Кожисйр,  ра,  м.  1)  Комиссаръ.  Чого 
вже  не  робили  тії  старости  6  комисари 
з  городовими  козаками.  К.  ЧР.  12.  2)  Ис- 
правникъ.  Добре  було  жити,  поки  не  пи- 

сали пани  комисари  хлопців  у  некрути. 
Нп.  Я  бачив  сам  таких  і  може  б  показав, 
да  цур  йому!  боюсь:  росержу  комисара. 
Греб.  368.  Ум.  Комисарчик.  Приїхали  ко- 
мисарчики,  зі  Львова  писарчши  господу  за- 

писати, де  мае  король  стати.  О.  1862. 
IV.   19. 

Комйш,  шу,  м.  Тростникъ.  Жили  по 
комишах  і  очеретах.  ЗОЮР.  I.  75. 

Кожишйтися,  щ~уся,  шйшея,  и.  Мель- 
кать? А  то  що  за  світ  комишиться  у 

.палій  хатині?  Мир.  Нов.  П.  55. 
Комін,  нь,  .м.=Кожжи.  3  верху    кри- 
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ші  по  ріжках  шпилі,  а  наверх  коміни 
вертиться  по  вітру  залізний  півень.  К.  ЧР. 
209.  Ум.  Комінбн,  коиіночон.  Щоб  ліжко 
там  було  і  коміночок,  і  огонь  щоб  горів. 

Рудч.  Ск. 
Комір,  ра,  м.  Воротникъ.  Не  до  нашої 

шиї  ті  коміри  шили.  Леввц.  Ум.  Комірець. 
У  лисички,  каже,  юрка  шкурка...  на  ко- 

мірець. Рудч.  Ск.  II.  15. 
Комірка,  ки,  ж.  1)  Ум.  отъ  комбра. 

Відчиняй,  пане,  комірку,  давай  гребцям  го- 
рілку. Нп    2)  См.  Бердо  и  Блят. 

Комірне,  прил  ср.  р.  Наемная  плата 
за  квартиру.  Приняти  ного  в  комірне.  Пу- 

стить, принять  ня  вартиру  кого.  Чуб.  І. 
4.  В  комірній  сидіти.  Нанимать  квартиру. 
Желех.  Нажилась  в  комірнім.  Св.  Л.  245. 
Піти  в  комірне.  Сделаться  квартирантом?.. 

Желех.  г  ' 
Комірник,  ка,  м.  1)  Жилец?.,  постол  - 

лецъ.  Уман.  У.  Вх.  Зн.  27.  2)  Сбпрщикъ 
пошлинъ  на  таможні-  Ум.  Комірниченько 
Там  на  долині  стоїть  дві  ялині:  там  паши 

пані  ягідки  рвала,  комірниченька  ісподо- 
бала.  Нп. 

Комірннцький,  а,  є.  1)  Квартирантами. 
Хазяйська  наука  комірницькій  корові  ногу 
переломала.  Ном.  Л»  2817.  2)  Таможенный. 

Комірниця,  ці,  ж.  Квартирантка.  Вх. 
Зн.  27. 

Комірниченько,  ка,  м.  Ум.  отъ  ко- 
мірник. 

Комірчина,  ни,  ж.  Небольшая  комо- 
ра. Через  сіни  була  пекарня  з  комірчиною. 

Левиц.  І.  192. 
Коміть,  нар.  Внизъ.  Коміть  головою. 

Вяизъ  головою.  Вх.  Зн.  27. 
Комлнк  и  пр.  См    Кім  л  на  и  пр. 

Кбпнір,  ра,  м  —  Комір.  Панство  в  го- 
лою, а  воші  за  комнгром.   Ном. 

Комод,  ду,  м.  и  комода,  ди,  ж.  Ко- 
модъ.  Воздвиженський...  одпер  комод,  витяг 
іроші  і  одніс  жінці.  Левиц.  Поло  стола 
стояла  комода,  а  перед  канапою  стіл. 
Левиц. 

Комолийі  а,  є.  Безрогій.  Комолий  віл 

і  ґулею  б'є.  Ном.  №  3364. 
Комбнний,  а,  е.  Конный.  Комонне 

військо. 

Комонник,  ка,  м.  Всадникъ,  кавале- 
ристі. За  ними  гце  півдесятка  комонників. 

К.  ЧР.  169.  Піхота  з  пищаллю  поміж  гар- 
матами, а  комонник  по  крилах.  .  К-  ЧР. 

343.  Въ  дітской  и  грі  въ  кашу  такъ    на- 

зывается тоет,  изъ  играющихъ,  который 
ідегь  верхомъ  аа  товарищі.  КС.  1887. 
VI.  461. 

Комбнниця,  ці,  ж  1)  Раст.  Трилист- 
ник* полевой,  Тгііоііит  апепзе.  Вх.  Леы. 

426.  См.  Команиця.  2)  Безплодная  кобыла.. 
Желех. 

Комбнно,  нар.  Конно. 
Комбнь,  ня,  м.  Конь.  Ой  як  тяжко 

комоневі  протів  води  плисти,  ой  так  тяжко 
кохатися,  не  мавши  користи.  Нп. 

Комбра,  ри  и  Комбря,  рі,  ж.  I)  Ам- 
баръ,  кладовая.  Виніс  із  комори  казан. 
...Заздро,  гцо  в  брата  ев  коморі  і  на  дворі, 
і  весело  в  хаті.  Шевч.  Служить  также  для 
ночевки  взрослой  дочери  или  женатому 
сыну.  Ти  в  коморі,  я  на  дворі, — вийди, 
серце,  злічим  зорі.  Мет.  10.  2)  Лавка.  Сомкп 
має  в  Переяславі  свої  крамні  коморі  в  ринку. 
К  ЧР.  25.  ЗІ  Таможня,  Гайсин.  у.  4)  См. 
Рйтки.  Ум.  Комірна,  номіронька,  коиірочиа. 
Ой  в  мене  коморонька  новая,  в  тій  комо- 
ронці  постілонька  тісовая.  Чуб.  Да  мати 
гуляти  да  не  пускала,  да  й  у  комірочку 
да  й  зачиняла.  Чуб.  V.  9.  Крамарю,  кра- 
марочку,  одчиняй  комірочку  та  сип  перець 
та  канаперець.  Грин.  ПІ.  539. 

Комбрити  рк>,  риш  и  коморувати. 
р^ю,  еш,  гл.  Жить  на  квартирі.  Желех. 
Він  коморит  у  мене.  Вх.  Зн.  27. 

Комбрячий,  а,  є  Амбарный.  Василь 
зирк  на  коморячі  двері.  Кв. 

Компанйст,  та,  м.  Товари  щъ.  Хоч 

старий,  а  не  цурається  давніх  компанис- 
тів.    Св.  Л.,38. 

Компанієць,  нійця,  м.  Казакъ  дегко- 
коннаго  войска  въ  XVIII  вікі.  В  поход  у 

дорогу  славні  компанійці  до  схід  сонечка  ру- 
шали. Шевч.  361.  Ой  над  Богом  над  рікою, 

на  турецькій  іряниці,  там  стояли  пики- 
ніри,  з  ними  компанійці.  Макс. 

Компанійський,  а,  е.  Относящий- 
ся къ  компанійцю.  Полковник  компа- 

нійський. Шевч.  (1883)  235. 

Компанія,  нії,  ж.  1)  Общество  ком- 
панія. Злі  компанії  і  доброю  чоловіка  зопсу- 

ють.  Ном.  №  5982.  2)  Отрядъ  войска.  Уо- 
му  сь  мене,  моя  мамо,  з  ранку  не  збудила, 
коли  тота  компанія  з  міста  виходила. 
Гол.  І.  145. 

Компанувати,  ную,  еш,  гл.  Водять 
компанію.  Грицько  з  Іваном  компонували. 
Волч.  у. 

Компанчик,  ка,  м.  Солдат?..  Полюби- 
ла компанчика,  гей  за  їм  тужила.  Гол. 

І.   145. 



Компас — Коничок. 
813 

Кбмпас,  су,   ч.  Ковшасъ.  Ком.  II.  90. 

Комперя,  рі,  ж,  и  кожні р,  р»,  м.-= 
Конферя.  Вх.  У  г.  246.  Вх.  Лем.  426. 

Комперанка,  ки,  ж.  1)  Стебель  кар- 
тофдя.  Желех.  2)  Вода,  въ  которой  ва- 

рился картофель.  Желех. 

Комплйк,  ка,  м.  Обрізки  кожи,  склеен- 
ные между  собой  и  кріпко  сбитые  въ 

бруски;  употребляются  также  для  кабіу- 
ковъ.  Вас.  162.  Въ  Сумск.  у.  такъ  назы- 

вается низкій  каблукъ. 
Компонування,  ня,  с  Сочиненіе.  У 

євреїв...  писатель  мали  свій  взоровзір  ком- 
понування. К.  Іов.  XI. 

Компонувати,  ную,  вш,  м.  1)  Состав- 
лять, сочинять.  Отой  дід  і  співав,  і  ком- 

понував пісні  й  думки.  Стор.  Дуже  пись- 
менний був  і  вірші  компонував.  Стор.  2) 

Выдумывать,  интриговать.  Пане  осауле  пол- 
ковий, побійся  Бога!  Мені  здається,  що  ти 

щось  недобре  на  нашою  пана  полковника 
компонуєш.  К.  ЧР.  323. 

Компонуватися,  н^юся,  ешся,  гл.  Со- 
ставляться, сочиняться.  Шевч.  1883,  140. 

Комфорт,  ту,  м.  Комфорть.  Занедбав- 
ши свої  прості  звичаї,  вкинулись  у  той 

комфорт.  К.  (О.  1861.  І.  317). 
Конанійко,  ка,  с.   Ум.  огь  конання. 

Конання,  ня,  с  Агонія,  умираніе. 
Ум.  Конанійко.  МУЕ.  III.  35. 

Конати,  наш,  вш,  іл.  1)  Умирать,  кон- 
чаться, отходить.  Не  один  бідаха,  конаючи, 

в  крові,  ту.  сить,  що  не  полії  під  Бере- 
стечком. К.  ЧР.  358.  Уже  твоя,  козаченьку, 

дівчина  конає-  Нп.  2)  Мучиться.  Сам  не 
соромиться  конать  в  ярмі  у  ляха.  Шевч. 
Або  в  пана  у  кайданах  у  склепу  конає. 
Шевч. 

Конвалія,  лії,  ж.  Ландышъ.  Васильки, 
папороть,  шевлію,  Петрів  битії  і  конва- 

лію. Котл.  Ен.  З  великою  луїу  віяло  холод- 
ком і  пахло  конвалією  й  барвінком.  О.  1862. 

VIII.    16. 
Конвой,  вою,  м.  Конвой.  Руки  і  ніжки 

закують  в  кайдани,  конвоєм  приведуть  Чуб. 

Кондак,  к&,  м.  Коцдакь.  Тропарі  з  кон- 
даками. Ном. 

Кондійка,  ки,  ж.  Ендова;  церковный 
сосудъ,  въ  которомъ  святять  воду. 

Кондркчнтись,  чуся,  чишея,  гл.  Ка- 
призничать. Мнж.  182. 

Кондури,  рів,  мн.  Родъ  сапогъ  у  жи- 
телей Цокутья  галвцкаго.  Ко1Ь.  I.  44. 

Конляк.  ка,    м.    Дьячекъ   и   учитель 

церковной  школы.  А,  дай  Боже  пану  ба- 
каляру!  ти  наш  таки,  кок^ячв...Маркев.  62. 

Кбненько,  ка,  м.  Ум.  отъ  кінь. 
Коненя,  натя,  с  Ум.  отъ  коня. 
Конець,  нця,  к. = Кінець.  Як  ся  зійде 

Стрий  і  Жомець,  то  буде  світу  копець. 
Ном.   №  392. 

Конечне,  нар.  1)  Непременно,  неиз- 
бежно Вони  почули,  ию  за  пшеницею 

треба  конечне  йти  в  двір  фараонів.  Онат. 
Любилося  двоє  дітей  сердечне,  присудив 
Господь  розлучити  конечне.  Грин.  III.  251. 
2)  Не  конечне.  Не  совсЄмь,  не  очень.  Не 
конешне  вона  влюбляла,  як  до  чоловіка  тра~ 
питься  гість.  МВ.  (КС.  1902.  X.  143). 

Конечний,  а,  е.  Непременный,  неиз- 
бежный, безотлагательный. 

Конечно,  нар.— Конечне. 
Коник,  ка,  м.  Ум.  отъ  кінь.  1)  Ло- 

шадка. Під  явором  коник  стоїть,  на  нім 
козак  молоденький-  Мет.  2)  На<7БК.  Кузне- 
чикъ,  Ьосикіа.  Вх  Пч.  І.  6.  В  траві  во- 

рушився і  тріщав  цілий  мир  коників  і 
всяких  кузок.  Левиц.  Пов.  97.  3)  Пряникъ 
или  глиняная  игрушка  въ  формі  коня. 
/  внучатам  із  клуночка  гостинці  виймала... 
А  Карпові  соловейка  та  коників  пару. 

Шевч.  112.  4)  мн.  Родъ  узора  для  выши- 
вокъ  на  рубашкахъ.  Гол.  Од.  73.  5)  Кон- 

ская голова,  выделываемая  какъ  украше- 
ніе  разныхъ  предметовъ,  напр.,  рукояти 
гуцульскаго  кёлифа.  Шух.  I.  275.  Стіл  на 
нониках.  Столъ  на  ножкахъ  съ  украшені- 
емъ  въ  видЄ  конской  головы?  Сим.  227. 

6)  Часть  гончарнаго  круга:  деревянная  до- 
щечка, прибитая  однимъ  концомъ  къ  скамье, 

съ  выемкой  на  другомъ  конце,  въ  кото- 

рую входить  веретено.  Вас.  179.  7)  Пла- 
стинка, вертикально  стоящая  на  каждомъ 

изъ  четырехъ  концовъ  креста  витушки,  съ 
загнутыми  концами;  на  нбнини  надевается 
пряжа.  Чуб.  VII.  410.  Вас.  202.  8)  Часть 
ткацкаго  станка.  См.  Верстат.  9)  Часть 
начиння.  См.  Начиння  3.  10)  мн.  Сорочі  ко- 

ники. Раст.  ІИрЬіпіиш  оонзоНгіа.  Вх. 
Пч.  I.  10, 

Конина,  ни,  ж.  1)  Лошадь,  конь.  Та 

купуй  уже,  купуй,  —славная  конина.  Рудан. 
IV.  18.  2)  Конина,  лошадиное  мясо. 

Коняти,  ню,  ниш,  гл.  Класть  извЄст- 
нымъ  образомъ  палку  на  кону  при  игр* 
въ  плаза.  Ив.  18. 

Конич,  ча,  м.  =  Конюшина.  Вх. 
Лем.  426. 

Кониченько,  ка,  м.  Ум.  отъ  кінь. 
Кбннчок,  чка,  м.  Ум.  отъ  кінь. 
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Конівка,  ви,  ж.  Ум.  оть  кінва.  Ґ) 
Кружка  деревянная  или  металлическая. 
Шух.  І.  250,  251.  Як  узяв  ту  кінву  за 
ухо,  то  зробив  у  тій  конівці  сухо.  ЗОЮР. 
I.  204.  Зачепила  рукавом  срібну  коновку, 
повну  вишнівки.  К.  ЧР.  229.  2)  Ведро. 
(Дощ)  ллє,  як  з  коновки.  Ном.  Л;  575.  Поси- 

лаю з  коновками  поводу.  Гол.  Ум.  Конівонька. 
конівочна.  Зашли  козакові  пива  коновочку. 
Чуб.  Сосновая  коновочка,  а  дубове  денце. 
Грин.  III.  613. 

Конклав,  ву,  м.  Конклавъ.  Шевч. 
(1883),  199. 

Кбнов,  ва,  м.  Кружка.  На  морозі 
стояти,  конов  меду  держати.  Гол.  См. 
Кінва. 

Коновал,  ла,  м.  Коновалъ.  Сюди  шев- 
ці и  кравці,  ишповали  й  коновали.  Левиц.  І. 

Такий  коновал,   що  через  шкуру  бачить. 
Коновальство,  ва,  с  Ремесло  коно- 

вала. Шелех." 
Коновальський,  а,  є.  Коновальскій. 

Пгхну  різницький,  коновальський,  кушнір- 
ський, ткацький,  шаповальський.  Котл.  Ен. 

Коновід,  вбда,  м.  1)  Приводлщій  на 
ярмарку  для  продажи  лошадей?  Коноводи, 
воловоди,  люлешники,  шабашники,  шилники, 
милники,  селяне,  городяне,  мішане...  добрі 
люде!  А  сходьтесь,  сходьтесь,  сходьтесь!.-. 

Я  щось  скажу".  Изъ  вьікликанія  на  ба- 
зар*. КС.  1882.  III.  600.  2)  Конокрадъ. 

А  вже  циганів,  отих  коноводів. .  що  обду- 
рюють   народ,    так  і  не  розминемся.    Кв. 

II.  323. 

Коновбй,  вбю,  м  =Конвой.  Як  піду 
я  у  чужу  країну, — коновоєм  приведуть. 
Рудч.  Чн.   85. 

Конбв'язь,  зі,  ж.  Столбъ  или  жердь, 
или  кольцо,  къ  которымъ  Нривязываютъ 

лошадей.  Позлізали  і  поприв'язували  коней... 
у  конов'язей.  ЗОЮР.  I.  254. 

Конбаити,  жу,  виш,  хл.  1)  Корчить, 
морщить  (въ  работі).  Мнж.  2)  безл.  Зно- 

бить? корчить?  Бачу,  що  так  його  коно- 
зить.  Уман.  у. 

Конокрад,  да,  м.  Конокрадъ.  Ті  жид- 
ки були  всім  завідомі  конокради.  Левиц.  І. 
Конопелька,  ки,  ж.  Раст.  баїеорвів 

риЬезсепб    Лв.  98. 
Конопельки,  льок,  ж.  мн.  Ум.  оть 

конбплі. 

Конопельний,  а,  е.  Пеньковый.  Коно- 
пельна  нитка.  Ком.  II. 

Конопбл^ник,  ка,  м.  Птица:  коно- 
плянка, РгшдіІІа  саппаЬіпа.  Шух.  І.  23. 

Коноплина,  ни,  ж.  Стебель  конопли. 

Утопила  мене  мати  як  коноплину  в  воду. 
Грин.  III.  329.  Ум.  Коноплйнка,  ноноплн- 
ноньна,  коноплйночка.  Ой  у  городі  конопли- 
ночка,  на  тій  коноплинцг...  роса.  Чуб.  III. 
Я94.  Ой  як  же  тій  коноплиноньці  у  ставу 
вимокати.  Грин.  III.  330. 

Коноплйця,  ці,  ж.?  П'ять  сорочої;, 
що  дві*ув  іржиці,  а  дві  в  коноплині.  Чуб. 
IV.  458. 

Коноплище,  ща,  с  1)  МЬсто,  бывшее 
подъ  коноплею.  Яка  паша  на  коноплищі? 
Як  брали  коноплі,  то  й  повиривали  погану 
травицю.  Канев.  у.  2)  Місто,  годное  для 
посіва  коноплз. 

Конбплі,  педь,  ж.  мн.  1)  Раст.  Ко- 
нопля. ;  Вирвався,  як  Пилип  з  конопель. 

Ном.  2)  Пенька.  Оце  коноплями  обмота- 
ють та  смолою  обмажуть,  та  й  запа- 
лять. К.  Набрала  Ганна  у  людей  конопель 

та  льону  і  почала  прясти.  Левиц.  Ум.  Ко- 
нопельки. Сію  конопельки  дрібні  зелененькі. 

Чуб. Конбпляннй,  а,  е.  Конопляный.  За- 
лізний вовк,  конопляний  хвіст.  (Голка). 

Заг.  Ном.  №  352. 
Конопляник,  ка,  ,«.=Конопельник. 

Вх.  Лем.  426. 
Конопляр,  ра,  м.  и  коноплярка,  ки, 

*.=Конопельник.  Вх.  Уг.  246. 

Коноплястий,  а,  е.  Покрытый  веснуш- 
ками.. Чорти  мабудь  гречку  сіяли  на  пиці — 

такий  коноплястий  з  себе.  Волч.  у. 
Конотувати,  т^ю,  вш,  гл.  Замічать. 

Я  буду  співатоньки,  а  ти  конотуй  сі:  як 
же  нам  ся  росходити,  сама  поміркуй  сі. 
Гол. 

Конснстент,  та,  м.  Употребляется  бо- 
ліє во  мн.  ч.  Консис тенти.  Польскія  войска, 

стоявшія  постоемъ  въ  Украйні.  Безбожний 
глум  польських  консистентів  і  урядників  над 

українцями.  К.  ЧР.  9. 
Консистбрія,  рії,  ж.  Консисторія. 

Шевч.  (1883).  197. 
Консисторський,  а,  є.  Консисторскій, 

Св.  Л.  134. 
Консистувати,  тую,  вш,  гл.  Стоять 

постоемъ.  Почали  жолнгре,  консистуючи 
по  юродах  і  селах,  беззаконні  окорми  од 
людей  вимагати.  К.  ЧР.  9. 

Консоляція,  ції,  ж.  Угощеніе.  Обіцяв 
о.  Яким  кого  не  кою  (з  консисторських) 

повести  на  „консоляцію",  се  б  то...  на  мо- 
горич. Св.  Л.  134. 

Кбнсул,  ла,  м.  1)  Консулъ.  З  Россіг... 
втікло  три  чоловіки...  От — що  робить? 
У  Галац,  до  німецькою  консула.  КС.  1883. 



Кои — Копя. 815 

IV.  738.  2)  Въ  старинной  бурек  родъ 
надзирателя  за  учениками  Втікайте  з 
бурси:  вас  тепер  не  знайде  ні  консул,  ні 
трибун.  К.  ПС.  68. 

Конт,  ту,  м.  Продовольствіе,  съестные 
припаем.  Хліба  не  купуємо;  конту  з  обох 
нас  доволі.  Г.  Барв.  438. 

Контентнй,  а,  е.  Довольный.  Чим  же 
ми  контенті,   як  не  грошима? 

Контентувати,  тую,  вш,  гл.  Кормить, 
пропитывать;  содержать.  Жінки  обіцянку 
дали  глину  місити,  воду  носити,  людей 
контентувати.  Г.  Барв.  171.  Нехай  да- 

ремне всякою  прочанина  й  захожою  і  прогз- 
джачою  контентує.  К.  (О.  1861.  IV.  156). 

Контентуватися,  туюся,  ешся,  гл. 
Кормиться,  питаться,  їсть;  угощаться. 
Контентуйтеся,  люде  добрі! 

Контетувати,  тую,  вш,  гл.  ==  Кон- 
тентувати. Тею  соломою  хазяїн  нас  (волів) 

буде  контетувати  до  нової  паші.  Драг.  3. 
Контетуватися,  туюся,  ешся,  г.г.= 

Контентуватися.  Контетуйтесь ,  люде 
добрі!  О.  1861.  XI.  Кух.  27. 

Коитйна,  ни,  ж.  Храмъ.  А  священник 
старець  ходить  по  святій  контині,  мо- 

лить слави  Запорожу,^  щастя  Україні. 
Федьк. 

Контора,  ри,  ж.  Контора. 
Контбсити,  шу,  сиш,  и.=Кундосити. 

Нехай  коси  Дунай  носить,  та  нехай  не-_ 
люб  не  контосить.  Чуб. 

Контракт,  ту,  м.  Контракта.  Ніхто 

з  Боюм  контракту  не  брав.  Ном.'  №  36. Контроверсія,  сії,  ж.  Бозраженіе  (въ 
судебномъ  процесс*).  Кому  хочеш  позов 
шложу  і  контроверсію  сочиню.  Котл.  НП. 
358. 

Конту  вати,  тую,  вш,  г.і.— Контен- 
тувати. 

Контуватися,  туюся,  ешся,  ».».= Кон- 
тентуватися. Ми  ж  кантуємось  із  своїх 

ручок  та  з  пучок.  Г.  Барв.  438. 
Конфедерат,  та,  м.  Конфедерата.  А 

конфедерати  знай  гукають:  „жиде!  меду!" Шевч.  138. 

Конфедерація,  ції,  ж.  Конфедерація. 
Встає  шляхетськая  земля,  і— глазом  сто 
кщредерацій.  Шевч.  131. 

Конферя,  рі,  ж.  Картофель.  Вх.  Уг. 
246 

Конферяник,  ка,  м.  Родъ  лепешки 
■зъ  картофеля  и  сыра.  Вх.  Уг.  246. 

Кбнче,  нар.  Безотлагательно,  непре- 
менно, именно.  Нащо  се  вам  йою'так 

конче  треба?  МВ.  II.   188.  I  треба  ж  було 

сім  паничам    потрапити   перелізти  конче 
в  мій  садок. 

Кончина,  нн,  ж.  1)  Край,  конецъ. 
Я  не  бороню  йому  стояти  при  престолі 
Божому  й  до  кончини  його  віку.  МВ.  І.  16. 
2)  Смерть.  Ідіть,  діти,  кланяйтесь  бать- 

кові, бо  недалеко  його  кончина.  ЗОЮР.  II. 284. 

Кончнти,  ся.— Кінчити,  ся. 
Конюх,  ха,  лі,  Конюхъ.  Я  конюха  не 

любщ,  за  конюха  не  піду:  конюх  коні  ш- 
няє,  він  гноєм  ионяє.  Чуб. 

Конюхарити,  рго,  риш,  гл.  Быть  ко- нюхомъ.  Вх.  Зн.  28. 

Конюший,  шого,  м.  Конюшій.  Слу- 
жив у  Потоцького  конюшим.  Стор. 

Конюшина,  ни,  ж.  Клеверъ,  Тгії'оіішн ргаїепве.  Волын.  г.  ЗЮЗО.  І.  139. 
Конюшня,  ні,  ж.  Конюшня.  Як  коня 

вкрали,  він  конюшню  замкнув.  Ном. 
Кони,  нити,  с.  Лошенокъ,  а  также 

плохая  лошаденка.  Чуже  коня — паня.  Ном. 
Ум.  Коненя.  Назирив  він  коненя  на  ярмар- 

ку. Рудч.  Ск.  II.  175. 
Коника,  ки,  м.  и  ж.  Ув.  отъ  кінь. 

Ой  у  мене  буе  коняка,  буе  коняка  розби- 
шака. Щог.  Вовк  був  з  добру  коняку.  Чуб. 

Ум.  Конячка.  Бодай  тебе  волами  возили,  а 
мене  хоч  коростявою,  та  конячкою.  Ном. 

Конянка,  ки,  ж.  Лошадиный  пометь, 
лошадиный  навозъ.  Вх.  Уг.  246. 

Коняр,  ра,  м.  Конюхъ;  пастухъ  лоша- 
дей. Радом,  у.  Вх.  Уг.  246. 

Конярка,  ки,  ж.  Конюшня.  Вх.  Лем. 42(3. 

Конятина,  ни,  ж.  Лошадиное  мясо. 
Вийняв  ковбасу ...  німецьку,  от  що  і  сви- 

ниною, і  кошатиною,  і  конятиною  начи- 
нена- Кв. 

Конячина,  ни,  ж.  Дрянная  лошаденка. 
Найняв  я  конячину  та  потяия  (їж  на 
довюпільський  ярмарок.  Левиц.  І. 

Конячка,  ки,  ж.  Ум.  оть  коника. 

Копа,  пй,  ж.  1)  М1ръ,  сельское  обще- 
ство, сходка  для  рішеній  судебныхъ  двлъ; 

судебное  засЬданіе  (въ  старину).  Копа  пе- 
реможе й  попа.  Ном.  Л-  10742.  Позови  й 

копи  страх  надоїли.  Котл.  НП.  342.  2)  60 
штукъ  чего-либо.  Тепер  давай  мені  хоч 
копу  пшких  дівчат. — Сидить  курка  на  копі, 
знесла  яєць  три  коті.  Ни.  3)  Копна  хлібп. 
(въ  ней  60  сноповъ).  Жито  жали,  в  копи 
клали-  ВІевч.  61.  Де  ж  Катрусю  пригор- 

нула? (ніч)  Чи  в  лісі,  чи  в  хаті?  Чи  на 
полі  під  копою  сина  забавляє-  Шевч.  77. 

Хто  їде  з  копами, — у  (Івір  завертає.  ЗОЮР. 
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II.  90.  Наплюю  я  багачу:  свою  копу  мо- 
лочу. Ном.  №  2559.  У  нопи  вкласти.  По- 
бить сильно.  Тая  мене,  синку,  у  копи 

вклали,  що  й  не  приведи  Мати  Божа. 
Харьк.  4)  50  копеекъ.  Ой  нате  вам,  ри- 

балочки, мідну  копу  грошей.  Мет.  Наня- 
лася  носить  воду,  бо  грошей  не  стало...  піп 
із  вісім  заробила.  Шевч.  109.  5)  Счетная 
единица  у  оконтиковъ;  копа  рядові  заклю- 

чаете въ  себй  14  оконъ;  кромі  нея,  єсть 
копа  шіснадцятка  (16  окопі.),  двадцятка 
(20),  сороківка  (40)  и  шестидесятка  (60 
оконъ).  Вас.  150.  Ум.  Ніпка,  кіпоньна,  кі- 
почка.  Поставлю  жениів  сімсот  молодців, 
поставлю    кіпок — що  на    небі  зірок.  Грин. 
III.  19.  Сюди  хіп,  туди  хіп,—за  сміт- 

тячко дев'ять  кіп,  а  десята  кіпка,  що  ви- 
мела тітка.  Грин.  III.  493.  В  снопочки 

в'язала,  в  кіпочки  складала.  Грин.  III.  414. 
Копальник,  ка,  м.  Землекопъ.  Лебед. 

у.  и  Желех. 
Копальниця,  ці,  ж.  Копающая  жен- 

щина. Лебед.  у.  и  Желех. 
Копаний,  а,  е.  Выкопанный.  Ой  у 

Полі  край  дороги  копана  кирниця.  Нп. 
Коианйна,  ни,  ж.  Копанье  постоянное. 

Копаниця,  ці,  ж.  1)  Заступъ.  2)  Родъ 
мотыги  для  конанія  глины.  Шух.  І  260. 
3)  Искривленное  дерево,  идущее  на  по- 

лозь, выкопанное  съ  корнемъ  изъ  земли. 
Ко1Ъ.  I.  68. 

Копанка,  ви,  ж.  1)  Копаніе,  выкапы- 
ваніе.  3)  Родъ  маленькаго  колодезя  безъ  він- 
ца.  Узяв  хліба  шматочок,  а  води  таки  не 
брав:  була  там  у  лісі  копанка.  Грин.  1. 4. 
3)  Выкопанный  прудикъ,  сажалка.  Вас. 
200.  4)  Расчищенное  подъ  посЬвъ  місто 
въ  лісу,  которое  еще  нельзя  пахать,  мож- 

но лишь  копать.  Желех.  Вх.  Зн.  27.  Ум. 

Кбпаночка.  Пішла  пошукать  води,  аж  най- 
шла маленьку  копаночку.  Руч.  Ск.  II.  64. 

Копання,  ня,  с  Копаніе. 
Копань,  ні,  ж-  1 )— Копанка  3.  А  як 

далеко  річка,  то  щоб  був  колодязь  або  ко- 
пань при  коші.  З  них  (отара)  напивается 

щоденно.  О.  1862.  У.  Кух.  30.  2)=Но- 
панка  4. 

Конаня,  ні,  ж.  Деревянная  заслонка 
къ  печи.  Вх.  Зн.  28. 

Копательний,  а,  е.  Усердный  рабо- 
чій.  Щирі  були  покійники...  до  хазяйською 
добра  копательні.  Сим.  206. 

Копатень,  тня,  м.  -Копитень.  Лв.  97. 
Копати,  паю,  еш,  одн.  в  копнути, 

ну\  неш,  гл.  1)  Копать,  рыть.  Тоді  козаки 
шаблями  суходіл  копали.  Макс.  І  свяченим 

(ножем)  копа  яму.  Шевч.  Копати  яму  під 
ким.  Подкапываться  подъ  кого,  злоумыш- 

лять. Копають  вороги  яму  підо  мною.  Мет. 
2)  Выкапывать.  А  там  знов  копають  бу- 

ряки та  возять  до  сахарні.  Левиц.  І.  Ой 

став  козак  царь-зілля  копати.  Мет.  3)  Рас- 
капывать, разрыхлять.  Копай  грядку!  4) 

Копати  ногами.  Вить  ногами;  унижать,  от- 
талкивать. Змилуй  еси,  Хрцсте-Боже,  над 

нами  панами,  а  щоб  нас  не  копали  мос- 
калі ногами.  Нп.  Як  хороший,  — не  жаль 

грошей,  а  як  поганий, — копну  ногами.  Ном. 
№  8474. 

Копатися,  паюся,  ешся,  гл.  1)  Ко- 
паться, рыться.  На  улицю  не  піду  і  дома 

не  всижу,  хиба  піду  підкопаюсь  до  дівчини 

в  хижу.  Бодай  тебе  копалася  лихая  го- 
дина!.. Мет.  2)  Рыться  (въ  вещахъ).  Одім- 

кнули  скриню,  копалися,  копал/ися — нічого не  взяли.  ЗОЮР. 

Копач,  ча,  м.  1)  Землекопъ.  Де  ко- 
пачі копали,  там  і  гроші  пропили.  Ном. 

№  11717.  2)  Могилыцикъ.  А  вам,  копачі, 
рябую  корову,  а  щоб  несли  мене  молодую 
з  дому  до  гробу.  Грин.  III.  284.  3)  Заост- 

ренная палка,  которою  роютъ  землю.  4) 
Родъ  зимней  шапки  у  лемковъ.  Гол.  Од. 
75.  Ум.  Копачик. 

Копачик,  ка,  м.  1)  Ум.  отъ  копач. 
2)  мн.  Въ  ткацкомъ  станкъ  то-же,  что 
жердка.  МУЕ.  III.  24. 

Копачкйй,  а,  е.=Копательний.  Дід 
Юрко  замолоду  був  копачкйй.  Волчан.  у 

Кбпень,  пені,  ж.  Ледяная  состлька. 
Вх.  Уг.  246. 

Копер,  пра,  .V.  —Кріп.  Вх.  Лем.  426. 
Копець,  копцй,  м.  1)  Межевой  знакъ. 

Оборе  плугом,  обнесе  копиями,  ровом  обко- 
пає. К.  ЧР.  199.  2)  Инструмента  для 

долбленія  меду. 

Копйвка,  кн,  ж.  =  Копнлнця.  Вх. 
Лем.  426. 

Копил,  ла,  .V.  1)  Сапожная  колодка. 
Швець  копилом  перекинув.  Ном.  №301.  2) 

Столбики  (отъ  4  до  6),  снязьівающіе  по- 
лозья съ  ящикомъ  саней.  КоІЬ.  І.  67. 

Шух.  І.  180.  Копили  поробив  на  сани.  3) 
Незаконнорожденное  дитя.  Вх.  Зн.  28.  Ум. 
Копилець.  Ном.  Ж  14299. 

Копилити,  л»,  лиш,  гл. — г^би.  Отду- 
вать, оттопыирвать  (губы).  Переносно:  важ- 

ничать, относиться  къ  чему  съ  пренебре- 
женіемь;  дуться.  Не  копгільте,  каже,  діт- 

ки, губок,  не  копильте!  їжте,  воно  смайте! 
Сим.  231 — 232.  Не  будете  ви  в  нас  копи- 
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лить  губу,  як  ті  запорожці,  що  всі  в  них 
рівні.  К. 

Копйлнтнся.  люся,  лишся,  гл.  Ро- 
днть  вні  брава  ревенка.  Угор. 

Копйлнця,  ці,  ж.  Незаконная  жена, 
наложница.  Вх.  Зн.  28. 

Копилля,  ля,  с  соб.  1)  Сапожныя  ко- 
лодки. Розіубивсь,  як  швець  з  копиллям.  Ном. 

№  6622.  2)  Столбики  въ  саняхъ.  См.  Ко- 
пил 2. 
Копялча,  чати,  с. = Копил  3.  Угор. 

и  Желех. 
Копнльчакй,  ків,  м.  ми.  Родъ  саней. 

Желех. 
Копнльч^к,  ка,  .*.— Копил  3.  Вх. 

Зн.  28. 

Копили,  лйтн,  г —Копил  3.  Вх. 
Зн.  28. 

Копиляк,  кй,  м.  =  Копил  3.  Вх. 
Леи.  426. 

Копирсати,  саю,  еш,  одн.  ».  копирс- 
нути, яг£,  нош,  и.  1)  Ковырять,  ковыр- 
нуть. Сів  на  приспі,  похилив  голову  і  все 

щось  по  піску  паличкою  копирсає.  Кв.  Знай 
копирсає  сліпуючи  то  очіпки,  то  рушники. 
Кв.  2)  Только  с.  в.  Полетіть,  уііасть  куда. 
Пошлю  Енея  до  Плутона,  аЬо  і  сам  в  ад 
копирсну.  Котл.  Ен.  VI  и  Слов. 

Копйрстка,  ки,  ж —Копистка.  Ека- 
терин, у.  Ум.  Копирсточка. 

Копирйтн,  рйю,  еш,  гл.  Ковырять. 
Сніг  ногами  копиряе.  Харьк.  г. 

Копистка,  кн,  ж.  1)  Веселка,  дере- 
вянная лопатка  для  мішаній  тіста.  2)  Ло- 
паточка. Мнж.  182. 3)  Презрительно — о  пло- 

хому оружіи:  шпагі,  саблі.  Па  дуель!  Ви- 
хопивши свою  копистку,  ну  нею  вихрить 

чоловікові.  Ном.  Соснові  копистки  стру- 
гали і  до  боків  поначепляли  (о  каррика- 

турномъ  вооруженіи).  Котл.  Ен.  IV.  Ум. 
Кописточка.  Руки  як  кописточки.  Ном. 

Копйстник,  ка,  .«.^Копистка.  Ум. 
Копйстничок.  Сіли  тато  під  мисничком, 
мамка  татка  копистничком.  Чуб. 

Кописточка,  ки,  ж.  Ум.  оть  ко- 
пистка. 

Копнсть,  ти,  ж.  Клинообразный  зубъ 
въ  земледільческомь  орудіи  рало.  Чуб. 
VII.  400. 

Копйт.  ти,  м.  1)=Копито.  А  у  мою 
коня  золота  грива,  золоте  ірива,  еребраний 
копит.  Чуб.  III.  309.  Не  дба  про  те,  що 
їх  нога  роздавить,  або  копит  звіряти  польо- 

вою. К.  Іов.  89.  2)  мн.  Попити.  Раст.=Ко- 
питень.  Ум.  Копитбк,  иоїитоньно.    Кінь  мій 

сивий,  золотії   гриви,   копитоньки  золотії. 
МУЕ.  НІ.  116. 

Копитал,  лу,  л=Капитал. 
Копитальний,  а,  е.  Богатый,  съ  ка- 

питаломъ.  Копитальні  люде.  Вас. ..210. 
Копитйн,  на  .к.=Капитан.  їхав  пан 

копитан,  став,  дівчини  попитав-  Ном. 

КопитансьЕяй,  а,  е.— Капитанський 
Левяц.  Пов.  207. 

Копит&нша,  пгі,  ж.  Капитанша.  Ле- 
вин,. Пов.  206. 

Копитаха,  хи,  ж.  Сорть  плйхтя.  КС. 
1893.  XII.  448. 

Кбпитеиь,  тня,  м.  Раст.  Азагит  еиго- 
реит.  ЗЮЗО.  І.г  113. 

Копиткй,  кіз,  м.  лн.= Копитень. 
Копитник,  ка,  копитник,  ка,  ж.= 

Кбпитень.  Лв.  97. 
Копитб,  ти,  с.  Копыто.  Вороний  коню, 

чом  води  не  п'єш,  копитами  сиру  землю 
б'єш?  Нп.  Ум.  Копитце. 

Копитбк,  тка,  м.  Ум.  оть  копйт. 
Копйтонько,  ка,  с  Ум.  оть  копйт. 

Копитце,  цй,  с  1)  Ум.  оть  копитб. 

Кінь  води  не  п'є,  копитцями  б'є.  Чуб.  І. 
2)  Родъ  ипкрустаціи  изь  міди  въ  формі 
подковы.  Шух.  І.  278.  3)  мн.  Родъ  вы- 

шивки. КоІЬ.  І.  49.  4)  мн.  —  Копитень. 
ЗЮЗО.  І.  113. 

Копиця,  ці,  ж.  1)  Коина  травы.  Дів- 
чата на  луці  гребли,  а  парубки  копиці 

клали.  Шевч.  Погоріло  в  степу  сіно,  нема 
ні  копиці  Нп.  2)  Куча  чего  -  либо.  А  в 
лагері  знайшли  різниці:  лежали  битих 
мняс  копиці.  Котл  Ен.  Ум.  Копичка.  А 
ввечері  холодками  клали  в  копички  рядками. 

Мет.  Кілько  грачів  у  „короля"  кладуть... 
руки  долонями  вниз,  одна  рука  на  другу, 
щоб  стала  копичка.  Чуб.  НІ.  45. 
,  Копичйстий,  а,  є.  Копичйсті  уставки. 
Уставки  съ  особаго  рода  вышивкой.  КоІЬ. 

І.  48. 
Копичення,  ня,  с  1)  Складывание, 

сваливаніе  въ  кучу.  Желех.  2)  Складыва- 
ніе  вь  копны.  Желех. 

Копйчити,  чу,  чнш,  и.  1)  Склады- 
вать, сваливать  въ  кучу.  Желех.  2)  Скла- 

дывать въ  копны.  Желех. 
Копйчка,  ки,  ж.  Ум.  отъ  копйця. 
Копйш,  шй,  м.  Палочка,  заостренная 

въ  виді  лопаточки, — для  копанія  земли  (у 
дітей).  Зробив  копиш, — он  шо  діти  на  ву- 

лиці пічки  копають,  та  й  ходе  кругом  кри- 
ниці, підкопує  її.  Мнж.  90. 

Копйшитися,  шуся,  шишся,  гл.  Ко- 
пошиться. 
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Копитник,  К8,  м—  Коповик.  Бого- 
духов.  у. 

Копий,  пиі,  ж.  Пика,  коїіье.  Іде  ко- 
зак  улщіею,  копиею  упіраеться.  Нп. 

Копієчка,  ки,  ж.  Ум.  огь  копійка. 

Копій,  пій,  м.  Копейка.  Нема  ні  ко- 
пія. Харьк.  Копій  камінь  довбе.  Ном.  Ли 

1392. 

Копійка,  ки,  ж.  1)  Копейка.  У  По- 
тоці хліб  по  копійці,  у  Перекопі  хліб  по 

копі.  Ном.  2)  Деньги,  клппталъ.  Ско- 
тинку попродала  і  стала  собі  з  копійки 

жити.  Кв.  Як  стали  хазяйнувать,  так 
де  та  й  копійка  набралась!  Зараз  і  почав 
скуповувать  землю.  О.  1861.  X.  29.  Ум. 
Копієчка.  А  я  оддала  братові  всі  до  ко- 

пієчки, що  взяла  за  худобу.  МВ. 
Копійчаний,  а,  е.  Копеечный,  стою- 

щій  копейку.  Ми  громадяне,  а  то  все 
суччя  копійчане,  бадилля  сьітове.  Гліб.  Ко- 

пійчані бублики. 
Копійчина,  ни,  м.  1)  Копейка.  Пере- 

падає було  там  сяк  так  копійчина  за  ко- 
пійчиною. Левиц.  2)  Деньги.  Та  вже  став 

і  на  свою  копійчину  збиватись.  Кв. 
Кошльник,  ка,  м.  Складываю іці и  въ 

копны.  Мій  синочку,  мій  голубчику!  Мій 
молотнику,  мій  косарику  і  мій  копілнику 
і  мій  кидальнику!  Мил.  215. 

Копіт,  поту,  м.  1)  Пыль  (въ  воздухъ). 

Наче  череда  йде — такий  копіт  зіб'ють. 
Св.  Л.  91.  За  коником  став  копіт.  Чуб. 
2)  Топоть.  З  копотом  і  ржанням  коней  та- 

бунових. К.  МБ.  XI.  42. 
Кбпія,  пії,  ж.  Копія.  Хто  в  Шевчен- 

кові» Катерині,  або  хоч  і  в  Марусі  Квіт- 
чиній,  бачить  ескіз,  копію  з  людини?  Хата. 

Копійшннй,  а,  е.=Копійчаняй. 

Копки,  гл.  'Ехать  лерхомъ.  Дав  же  він 
йому  кбпки!  Оттрепалъ  его,  побилъ. 

Кбпний,  а,  е.=Коповий. 

Копно.  нар.  Много.  Як'  густо,  то  й копно.  Ном.  №  1367. 
Копнути.  См.  Копати. 
Коновий,  а.  е.  Общественный,  мір- 

ской.  Вічовий,  коновий,  громадський  суд.  К. 
41С.  24.  См.  Копа  1. 

Копонйк,  ка,  м.  Полтинникі.,  50  ко- 
пеекъ.  Заплати  мені  коповика,  а  я  тебе 
сластьонами  нагодую.  Ном.  №  11988.  Тиць 
йому  в  руни  коповика,  а  він  подивився  на 
мене  та  й  каже:  Ні,  за  півкарбованця  не 
можно.  О.  1862.  І.  42. 

Коповйця,  ці,  ж.  Время  сгребанія  ко- 
иенъ,  сгребаніе  копенъ.  Коповйця  була, 
люде  мов  бджоли  гудуть  да  мед  Збіраюшь, 

так  люде  нагребли,  копи  возять.    Г.  Барв 339. 

Коповіз,  вбзу ,  ».=Возовнця.  Як  зайде 
коповіз,  багато  роботи  волам  буде*  Черниг. 
г.  У  коповіз.   Во  время  перевозки  копенъ. 

Коповбвнця,  ці,  ж.~ Коповів.  Ночі 
не  досипа,  сам  і  скотгта  день  і  ніч  тя- 

гає,— от.  як  у  жнива,  або  в  коповозицю.  О. 
1862.  VI.  ,57. 

Копотіти,  чу\  тйш,  гл.  Стучать,  то- 
пать, біжать  мелкими  шагами.  Ой  гце  зіл- 

ля не  кипить,  а  вже  милий  копотить. 

Чуб.  V.  417. 
Копошйтнся,  ш^ся,%шйшся,  и.  Копо- 

шиться. Люде,  як  та  комашня,  копо 
гиаться.  МВ. 

Кипра,  ри,  ж.  Гной  въ  глазахъ.  Угор 
Коправий,  а,  е.=КаправиЙ.  Угор. 
Копрйва,  ви,  ж.  —  Кропива.  Вх. 

Уг.  246. 
Копрйвнвк  и  копривнйк,  ка,  м.  Трав- 

никъ,  8уЫа.  Вх.  Уг.  246.   Вх.  Лем.  427. 
Коптити,  пчу\  тйш,  гл.  Копить  деньги, 

скряжничая.  Гроші  все  збіра,  коптить. Зміев.  у. 

Коп  як,  ка,  м.  Большая  копна,  стогъ 
(евна)  Вх.  .Зн.  28.  Коп\як  чортів  тобі! 

Канев.  у  Ум.  Коп'ячбк.  Нема  сіна,  хиба 
десь-не-десь  коп'ячок  побачиш.  Черк.  у. 

Кори,  рй,  ж.  Кора.  Короста  ні  велика, 
ні  мала,  як  дубова  кора.  Ном.  №  8163. 
Ум.  Кірка. 

Корабель,  блй,  м.  Корабль.  Жаль  ба- 
гатому корабля,  а  вбогому  кошеля.  Ном. 

№  1597.  До  самої  хмари  з  щоглистими 
кораблями  палає  Скутара.  Шевч.  59.  Ум. 
Нораблин,  корабличон.  Одвів  милу  на  кораб- 
личок.  Грин.  III.  337. 

Кораблевий,  а,  е.  Корабельный.  По- 
переду на  морі  видно  тілько  верх  гцої.ш 

кораблевої.  Ком.  І. 
Кораблик,  ка,  м.  1)  Ум.  отъ  кора- 

бель. А  на  синім  морі  пливуть  кораблі, 
а  в  тих  корабликах  сидять  козаки.  Мет. 
2)  Головной  женскій  уборъ.  В  понеділок 
не  очіпок,  а  кораблик  мала,  або  білую  ки- 
балку  любо  надівала.  Мкр.  Н.  34. 

Корабличок,  чка,  .V.  Ум.  огь  кора- бель 

Коралини,  ьів,  м.  мн.  Ум.  огь  коралі. 

Коралі,  лів,  м.  мн.  1)  Кораллъ.  і'.ш- бдко  в  морі  ростуть  коралі.  О.  1862.  III. 
51.  2)  Мониста,  ожерелье  изъ  кораллоиъ. 
Були  коралі,  та  пішли  далі,  були  перли, 
та  ся  стерли.  Ном.  №  1560.  Ум.  Коралини. 
Начипляє  короликів  на  білую  шию.  Ніг  Ойсу- 
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сіди,  сусідоньки,  шо  за  молодиця,  шо  різані 
коралини,  шовкова  спідниця.  Грин  III.  520. 

Коралевий,  а,  е.=Коралловый.  Пере- 
риваючись де-не-де,  як  порване  коралеве  на- 

мисто. МВ. 

Кбрба,  би,  ж.  Ручка,  рукоятка  (къ 

пороту,  къ  колесу  въ  машині,  къ  круг- 
лому смычку  ліри).  Шух.  І.  103.  Карбу  кру- 

тить,  ліра  грає.  Ном.  №  12484. 
Кергіта,  ти,  ж.  Вырубленное  съ  кор- 

немъ  дерево,  употребляющееся  для  по- 
стройки ґаляр.  Вх.  Зн.  28. 

Кордобан,  ну,  .н.=Кордован.  Желех. 
Кордобанець,  нця,  м.  Башмакъ  изъ 

козловой  кожи.  Желех. 

Кордован,  ну,  м.  I)  Сафьянъ,  козло- 
вая кожа.  2)  Сафьянный  сапогъ.  Гол.  Од. 

75,  80.  Купив  чижми-кордовани.  Я  ся  в 
чижми  та  обую.  Гол.  II.  551. 

Кордований.  а,  е.  Сафьянный,  козло- 
вый (о  кожі).  Желех. 

Кордбн,  ну,  м.  Граница,  кордонъ.  Від 
цісарського  (астріяцькою)  кордону  їдуть 
підзамчем  .  а  далі  мостом.  Св.  Л.  214. 

Ой  звідкіль  ти? — З-за  кордону.  Грин.  НІ. 
673. 

Кордюв,  ва,  .и.=Дюв.  Вх.  II ч    І.  6. 
Коректа,  ти  и  коректора,  ри,  ж. 

Корректура.  Желех.  Так  погано  видержена 
коректура,  що  цур  йому.  О.  1862.  У. 
Шевч.  4. 

Коренастий  и  воренатий,  а,  є  Коре- 
настый. Петро  укладе  Тура,  дорию,  що 

Тур  такий  коренастий.  К.  ЧР.  160.  /  в 
ого])од  за  юродив  козак  аж  сім  дубів  висо- 

ких, старих,  коренатих    МВ.  III.  134. 
Коренити,  ню,  нйш,  гл.  1)  Укоренять. 

2)  Бранить  сильно,  ругать.  Не  коренила  ж 
вона  йою  ні  трохи.  Кв.  II.  19.  Кою  попа-' 
ло  і  коренить,  і  гатіть.   Стор.  І.  53. 

Коренитися,  нюся.  нйшея,  гл.  Уко- 
реняться. Рости,  рости,  орішеньку,  рости, 

коренися.  II п .  Усе  теє  пригодиться,  що  на 
полі  корениться.  Ном.  Л*  10 135. 

Корець,  рцй,  .«.  1)  Міра  сыпучихъ 
тіль.  Способом,  способом  12  жидів  насилу 
корець  хмелю  витаскали  на  гору.  Ном.  Л» 
924.  З'гхалася  Марусина  гюдина,  звезла, 
знесла  сім  кірців  муки  на  коровай.  О.  1862. 
IV.  13.  2)  Железный  или  деревянный 
ковшъ.  І  в  корці  водгі  напій  маєш.  Ном. 
№  3020.  Корець  меду  у  рученьках  дерркучи. 
Поїхали  в  ліс,  вирубали  на  ківш  і  одтяли 
на  корець.  ЗОЮР.  П.  57.  Що  це  ти,  бабо, 
ополоником  їси? — Десь  діти  корець  занесли. 

Ном.  №  12220.  3)  Каждая  пара  саединен- 
ныхъ  подъ  угломъ  (по  длин*)  попереч- 
ныхъ  досокъ  на  окружности  колеса  водя- 

ной мельницы, — въ  нихъ  ударяетъ  вода, 
поворачивая  колесо.  См.  Коречний,  норчаи. 
Шух.  I.  113.  4)  Насік,  уховертка;  кле- 

щакъ,',  Гогйсиїа  аигісиїагіа.  Вх.  Зн.  28. Ум.  Кірчин. 

Коречний,  прил.  м.  Коречний  илин. 
Водяная  мельница  съ  налив"ымъ  колесомъ. 
Ко1Ь.  I.  61. 

Коречнив,  ва,  к  =Коречний  млин. 
Мнж.  481. 

Корж,  жа,  м.  Родъ  лепешки  Чуб.  VII. 
445.  Я  б  спек.ш  собі  коржа.  Рудч.  Ск.  1. 123. 
Ум.  Коржик.  Коржик  мені  спечи.  Рудч.  Ск. 

I.  168. 
Коржавий,  а,  е.  Вьісохшій  и  жест- 

кій  (о  кожі). 
Коржавіти,  вію,  еш,  гл.  Жесткимъ, 

твердымъ  ділаться.  Желех. 

Кбржив,  ва,  м.  Ум.  отъ  ворж. 
Кбрзати,  гл.  Плести,  морщить  (въ 

работъ).  Мнж.  182. 
Кбраити,  м.=Корвати.    Мнж.  182. 
Корина,  ни,  ж.  Древесная  кора.  Ум. 

Корйнонька.  На  яворі  коринонъка.  Гол.  III. 
101. 

Кбрйстне,  хар.=-Користно. 
Користнйй,  а,  е.  Полезный,  выгодный. 

Щось  оці  дрова  не  дуже  коргістні:  вито- 
пили — ні  хуху,  ні  духу.  Харьк.  г.  Спориш 
дуже  користна  трава. 

Корйстність,  ности,  ж.  Полезность. 
Корйстно,  нар.  Полезно,  выгодно.  Чай 

кориешніше  пити,  ніж  юрілку.  Канев.  у. 
Корйстоньва,  ви  и  ворйсточва,  ви, 

ж.  Ум.  отъ  користь 

Користування,  ня,  с  Пользованіе. 

Корйстувати,  тую,  еш  и  користува- 
тися, туюся,  ешся  (э  чого),  гл.  Пользо- 
ваться (чьмъ).  Як  би  ми  вміли  користу- 

иать  з  города,  як  німці.  О.  1862.  IV.  108. 
І  благо  тому  чоловікові,  которий  кори- 

стується з  сього  світла.  К.  Гр.  Кв.  XX  ЇХ. 

Користь,  ти,  ж.  1)  Польза,  выгода, 
прибыль.  Любив  козак  три  дівчини,  та  не 
мав  користи.  Мет.  108.  Івань«ь  для  своєї 
користи  роздуває  старе  огнище.  К.  ЧР.  200. 
2)  Добыча.  У  тому  саду  три  користи: 
перша  користь — ооішечки,  друга  користь — 
красні  вишеньки.  Мет.  340.  Не  було  в  лісі 
жадної  користи.  НВолын.  у.  Впарта  ко- 

за— вовку  користь.  Ном.  №  2630.  Ум.  Ко- 
рйстонька,  норйсточна.  Ристю,  коники,  ристю, 
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мп  їдемо  з  користю,  ми  веземо  да  користоч- 
ку,  молодую  да  невісточку.  Грин.  III.  491. 

Коритарь,  ря,  м.  Ділающій  корита. 
Шух.  І.  248. 

Коритарство,  ва,  с.  Выделка  корит. 
Шух.  І.  248. 

Корйтечко,  ка,  с.  Ум.  оть  корито. 

Корити,  рю,  рйш,  гл.  1)  Покорять. 
Річ  твоя  тиха,  а  корила  всю  Україну. 
О.  1861.  III.  16.  2)  Упрекать,  укорять. 
Зміев.  у.  Прислухайся — що  старі  про  мене 
казатимуть:  чи  будуть  хвалити,  чи  ко- 

рити. Кв.  І.  49. 

Коритися,  рюся,  рйшся,  гл.  1)  Под- 
чиняться, покоряться.  Того  не  роби,  ри- 

бочко, а  корись  твоєму  батькові.  Федьк. 
Бачить,  що  корюся,  та  ще  й  гірш  мене 
зневажає,  а  далі  й  бити  вже  порвалась. 
МВ.  І.  29.  2)  Повиноваться.  Біси  корять- 

ся нам  в  ім'я  Твое.  6в.  Л.  X.  17. 
Коритко,  ка,  с.  Коробокъ,  прикреп- 

ленный подъ  кошён  надъ  жерновами,  сквозь 
который  высыпается  въ  жернова  зерно. 
Мик.  481. 

Корйтний,  а,  е.  1)  Относящійся  къ 
корйту.  2)  Корйтна  жаба=Коритнячка.  Вх. 
Уг.  246. 

Коритнйчка,  кн,  ж.  Черепаха.  Вх. 
Уг.  246. 

Корйто,  та,  с.  1)  Корыто,  изъ  кото- 
раго  кормятъ  животныхъ.  Сим.  19.  Ко- 

рита не  ходять  до  свиней,  а  свині  до  ко- 
рита. Ном.  У  гуцуловъ  корито  =  ночви. 

Шух.  I.  248.  Під  корйто  підвернути.  Одо- 
леть. Підвернемо  тепер  ми  під  корито  ва- 

ших полковників  та  гетьманів.  К.  ЧР.  285. 

2)  Въ  ручной  мельиип/Ь:  ларь,  въ  который 
падаетъ  мука.  Шух.  I.  104,  146.  3)  Русло 
ріки.  Частина  грунту,  по  котрій  тече 
річка,  зветься  річище,  або  корито.  Дещо. 
68.  4)  Продолговатая  ямка  въ  землі,  вы- 

капываемая дітьми  при  и  грі  въ  місяць. 
Ив.  36.  5)  Панцырь  ерепахи.  Вх.  Уг. 
246.  Ум.  Корйтечко,  коритце. 

Коритце,  ця,  с  1)  Ум.  оть  корйто. 
2)=Корйтно.  Шух.  І.  104.  Черниг.  у. 

Коритча,  чйти,  с  1)  Маленькое  ко- 
рыто. Ном.  №  13964.  2)=Корйтко.  Лебед. 

у.  (Залюбовск.). 
Корйчуватий,  а,  е-  Корытообразный, 

усіянніай  рытвинами.  Дорога  в  лісі  кори- 
чувата.  Харьк.  г. 

Корівка,  ки,  ж.  Ум.  отъ  корова 
1)  Коровка.  Покидали  й  хати,  і  малень- 

ких діток,  і  поросяток,    і  птицю,    і  корі- 

вок. Кв.  II.  85.  2)  Самка  жука  носорога 

(огусіев).  Мнж.  183. 
Корівне,  ного,  с.  Молочные  продукты. 

Вареників!..  Моя  дитино,  нема  корівною, 

нема  сирку!  Г.  Барв  501". Керівниця,  ці,  ж.  Коровница.  Однх, 
дочечку  мала,  та  й  ту  утеряла:  із  поля  ро- 

бітницю, од  печі  топілницю,  од  коров  ке- 

рівницю- Ни. 
Корівник,  ка,  м.    Коровій  пометь. 
Корівонька  н  корівочка,  ки,  ж.  Ум. 

оть  корбва. 
Корівчина,  ни.  ж.  Плоховатая  корова. 

Корівчина  була  та  стара,   дак  і  загинула. 
Корінець,  нцй,  м.  Ум.  оть  кбрінь. 
Корінйстий,  а,  є.  Сь  кріпвимь  в 

большимь  корнемь.  На  городі  бузина  корі- 
нистая.  Чуб.  V.  9. 

Корінйще,  ща,  с.  Ув.  оть  кбрінь. 

Корінний,  а,  8.  1)  Корневой,  относя- 
щійся къ  корню.  2)  Пряный.  Желех.  Корін- 

на. Водка,  настоянная  на  кореньяхъ.  В 

приставках  стояла  брага,  а  в  бушелях  пін- 
на і  перцівка,  і  кропкова,  і  густа  корінна. 

Мкр.  Н.  23. 
Коріння,  ня,  м  соб.  1)  Коренья.  На 

сире  коріння,  на  біле  каміння  ніжки  свої 
козацькії  посікає-  Дума.  В  Лесі  тільки  й 
було  роботи,  що  копати  коріння,  варити 
зілля.  К.  ЧР.  21  Пряности.  Желех.  Ум. 
Коріннячко.  Щоб  \пі  сади  висохли  аж  до 
коріннячка.  Чуб. 

Корінчастий,  а,  є.  —  Корінйстий.  Хрін 
корінчастий.  МВ.  II.  80. 

Корінчик,  ка,  м.  Ум.  оть  кбрінь. 
Кбрінь,  ня,  м.  Корень.  Камінь  росте 

без  коріня.  Ном.  Ум.  Корінець,  корінчик. 
Схопилась  буря  і  зломила  деревце  бідне  з 
корінцем.  Гліб.  Хріну  корінчик.  Г.  Барв. 
66.  У  в.  Корінйще.  Істовк  собі  головище  об 
дубове  корінйще.  Нп 

Корінькбвий,  а,  є.  1)  Сділанньїй  изъ 
корня.  Корінькова  люлька.  2)  О  яодкі:  на- 

стоянная на  кореньяхъ.  Була  і  пінна...  і 
запікана,  і  полинькова,  і  корінькова.  Кв.  II. 
185.  На  запікану  корінькову  купив  кубеби 
й  калгану.  Мчр.  Г.  69. 

Коркобець,  бцй,  м.  Радуга.  Вх.  Зн.  28. 
КорковенькиЙ,  а,  є.  Ум.  оть  кор- 

ковий. 
Коркбвнй,  а,  є.  Сь  каблуками,  на 

каблувахь.  Пропив  бички  невеличкі,  проп'єш мої  черевички,  черевички  корковії.  Чуб.  \С 
1093.  Бере  чоботи  коркові.  Грин.  III.  650. 
Ум.  Корковёньний.    Я  маленька  дівочка,  як 
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у  полі  квіточка,  черевички  корковенькг, — 
будьте  з  празником  здоровенькі.  Чуб  III.  435. 

Корн,  ну,  м.  Кормъ.  В  той  час  без- 
часному  вовкові  не  послав  Бог  корму.  Рудч. 
Ск.  I.  5. 

Корей,  ни,  ж.  Въ  лодкі:  задняя  часть, 
корма.  Мнж.  179.  Вас.  151. 

Корнита,  ги,  ж.  Иго,  ярмо,  власть. 
Ми  тілько  тоді  кумпанія  кармазинам,  як 
треба  виручати  їх  із  під  кормиш  лядської. 
К.  ЧР.  68.  Під  кормигу  підгорнути.  Подчи- 
ч и нить  подъ  власть.  Хотіла  невістку  під 
свою  кормигу  підгорнути,  але  не  вдалося 
таки.  Канев.  у. 

Кормило,  да,  с.  (Займете,  изъ  русск.). 
Кормило.  1  попливе  човен  з  широкими  віт- 

рилами і  добрим  кормилом.  Шевч.  238. 

Кормнлюд,  да,  м.  Въ  загадві:  мель- 
ница. Біжить  обходисвітка,  з  шумом  кру- 
тить кормилюда  руки.  ХС.  III.  65. 

Кормити,  млю,  мнш,  м.  Кормить. 
Хлібом  кормлють,  а  стеблом  очі  колють. 
Ном.  №  4589. 

Кормитися,  илюся,  мишся,  гл  Кор- 
миться. Ном.  10105. 

Кбрмний,  а,  е.  Откормленный.  Ситі 

пришли  придани:  з'їли  вола  кормного  і  корм- 
ну  корову.  Гол.  IV.  397. 

Кбрне,  нар.  Покорно.  Просили  деді  і 
нені  і  я  вашеці  прошу,  бисьте  були  ласкаві 
на  коровай,  корне-покорне,  клінно-поклінно, 
бардзо  покорне!  (Одно  изъ  свадебныхъ  при- 

глашений). КоІЬ.  І.  226. 
Корноз,  аа,  *.=Кнур.  Вх.  Лем.  427. 
Кброб,  ба,  м.  Роцъ  корзины,  ящика 

изъ  луба  или  прутьевъ.  Коробом  сонце,  си- 
том дощ.  Ном.  №  571. 

Коробейник,  ка,  м.  (Займете,  изъ 
русск.).  Коробейникъ,  великорусами  раз- 

нощи  къ  мелка'го  товара.  Не  сват  ситник 
коробейникові.  Чуб.  I.  292. 

Коробен,  бна,  м.  Коробокъ.  Гол.  III.  23. 

Корббва,  км,  ж.  1)  Родъ  корзины  изъ 
липоваго  луба  или  дерева.  2)  Деревянная 
міра,  преимущ.  для  сыпучихъ  гблъ.  Да- 

ють .мені,  матусенько,  жита  по  коробці.  На. 
З  коробки  молотити.  Молотить,  получая  какъ 
плату  часть  вымолоченнаго  зерна.  Сим. 
106.  Нехай  же  він  іде  до  старшою  брата 
і  попросить  хліба;  як  не  дасть,  то  нехай 
у  ньою  молотить  з  коробки.  Стор.  Иди  до 
попа  та  ставай  на  жито,  шоб  скосити, 
перевезти  і  змолотити;  та  не  ставай  за 
гроші,  або  з  коробки.  Мнж.  127.  Ум.  Ко- 
рббочиа. 

Корббочка,  ми,  ж.  1)  Ум.  оть  корббка. 

Ой  я  свій  крам  у  коробочку  склав.  АД.  П. 

Чи  зробиш  луб'яну  коробочку?  Г  Барв.  324. 
А  до  мене  Яків  приходив,  коробочку  раків  при- 

носив. Нп  2)  Въ  водяной  мельни ді  чугунное 
гніздо  для  веретена  шестерни.  Черннг.  у. 

Корбиа,  ни,  ж.  Корова.  Піди  до  льоху, 
до  корови,  та  швидче,  хаме!..  Шевч.  132. 
Вийшло  сім  корів.  Опат.  Ум.  Корівка,  ко- 

рівонька, корівочна.  Корівонька,  рику-рику! 
Рудч.  Ск.  І.  50. 

Коровавць,  найди,  м.  1)— Коровай. 
Бло.юслови,    Боженьку,    короваецъ    місити! 
0.  1862.  IV.  12.  2)  Блинъ  изъ  тленной 
муки.  Лебед.  у. 

Короваїв,  а,  е  Принадлежащий  коро- 
ваю. Короваеве  тісто  не  замісилося  вміс- 

те. Нп. 
Коровай,  ваю,  м.  Свадебный  хлібь. 

Через  тиждень  молодиці  коровай  місили  на 
хуторі.  Шевч.  108.  Коровай  бгати.  Ділать 
коровай.  Хорошії  коровайниці  хороший  ко- 

ровай бгають.  Ном.  №  7156. 

Коровайний,  а,  є— Короваїв.  Замість 
весільних  медяничків,  або  коровайних  шише- 

чок дає  вам  мати...  воскові  свічечки.  Кв.  1. 1 10. 

Коровайниця,  ці,  ж.  Женщина,  при- 
готовляющая коровай.  Хороші  коровайниці 

хороший  коровай  бшють.  Ном.  №  7156. 
Ум.  Коровайничка.  Чи  тут  тії  коровай- 
нички,  що  шитії  та  рукавочкиї  Мет.  162. 

Коровина,  ни,  ж.  Корова,  плоховатая 

корова. Корбвнци,  ці,  ж.  1)  Корова.  Пасла  ж 
бо  я  коровиці,  пригнала  додому.  Грин  НІ. 
685.  2)  Насік.  Огусіев  пазісопш.  Вх.  Пч. 
1.  7.  3) — рогата.  Насік.  НаштаНсЬегив 
сегйо.  Вх.  Пч.  І.  6. 

Короволі'тннк,  ка,  м.  Раст.  Уегопіса 
а£ге8Іів.  Вх.  Пч.  І.  13. 

Коров'як,  ку,  м.  Раст.:  а)  Царевій 
скипетръ,  УегЪаасиш  рЫошоШев  Ь.  и  V. 
Тарзиз  Ь.  ЗЮЗО  І.  140.  б)  Нурегісиш 
регіогаїит.  Лв.  99.  См.  Деревій,  в)  Ьіпагіа 
уиЦгагів.  Лв.  99. 

Коров'яка,  вн,  ас.  Корова.  Коров'яку 
продали  та  п'ять  овечат.  Г.  Барв.  446. 

Коровника,  кн,  ж.  Коровій  пометь. 
Вх.  Уг.  246. 

Коров  яр,  ра,  .«■  Пасту  хъ  коровъ.  Вх. Лем.  427. 

Коров'ярка,  ки,  ж.  Хлівь  для  ко- 
ровы. Вх.  Лем.  427. 

Короварня,  ні,  ж—  Коров'ярка.  Вх. 
Лем.  427. 

Корбв'ячий,  а,  є.  Коровій.  Одізвуться 
вовкові  коров'ячі  слізки.    Ном.  №  4099.  Ко- 
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рбв'яче  зілля.  Раст.  ОгоЬапсЬе  еріШтит. 
ГОух.  І.  22. 

Корогва,  ви,  ж.  1)  Знамя-  Із  за  гори 
козацькі  корогви  видко.  Дума.  У  запорожців 
на  білих  корогвах  тілько  червоні  хрести, 
а  в  городових — орли  і  всяке  малювання  з 
золотом-  К.  ЧР.  328.  Тоді  Кішка  Самійло, 
гетьман  запорозький,  чогось  одгадав,  сам  на 
чердак  виступав,  червонії  хрещатії  давнії 
корогви...  винімав,  роспустив...  Дума.  2)  Цер- 

ковная хоругвь.  Поміж  возами  попи  з  кро- 
пилами пішли;  за  ними  корогви  несли. 

Шевч.  159.  3)  Красный  флагъ,  вынаши- 
ваемый на  утро  послі  свадебной  ночи, 

если  невеста  оказалась  непорочной.  Біля 

червоної  корогви  казились  п'яненькі  моло- 
диці. Ум.  Короговка,  корогбвця  Над  річ- 

кою, над  Дніпром  короговка  в'ється.  Мет. 
430.  Ой  військо  йде,  короговці  мають.  Нп. 
А  в  нашій  церковці  три  короговці,  а  в  тих 
короювцях  три  зірочки  ясних.  Чуб.  III. 
215.  Значить  также  флагъ,  зиачокъ.  А  за 
ним  (Залізняком)  усе  по  два,  усе  по  два  з 
ратищами  і  у  передніх  пар,  може,  у 
трьох,  ратища  з  короговками  двойчатими, 
так  що  оце...  половина  жовта,  а  половина 
чорна,  або  червона,  або  синя.  ЗОЮР.  І.  253. 

-  Корогід,  гбду,  л.=Перезва.  Прий- 
шовши з  короюда,  танцюють  по  лавках, 

батько  дає  горілки.  Грин.  III.  444,  445. 
Корогов,  гвй.  ж.  и  Корогов,  гву, 

.и.=Корогва.  Полковник  Корсунський  на 
ринок  вихожає,  хрещату  корогов  роспускає. 
Мет.  Хвилон,  корсунський  полковниче...  хре- 

щатий корогов  на  ринку  поставляв.  Мет. 
414.  І  на  корогов  до  церкви  двісті  пода- 

рую. Мкр.  Н.  14. 
Корогбвка,  ви,  ж.  Ум.  отъ  корогва. 
Корогбвний,  а,  є.  Относящійся  къ 

знамени,  хоругви,  флагу. 
Корогбвця,  ці,  ж.  Ум.  отъ  корогва. 
Корида,  ди,  ж.  Сильно  сучковатое  де- 

рево. Шух.  І.  176. 
Кородйтися,  джуся,  дишся,  и,  Жа- 

ловаться на  боль.  Як  прийшла  косовиця, 
то  й  жінка  кородиться.  Ном. 

Кородкйй,  а,  е.  Больной,  хилый,  сла- 
бый. Цей  віл  кородкйй  на  ноги:  як  горяна 

дорога,  — верстов  20  пройшов, — уже  й  куль- 
гає. Донск.  обл. 
Кородливий,  а,  є  Чувствительный 

къ  боли. 
Короїда,  ди,  м.  Насік.  Короід/ь, 

ВовІгусЬиз.  Вх.  ІІч.  І.  5. 
Кброк,  рка,  м.  Каблукъ.  Чуб.  VII.  431. 

Один  чобіт  на  підкові,  а  другий  на  корку. 

Нп.  Чоботи  на  височенних  корках  пошиє, 
щоб  не  швидко  зносились.  Г.  Барв.  516. 
Ум.  Коронок.  Черевички  на  корочках  висо- 

ченьких. МВ.  II.  77. 

Королёва,  ви,  ж-  Королева.  Королева 
іщпанська  Ізабелла.  Ком.  І.  53.  Ум.  Норо- 
лівонька.  Запишалась  єси,  королівонько  ти 
наша,  не  озвешся  бо  нас.  Г.  Барв.  208. 

Королевенко,  ка,  .и.  —  Короленко.  Ой 
поїхав  та  королевенко  на  погуляння.  Г. 

Барв.  492 
Королевич,  ча,  м.  Королевичъ.  Ой 

поїхав  королевич  на  прогул  яння.  Чуб.  V. 758. 

Короленко,  ка,  лі.  —  Королевич.  Дасть 
тобі  король  червоний  корогов,  а  королйха  — 
полумисок  червониів,  а  коро.іенко  -вороного 
коня.  Чуб.  III.  281. 

Королик,  ка,  м.  1)  Ум.  отъ  король. 
2)  Зоол.  Крапивникъ,  Моїасіїїа  тіо£Іо(1уІЄ8. 
Вх.  Лем.  427. 

Королйха,  хи,  ж.  Жена  короля.  Дасть 
тобі  король  червоний  короіов,  а  королйха — 
полумисок  червонців.  Чуб.  III.  281. 

Королйця,  ці,  ж.=Королева.  Ззіла 
царя  й  царицю,  короля  й  королицю.  Гр'  н. 
І.  249.  Була  гарна  вбога  панна,  краля-ко- 
ролиця.  К.,  МБ.  X.  4. 

Королів,  лева,  ве.  1)  Королевскій. 
Я  хиукавкя  питав  королевого  двора.  Чуб. 
2)  Королів  цвіт.  Раст.  Рпазеоіиз  тиШіІо- 
пі8.  ЗЮЗО.  І.  131. 

Королівна,  ни,  ж.  Королевна.  Ой  хо- 
дять вони  по  риночку,  як  ті  королівни. 

Чуб.  V.  33.  Чи  воно  яка  князівна,  чи  ко- 
ролівна. Рудч.  Ск.  II.  46. 

Королівонька,  ки,  ж.  Ум  оп»  коро- 
лева. 

Королівство,  ва,  е.  Королевство. 
Королівський,  а,  є.  Королевскій. 
Королівщина,  ни,  ж.  Жалованная  ко; 

ролемъ  земля.  За  елг/жбу  королівщин  до- 
певнявся. К.  Бай.  32. 

Король,  л  4,  м.  1)  Король.  Сейми, 
сеймики  ревіли,  сусіде  мовчачі,  дивилися, 
як  королі  із  Польгці  втікають.  Шевч.  130. 
То  король  нііверсали  писав,  самому  Бара- 
башу  до  рук  подавав.  Дума.  2)  Названіе 
вола  самой  світлой  масти.  КС.  1898. 

VII.  42.  3)  Весенняя  хороводная  игра  мо- 
лодежи, существующая  въ  двухъ  видахъ. 

Опис,  у  Чуб.  III.  42—46,  Ив.  74,  Маркев. 
70.  Ну  лиш  у  хрещика,  або  в  короля.  МВ. 
4)  Король  (въ  картахъ).  КС.  1887.  VI- 
463;  5)  Преимущ.  во  мн.  Родъ  игры  въ 
бирюльки;  изъ  употребляющихся  при  этомъ 
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86  палочекъ,  четьфе,  боліє  толстыя,  так- 
же называются  королями.-  КС.  1887.  VI. 

478.  Ум.  Корблмн. 
Корбльство.  ва,  с.  Королевство.  Як 

найдеш  ти  мені  де-небудь  дівку  таку,  щоб 
мені  за  жону  була,  то  я  оддам  половину 
свойого  корольства.  Чуб. 

Корбльский,  а,  є  =  Королівський.  Іде 
він  проз  корольский  двір.  Чуб. 

Королювання,  ня,  с  Пребьіваніе  ко- 
ролемъ.  Желех. 

Королювати,  люю,  еш,  и.  Быть  ко- 
ро лемъ.  Ой  ти  будеш,  Семене  Палію,  ко- 

ролем королювати-  КС    1882.  III.  613. 

Короли,  лйтн,  с.  Маленькій  король, 
дитя  король.  Корелятами  называли  козаки 
иольскихъ  и  украинскихъ  магнатовъ.  ...Поки 

зрадники  поспільства  будуть  великими  до- 
статками пишатись,  нам  правди,  сито- 

сти,  впокою  від  лядських  козлят  не  спо- 
діватись. К.  ЦН.  241. 

Коромисел,  ела,  м.  и  корбмисло,  сла, 
с  1)  Коромысло-  Несе  дівка  воду  з  броду, 
коромесло  гнеться.  Чуб.  Ой  із  броду  несу 

воду, — коромисел  гнется.  Мет.  50.  2)  Ры- 
чагъ,  которымъ  приводятся  въ  движеніе 
при  звоні  языки  маленькихъ  колоколовъ. 
Сим.  170.  3)  Датская  игра:  двое  дітей 

становятся  другъ  къ  другу  спиной,  пере- 
плетаются руками  и  поочередно  каждый 

нагибается  впередъ,  отчего  другой  поды- 
мается на  воздухъ.  Мил.  55.  КС.  1887. 

VI.  479. 

Коромбла,  лн,  ж.  Крамола,  заговоръ. 

Князі  кують  коромоли.  О.  1861.  III.  Ко- 
стом.  30. 

Коромблувати,  лу"ю,  еш,  гл.  Учинять 
заговоръ.  Коромолуе  з  ним  на  Данила  вла- 

дика. О.   1861.  Ш.  Костом.  30. 

Корина,  нн,  ж.  Корона.  Являлась  пе- 
ред ним  в  золотій  короні,  як  малюють  свя- 

тих на  образах.  Левнц.  І.  271.  Ум.  Ко- 
ронка, корбноньна,  корбиочка.  А  за  нею  Ма- 

ти Божа,  зложила  щюноньку  на  її  голо- 
воньку. Рк.  Макс. 

Корбнний,  а,  е.  Коронный,  государ- 
ственный. Гетьману  коронному  узять  себе 

за  шию  не  давали.   К.  ЧР.   11. 

Коронбвка,  ки,  ж.  Вінець  при  він- 
чаній супругом».  Де  ж  ти  підеш,  Мари- 

еснько,  під  Божий  вінок'  стати?..  Підемо 
до  церковці  поругиати  щюновці.  Гол.  ̂ .383. 

Корбноиыса  и  корбночва,  ви,  ж. 
Ум.  оті.  корона. 

Коронування,  ня,  с  1)  Коронованій. 
2)  Обрлдъ  нринятія  нопаго    члена  въ  об- 

щество парубків,  состояний  въ  поднятіи 
принимаемого  на  рукахъ,  піній  обрядовой 
пісни  и  затЬмъ  угощеній.  КС.  1887.  VIII. 
767—768. 

Коронувати,  ную,  еш,  гл  1)  Короно- 
вать. Желех.  2)  Принимать  новаго  члена 

въ  общество  парубків.  См.  Коронування  2. 

Коронуватися,  иуюся,  ешея,  гл.  Ко- 
роноваться. Желех. 

Корой,  на,  м.  Кариъ,  Сургішіх  ЬагЬп8. 

1  риба  не  аби  яка,- -все  вернзуб,  коропи, 
карасі.  Стор. 

Кордна,  пи,  ж.  Жаба.  Вх.  Зн.  28. 
Ум.  Корбпка. 

Коропавий,  а,  е.  Шероховатый,  въ  бу- 
горкахъ   Желех. 

Коропавиця,  ці,  ж.=Коропа.  Желех. 

Корбпавка,  ви,  ж.  =  Коропа.  Р>х. 

Зн.  24. 

Коропатва,  вн,  ж. —Коропа.  Бх.  Лем. 
427. 

Коропатий,  а,  е.=-Коропавий.  Коро- 
пата  жаба=Коропа.  Вх.  Уг.  246. 

Коропатннця,  ці,  ж.— Коропа.  Вх. 
Уг.  246. 

Корбпка,  кн,  ж.  Ум.  отъ  ворбна. 

Кброст,  ту,  м.  Корни  и  пр.  на  йолі. 
Коросту  башцъко  на  полі.   Чигир,  у. 

Корбста,  тн,  ж.  Чесотка.  Короста  не 

велика  й  не  мала — як  на  дубові  кора.  Поел. 
Корбставий,  а,  е.  1)  Чесоточный.  2) 

Шероховатый  (о  твердой  поверхности). 

Шух.  I.  284. 
Корбставка,  ви,  ж.  1)  Женщина,  боль- 
ная чесоткой.  Употребляется  какъ  бранное 

слово.  Шух.  I.  34.  2)=Коропа.  Вх.  Зн.  28. 
Коростій,  тій,  м.  Иміющій  ворбсту. 

Коростій,  коростій! веди  бабу  на  постіль!  Нн. 

Корбстовий,  а,  е.=Короставий.  Не 
тіш  теїці  коростовим  зятем.  Ном.  №  5611. 

Коростуватий,  а,  е  Коростувате  пб- 
ле.  Поле,  на  которомъ  много  всякихъ  кор- 

ней. Чигир.  у. 

Коростявий,  а,  е.=Коростаний.  Бо- 
дай тебе  волами  возили,  а  мене  хоч  коро- 

стявою, та  конячкою.  Ном.  №  3254.  Ко- 

ростява чухмариться.  І'рин.  III.  652. Корбстявіти,  вію,  еш,  іл.  Заболівать 
чесоткою. 

Корбстяний,  а,  є— Коростявий.  Обі- 
звався коростяний  до  шолудивого.  Ііосл. 

Коротати,  таю,  еш,  гл.  Коротать,  про- 
водить. Дітей  годувать,  свій  вік  коротать. 

Ном.  №  9200. 
Коротенький,    а,  є.    1)    Коротенькій. 
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Ініжені.кн  коротенькі,  і  ушеньки  клапоньки, 
і  сама  як  свиня.  Ном.  Л»  7931.  2)Краткій. 

Коротенько,  нар.  1)  Коротко.  2)  Крат- 
ко. Скажемо  хоч  коротенько,  з  яких  ча- 

стин вода  складається.  Дещо. 

Коротбсенький,  а,  є.  1)  Самый  ко- 
роткій. А  сама  жінка  маленька,  короте- 
сенька. МВ.  II.  132.  2)  Самый  краткій. 

Коротеча,  ні,  ж. — на  тббе!  Чтобъ 
ты  пропалъ!  Желаю  тебі  смертні  Вх.  Зн. 
28.  См.  Коротка  година. 

Коротити,  чу\  тйш,  гл.  Укорачивать. 

Коротитися,  ч^ся,  тйшся,  гл.  Укора- 
чиваться. Коротився  вже  ж  вік  мій:  давай- 

те мі  свічки  в  руки.  КоІЬ.  І.  220. 
Короткий,  а,  є.  1)  Короткій.  Короткий 

той  веселий  вік  дівочий.  Левиц.  Пристав 
з  короткими  гужами.  Ном.  2)  Крат- 

кій. 3)  Корбтка  година,  норбтний  час.  Въ 
вьіраженіп:  Бодай  на  тебе  корбтка  година 
(норбтний  час)! = Бодай  на  тебе  коротёча! 
Вх.  Зн.  28.  Ум.  Коротенький,  коротесенький. 

Короткість,  костя,  ж.  Краткость.  Ко- 
роткость часу.  Желех. 

Коротко,  нар.  1)  Коротко.  Гарно,  та 
коротко.  Ном.  Кбротко  жити.  Быть  пе- 
долговічну.  2)  Кратко.  Тепер  скажемо  ко- 

ротко, що  Шрам  Паволоцький...  сам  удавсь 
до  Тетері.  К.  ЧР.  411    Ум.  Коротенько. 

Короткозбркий,  а,  є.  Близорукій.  Мвр- 
гор.  у.  Слов.  Д.  Эварн. 

Короткомбвність,  ности,  ж.  Лако- 
низмъ.  Знаходимо  в  їй  (у  книзі)  усі  при- 

кмети старосвітського  стилю:  короткомов- 
ність,  нахил  до  загадки.  К.  Іов.  IX. 

Коротконогий,  а,  е.  Съ  короткими  но- 
гами. Желех. 

Короткорбгий,  а,  е.  Съ  короткими  ро- 
гами. Желех. 

Корот^ха,  хи,  ж.  Малорослая  женщина. 
Ум.  Коротушечна,  коротушна.  Ой  жінко 
моя,  коротушечко!  Чи  нічого  повочерять, 
моя  душечко?  Чуб.  У.  686. 

Коротышка,  ки,  ж.  1)  Ум.  огь  коро- 
тка. 2)  Короткая  свитка. 

Коротюха,  хн,  ае.=Коротуха.  Най 
тя  бере  зла  тетюха,  таки  будеш/  коро- 

тюха. Гол.  І.  320. 
Кброчок,  чка,  м.  Ум.  оті.  кброк. 

Кбрпати,  паю,  еш,  гл.  Ковырять.  Кбр- 
пати  бчі.  Укорять,  попрекать.  Як  поба- 

чить було,  що  хто  їде  на  коняці,  то  так 
і  заздрить  очима,  і  ну  корпать  очі  чоло- 

вікові своєму.  Рудч.  Ск.  II.  174. 
Кбрпатися,     паюся,     ешся,     гл.    Ко- 

паться. Антосьо  все  корпавсь  у  капшуиі. 
Св.  Л.   178. 

Корпнсати,  сак»,  еш,  гл.=Копирсати. 
Палічками  землю  корписали.  Св.  Л.  174. 

Корпйсочка,  ки,  ж.  О  лисиці  (въ 

пісні):  хлопотунья'/*  постоянно  копающая- 
ся? Ой  не  знала  удівонька,  як  у  світі 

жить,  та  наняла  ведмедика  за  плугом  хо- 
дить... А  лисичку -корписочку  обідать  но- 

сить. Чуб.  У.  812. 
Кбрпус,  са,  м.  Корпусъ,  стань.  Ле- 

мішка робив  своїм  огрядним  корпусом  і  рос- 
том великий  контраст.  Левиц.  І.  333. 

Кбрса,  си,  ж.  Полозь  саней.  Шух. 
І.  180. 

Корсатка,  ки,  ж.  1)  Раст.?  2) — гірсь- 
ка. Рас.  Ніегаііит  аигапііасит.  Шух.  І.  20. 

Корсбт,  ту,  м.  и  корсетка,  ки,  ж.= 
Керсет,  керсетка.  Гол.  Од.  22.  КС.  1893. 
У.  282.  Плахта  на  їй  шовкова  ...корсет 
зелений-  МВ.  II.  77. 

Кортіти,  кортить  (когб  и  кому" ),  гл. безл.  Не  терпіться,  тянуть  къ  чему,  хо- 
тіть и  желать  чего  нибудь.  Кортить  лит- 
винка скоринка  Ном.  №  5013.  Хто  язик 

держить  за  зубами,  то  того  нічого  не  кор- 
тить- Ном.  №  1106  Як  ріжуть  птицю, 

то  аж  дріжу,  так  мене  кортіло  напиться 

тієї  крови.  Стор.  МІІр.  ЗО.'  Кортить таки  тобі  домівка. 

Кортйчка,  ки,  ж.  Нетерпіливое,  силь- 
ное желаніе. 

Коругбн,  гии,  ж.  =  Корогбн.  Щоб 
військо  йшло  під  коруюв.  Котл.  Ен. 

Корх,  ха,  м.  1)  Міра  длины  въ  ширину 
ладони  или  въ  четыре  пальца.  Б  старі 
годи  бач  на  ціп  міряли  корхами.  Харьк.  г. 
Виріс  як  ячменик  на  корх,  що  тілько  на 
юлу  косу  косити.  Черниг.  у.  Виріс  на  три 
корхи  вгору.  Г.  Барв.  347.  2)  Щепотка 
(земли).  I  то  не  наги  корх  землі,  иго  нам 
очі  закриють.  Ном.  №  1499. 

Корцівка,  ки,  ж.=Корчівка  2.  КоІЬ. 

І.  61. 
Корн,  ча,  м.  1)  Пень.  2)  Кусть.  Тіль- 
ко при  долині  два  корчі  калини.  Чуб.  У. 

32.  Ум.  Кбрчик.  Ой  на  городі  дві  лободі, 

третій  корчик  бобу.  Грин.  III.  219. 
Корчага,  ги,  ж.  Глиняный  сосудъ  съ 

узкимъ  горлышкомъ  для  водки.  Вх.  Зн.  28. 
Корчак,  ка,  м.  Водяная  мельница  съ 

наливнымъ  колесомъ.  Левч.   См.  Коречний. 

Корчастий,  а,  е.  Кустистый,  густой. 
Садочок  вишневий  корчастий.  Грин.  НІ.  527. 

Корчемний,  а,  е.     1)  Принадлежавши 
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корчмі.  2) Кабадкій,  непотребный,  непри- 
стойный. Підла  чернь  корчемна.  1£.  ЦН.  245. 

Корчик,  ка,  м.  Ум.  отъ  корч. 
Корчйстий,  а,  є  ̂ Корчастий.  Кор- 

чисте  жито-  Подольск,  г. 
Корчити,  чу,  чиш,  1)  Корчить,  гнуть. 

Як  берест  од  огню  корчиться,  так..-  місяч- 
ною відьмача,  або  відьму,  щоб  корчило  і  ло- 

тіло.  Чуб:  І.  85.  Хлопці  сиділи,  постолики 
корчили.  Грин.  III.  103.  2)  Кривить. 
Батько  як  зачав  корчити  лице.  Ном.  Л; 
?346.  3)=Корчувати.  Вх.  Лем.  427. 

Кбрчитися,  чуся,  чншся,  гл.  Корчить- 
ся. Бе]>ест.  од  огню  корчитыя.  Чуб.  І.  85. 

Барило  вихопив  із-за  пояса  пистоль,  навів 
на  ляха,  що  од  мук  корчився  на  палі. 
Стор.  МИр.   131. 

Корчів,  чбва,  и.=Корчага.  Вх.  Зн.  28. 
Корчівка,  ки,  ж.  1)  Выкорчеванное 

місто.  Се  корчівка:  тут  були  колись  граб- 
ки— він  вирубав,  після  викорчував  та  й  по- 

чав сіяти.  Брацл.  у.  2)  Нижняя  доска  въ 
норці  колеса  водяной  мельиицы.  Мик.  480. 

Корчій,  чій,  м.  Судороги. 
Корчма,  ми,  ж.  Корчма.  А  козак  си- 

дить у  корчмі  та  мед-вино  кружає-  Дума. 
Корчму  робити.  Значить  у  лемковъ  устраи- 

вать забаву  съ  музыкой  и  угощеніемть.  Вх. 
Лем.  427.  Ум.  Корчомка.  корчбмочка  Ой 
крикнули  молодці  да  сидючи  в  корчомці. 
Макс.  А  всі  дівки  прийдуть  до  корчомочки 
гуляти.  Чуб.  V.   114. 

Корчомаха,  хи,  ж.  Толстая,  кривая 
палка.  Козелецк.  у. 

Корчбмва,  корчбмочка,  ки,  ж.  Ум. 
отъ  корчма. 

Корчування,  ня,  с.  Корчеваніе. 

Корчувати,  чу^ю,  еш,  гл.  Корчевать. Чигир,  у. 

Корчуватися,  чуюся,  ешся,  гл.  Кус- 
титься (о  хлібі).  Хере. 

Корчуга,  ги,  ж.  Преимущ.  во  мн.  Ко- 
роткія  сани  съ  толстыми  и  высокими  по- 

лозьями, уиотребляющіеся  для  перевозки 
срубленныхъ  деревьевъ.  Шух.  I.  180. 

Корчуля,  лі,  э*?.=Корчага.  Вх.  Зн.  28. 
Коршак,  ка,  м.  Коршунъ.  Нехай  кор- 

шак на  ваші  кури  насядсться.  Чуб.  I.  280. 
Кбршма,  мй,  ж.  =  Корчма.  Доброю 

коршма  не  зопсуе,  а  лихого  і  церков  не 
поправить.  Ном.  Л»  3232.  Ум.  Коршёина, 
норншбньна,  коршомка.  Іди,  сину,  ■  до  кор- 
шемки.  Грин  III.  322.  Козак  ледащиця  не 
хоче  робити,  іде  до  корш.ноньки  мед-юріл- 
ку  пити.  Чуб.  V.  39. 

Коршмйця.    ці,    ж.  =  Коршма.    Піп 

каже:  ідімо  до  божниці;,  а  п'яниця  каже: 
ідімо  до  коршмиці.  Ном.  №  11728. 

Коршмбнька,  ки,  ж.  Ум.  отъ  вороша. 
Коршбц,  ва  и  коршбвив,  ка,  м.  Родъ 

лосуды.  Вх.  Лем.  427.  П~е  винце  за  сто- ликом, мірят  собі  коршовиком.  Гол.  І.  86. 
См.  Корчів. 

Коршомка,  ки,  ж-  Ум.  отъ  коршма. 

Корйк,  ка,  м.  1)  Ковшъ.  Святе  діло 
наші  січові  коряки!  У  нашому  коряці  уто- 
пиш  иншою  мізерною  ляшка-  К.  ЧР.  122. 
Льохи,  шинки  з  шинкарками,  з  винами, 
медами,  закупили  запорожці  та  й  тнуть 
коряками!  Шевч.  369.  2)  Плата  мельнику 
мукою  за  помолъ.  Мое  діло  мірошницьке: 
підкрути  та  й  сядь,  а  коряки  бери.  Ном. 
стр.  285,  №  31  і4.  3)=Корець  3.  Вх.  Зн. 
28.  Ум.  Корячок.  Кожному  іостю  по  ко- 

рячку і  почали  частуваться  і  кружать- 
Стор.  МПр.  154. 

Корячкуватий,  а,  е.  Кривой  и  со  мно- 
жествомъ  развітвленій  (о  дереві).  Дерево 
й  нарубалось.  Таке  корячкувате,  що  й  на 
палимо  не  вибереш.  Рудч.  Ск.  II.  7. 

Корячбв,  чка,  м.  Ум.  отъ  коряк. 
Коей,  сй,  ж.  1)  Коса.  От  поберуть 

коси,  та  й  пійдуть  ніби-то  косить.  ЗОЮР. 
І.  287.  Части  косы:  самая  полоса  назы- 

вается полотнб,  обухъ  ея — прут,  носокъ— 
писок,  часть  около  писку — иблос,  конецъ 
острія — жало,  пятка — пятна,  въ  которой 
находится  пупець,  входящій  въ  ямку  косо- 

вища; пятку  придерживаетъ  на  косовищі 
желізное  кольцо — перстінь,  а  сверхъ  того 
еще  желізная  занівка  и  деревянный  пас- 
клин  (клинъ).  Шух.  I.  169.  2)  Коса,  спле- 

тенные волосы.  Тихо,  тихо  Дунай  воду 

несе,  а  ще  тихше  дівка  ■  косу  чеше.  В  п. 
3)  Только  мн.  ч.  и  въ  нЬкоторыхъ  міст- 
ностяхъ:  Коси.  Волосы  вообще.  О.  1862. 
УШ.  49.  Який  він  чудний:  борода  чорна, 
коси  русяві.  Радом.  4)  Луковая  плетеница, 
вінокь,  въ  который  вплетены  луковицы. 
Вас.  204.  5)  Селезенка.  Коса  свиняча,  що 
коло  печінки,  дьвгенька.  Ном.  №  310.  6)= 
Косарь  2.  Вх.  Уг.  246.  7)  мн.=Косарь  4. 
Вх.  Лем.  427.  8)  Коса  Богоматерина.  Раст. 
Нурегісит^питіїившп.  Черк.  у.  Ум.  Кіска, 
нісонька,  кісочка,  кбена,  кбезньна.  По  три 
копи  дівочка,  по  чотирі  кісочка.  Маркев. 

68.  Що  суботи  ізмивала  і  в  кісоньку  за- 
плітала. У  в.  Косище.  В  тих  баштих  пан- 

нів  такі  здоровецькі  косища,  неначе  в  кож- 
ної куделя  на  юлові.  Левиц.  Кож.  22. 
Косак,  ка,  м.  Большой  ножъ  для  сі- 

ченій капусты.  Вх.  Уг.  246. 
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КосДрик,  ка,  м.  1)  Ум.  оті.  косарь. 
Геп  нуте,  косарі,  ви,  косарики  мої.  Ном. 
№  9998.  2)  мн.  Раст.  Кавалерскія  шпоры, 
БеІрЬіпіиш  соп80Іі(1а.  Анн.  124. 

Коеарнчок,  чка,   и.  Ум.  отъ  косарь. 

Косарка,  ки,  ж.  1)  Сінокосильная  ма- 
шива.  Екатер.  V.  (Залюбовск.).  2)  мн.= 
Косарик  2.  Вх.  Пч   І.  10. 

Косарський,  а,  в.  Косарскій.  Рівняє 
роботу  теслярську  до  косарської.  Ном. 
№  10037.  Косарі  співали  косарських  пісень. 
Левиц.  Пов.   109. 

Косарь,  ря,  ,н.  1)  Косарь,  косецъ.  Гей 
нуте,  косарі,  ви,  косарики  мої.  Ном.  №  9998. 
Въ  виді  косаря  представляется  смерть. 
Над  головою  вже  несе  свою  неклепаную  косу 
косарі,  непевний.  Шевч.  2)  Насік.  Фалан- 
гидъ,  сінокось,  РЬа1ап£іит  оріїіо.  Вх. 
Нч-  І.  7.  3)  Ножъ  изъ  обломка  косы,  уііот- 
ребляемый  для  бритья.  Сим.  157.  4)  Со- 
звіздіе  Оріонь.  Чуб.  1.  14.  5)  мн.  Раст. 
Епхііит  сісиїагіит.  Вх.  Пч.  I.  10.  Ум. 

Косарин,  косаричок.  Мій  синочку,  мій  коса- 
ричку!  Мил.  213. 

Косарювати,  рюю,  еш,  гл.  Выть  кос- 
цемъ.  Ми  з  Петром  косарюємо  вдвох. 
Волч!  у. 

Косатарь,  ря,  м.  Эпитетъ  селезня: 
иміющій  косиці.  См.  Косиця  3.  Лачуре-ко- 
сатарю,  Марусини  проматарю,  проси  своїх 
гостей.  Чуб.  IV.  201. 

Косатий,  а,  е.  Съ  большими  косами. 
Дві  дівки  косатих  та  два  парубки  у сапшх. 
Чуб.  V.  439. 

Косатка,  ки,  ж.  Раст.  Асопіїшн  па- 
реііив.  Вх.  Лем.  427. 

Коснбав,  ва,  м.  =  Косарь  2.  Вх. 
Лем.  427. 

Косий,  а,  е.  1)  Косой.  Постіл  косий, 
а  я  босий.  Чуб.  2)  О  столі:  треугольный. 
По  під  стінами  стояло  12  стільців,  в  кут- 

ках косі  столики.  Левиц.  I.  133.  Занос- 
има. КС   1898.  VII.  45. 

Косйльки,  льок,  ж.  мн.  Раст.=Со- 
кирки.  Вх.  Пч.  I.  10. 

Косинець,  нця,  м.  1)*  Треугольника.  2) 
Треугольная  полка  въ  углу  комнаты.  Ум. 
Косинчик.  Попід  стінами  стояли  дванад- 

цять стільців,  в  кутках  косі  столики,  и 
над  ними  вгорі  косинчики  з  карнизом  на 
книжки.  Левиц.  І.  133. 

I.  Косинй,  ні,  ж.  Кривая  линія,  кри- 
визна. Наша  межа  йде  рівно,  а  далі  по- 
синею, а  від  косині  знов  рівно  Донск.  обл. 

Міусск.  окр. 
II.  Косинй,  нити,  ж.   Уи.  отъ  коса. 

Роздивлялась  на  свої  бровинята,  лизала 
пальці  і  приглажувала  нчми  свої  косинята. 
Левиц.  І.   199. 

Косйтень.  тня,  лі.  Раст.  а)  Косатикъ, 
Ігіз.  Вх.  Пч.  І.  10.  Шух.  І.  20.  б)  Аепів 

саіапшз.  Шух*  І.  21. Косити,  шу\  сиш,  гл.  Косить.  Ой  там 
по  над  яром  козак  сіно  косить.  Мет.   17. 

Косиця,  ці,  ж.  1)  Небольшая  коса. 
2)  мн.  Начесы  на  виокахъ  у  дівушки. 

Харьк.  г.  .3)  Загнутое  перо  на  хвості  нти- 
цы.  Сизий  селезень  з  чорними  косицями. 
Маркек.  118.  Оидить  півень  на  криниці, 
спустив  крильця  гце  й  косиці.  Грин.  III. 
53.  4)=Косниця.  А  в  пшениці  золоті  косиці. 
Нп.  5)  Цвітокь, — говорится  преимущ.  о 
гЬхъ  цвітахь,  которыми  дівушки  украша- 
ютъ  голову.  Вх.  Зн.  28.  Ой  зацвіли  черс- 
'шеньки,  зацвіли  косиці.  Гол.  IV.  514.  Вт» 
этомъ  стихі  б.  м.  иосиця=1гі$,  такъ  какъ 
косичка — Ігіз.  Вх.  Уг.  246.  6)  Родъ  вы- 

шивки. Чу€.  VII.  427.  7)  Сортированный 
(по  длині)  волосъ  изъ  конскихъ  хвостонъ 
для  сить.  Вас.  152.  Ум  Косичка,  носи- «генька. 

Косичити,  чу,  чиш,  гл.  Украшать 
цвітами  или  зеленью.  Желех. 

Косичка,  ки,  ж.  Ум.  отъ  косиця. 
Косище,  ща,  с.  Ув.  отъ  коса. 

Косінка,  ки,  ж.  Плетеницаизъ  пень- 
ки въ  виді  косы,  -  къ  ней  прикріпляють 

цвітьі,  изъ  которыхъ  составляется  вінокь 
невістьі.  Вінок  для  княгині  плетуть  на 

косінці  з  прядіва...  Дружко  прив'язує  оцю 
благословенну  квітку  (барвінок)  до  косінки... 
а  доплітають  його  вже  дівчата.  О.  1862. 

IV.  Рус  вес.  2. 
Космак,  ка,  м.  Космы,  косы.  Ось  по- 

стій, каже,  суча  дочко:  дай  мені  тебе  за 
космаки  піймати.  К.  ЧР.  204. 

Коснатій,  тій,  м.  Человікь  въ  кос- 
махъ,  косматый.  Встрічено  *въ  пасхальной 
вирші,  въ  приложеніи  къ  Іоанну  Крести- 

телю: Йван  Косматій  його  хрестив.  О. 
1862.  VI.  51. 

Косиачитися,  чуся,  чишся,  гл.  Кос- 
матиться.. Гол.  Од.  35. 

Космач  ки,  чбк,  ж.  мн.  -Аґрус.  Вх. 
Уг.   246. 

Космашечка,  ки,  ж.  Косматая.  Овеч- 
ко-космагиечко,  хто  тебе  папаше,  моя  ма- 
гиечко?  Чуб.  III.   170. 

Кбсмик,  ка,  м.  Ум.  оті.  косом. 

Космнна,  Ни,  м.  Названіе  вола  съ  не- 
правильно   посаженными    рогали:     одинъ 



Коемогрудий — Кострубонько. 

827 

■кіеть  наклонъ  впередъ,  другой  назадъ. 
КС.   1898.  VII.  45. 

Коемогрудий,  а,  е.  Съ  волосатой 
грудью.  Вх.  Зн.  28. 

Космбк,  сойке,  м.  Ум.  отъ  косок. 
Косинця,  ці,  ж.  Усъ  растенія?  А  в 

пшениці  золоті  косниці.  Грин.  III.  94. 
Косовий,  а,  е.  Косовий  сажень.  Ко- 
сая сажень.  Щоб  під  ним  і  над  ним  земля 

горіла  на  косовий  сажень.  Ном.  №  8795. 

Косовиця,  ці,  ж-  Время  уборки  с-вна. 
Коли  ще  косовиця,  а  ми  вже  сіно  возимо. 
Ном  №  2618.  Під  носом  косовиця — упо- 

треблено въ  пословиц*  въ  смысл*:  усы 
выросли.  Під  носом  косовиця,  а  на  розум 
не  орано.  Ном. 

Косовище,  ща,  с.=Кісся.  Похилились 
на  кий  або  на  косовище,  й.  ЧР.  260. 

Косогір,  гбру,  м,  Косогоръ.  Горілка  так 
і  потекла  з  комір  но  косогору.  ЗОЮР.  I.  255. 

Косом,  сна,  м.  Клокъ,  клочекъ  (перь- 
евъ.  шерсти).  Сорока  в  часнок, — вирвала 
космок...  Із  того  косма  напряла  кросна. 
Чуб.  V.  1154.  См.  Космок. 

Косонога,  ги,  нг.=Косарь  2.  Вх.  Лем. 
427. 

Косоокий,  а,  е.  Косоглазый.  Раютъ 

йому  дві  дівиці:  една  косоока,  друга  сиво- 
ока.  Чуб.  V.  35. 

Косбрий,  а,  е.  Косбра  вівцй.  Овца  съ 
рогами,  похожими  на  косы.  Желех. 

Косбрити,  рю,  риш,  гл.  Наряжать, 
кря'-"»^  одівать.  Желех. 

Косбритися,  рюся,  ришся,  гл.  Заяв- 
лять претензій;  дерзкимъ  быть  съ  къмъ 

либо.  Вх.  Зн.  Желех. 

Косорбгий,  а,  е.  Съ  рогами,  обращен- 
ными въ  разныя  стороны.  Павлогр.  у. 

Костел,  лу,  .и.  Костелъ. 
Костельний,  а,  е.  Принадлежащей 

костелу.  Взивають  усе  духовенство  ірецької 
віри  Наливайковою  сектою...  навіть  із  кос- 

тельних казальницъ.  К.  Кр.  19. 
Костельник,  за,  м.  Католикъ.  Костель- 

мики  свою  погибель  чують.  К. .  НС.  38. 
Костер,  тра,  м.  1)  Сажень  дровъ.  2) 

Куча  камыша,  сложенная  изъ  ЗО  кіп  ка- 
мыша, причемъ  каждая  копа  иміеть  60 

кулів.  Павлогр.  у.  Стояв  у  пег  на  городі 
в  кострі  на  зіму  очерет.  Котл.  Ен.  I. 

Костерйва,  ви,  ж.  Раст.  Гезіиса.  Вх. 
Пч.  I.  10— овёча.  Гевіиса  оуіпа.  Шух.  I.  20. 

Костйрник,  ка,  м.  Игрокъ  въ  кости. 

Которі  п'яниці,  которі  костйрник*'  не  хо- 
чете в  кості  програвать,  ідіть  до  .мене  в 

охотне  військо  погулять.  Дума: 

Костйронько,  ка,  м.  Ум.  оть  костйрь. 

Костйрство,  ва,  с.  Игра  въ  кости. 
Добра  свою  на  кабацьких  служебок,  на  кос- 

тйрство, на  танці -музики  не  прогайнували. 
К.  Бай.  49. 

Костйрь,  ря,  м.  1)— Костирник.  О. 
1861.  ІГ.  4.  Уподобав  картовника  і  кости- 
ра  п'яною,  що...  в  козацьтва  вигравав  у 
кості.  К.  Бай.  32.  2)  Раст.  Вгопшз  веса- 
1іпіі8.  Ь.  ЗЮЗО.  І.  114.  Ум.  Костйронько. 
А  він  шельма  костйронько,  превеликий 

п'яниченъко.  Грин.  НІ.  380. 
Костогрйв,  ва,  м.  Птица.  Ргап^іПа 

соссаіЬгаивІів. 

Костогрйва,  ви,  об.  Презрительно:  бід- 
някъ.  Той  волоцюга,  костогриза  ще  дити- 

ною тебе  зводив.  Г.  Барв.  87. 

Костокрилий,  а,  е.  Перепончатокры- 
лый. Через  базарь  кажан  костокрилий  пере- 

летить. Шевч. 

Костоиара,  ри,  ж.  Большая  кость. 
Костомаруватий,  а,  е.  Ширококостый. 

Широке  костомарувате  чоло,  ніби  воляче. 
Г.  Барв.  22. 

Костомаха,  хм,  ж.  =  Костомара. 
Желех. 

Костоправ,  ва,  м.  Костоправъ.  По- 
дольск, г. 

Костриця,  ці,  ж.  Кострика.  Я  ж  ду- 
мала, що  нагаєчка  з  костриці,  аж  то  вона 

з  поганої  сириці.  Чуб.  V.  599. 

Кострйчитися,  чуся,  чишся,  гл.  Хо- 
рохориться, ерошиться.  Блоха  усе  костри- 

читься.  Ном.  Л;  2461. 

Кострйчуватий,  а,  є.  Иміїющій  много 
кострики.  Костричувате  прядіво.  НВолын.  у. 

Кбструб,  ба,  м.  1)  Ястребъ.  Мнж.  183. 
2)  Весенняя  хороводная  игра  дввушекъ, 
описанная  у  Чуб.  НІ.  77  и   КоІЬ.  І.  158. 
3)  Неряха.  Сидів  коструб  на  припічку,  я 
не  подивився.  Гол.  НІ.  290.  Ум.  Костру- 
бонько. 

Кострубань,  ня,  м.  Со  взъерошенны- 
ми волосами,  шерстью,  перьями.  А  кому 

з  нас,  небою,  ти  здоровльом.  озвались? — 
Отому  коштрубаневі...  що  .в  середині. — А 
то  був  вітер.  О.  1861.  XI.  Свид.  50. 

Кострубатий,  а,  є.  1)  Косматый,  вих- 
растый. Москалі  _руді,  пикаті,  та  боро- 

даті, та  кострубаті.  Левиц.  І.  334.  2) 
Шероховатый.  Лебед.  у. 

Кострубач,  ча,  м.  Взъерошенный. 
Оженився  кострубач  та  взяв  пелехату. 
Гол.  П.  438. 

Кострубонько,  ка,  м.  Ум.  оть  коструб. 
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Костур,  ра,  м.  Клюва,  посохъ. — Діду 
Сидоре,  собак  боюся! — А  з  костуром,  бабко, 
а  з  костуром,  любко,  а  з  костуром,  Йархо- 
мгвно,.  сивая  шубко.  Ном.  №  12813.  Ум. 
Костурець.  Я  собак  боюся. — Ой  з  костур- 
чем,  бабко.  Грин.  III.  659.  Ув.  Костуряка. 
(Старець)  розбігся,  опершися  на  костуряку. 
Нои.  Я  13663. 

Костура,  ри,  ж.  Ножъ  для  убвванія 
животныхъ.  Вх.  Уг.  246.  Ум.  Костурна. 

Костуронька,  ки,  ж.  Посошекъ.  Дай- 
те мені  костуроньки  опіратися.  Мил.  149. 
Костурйка,  ви,  ж.  Ув.  отъ  костур. 

Костьол,  лу,  л.=Костел.  Бачте,  у 
Вільшаній  у  костьолі...  у  титаря.  Шевч. 
140. 

Костьольний,  а,  е=Костельний.  К. 
Досв.  125. 

Костюк,  ка,  м.  Рогъ  (въ  загадкі). 
Два  костюки,  два  лопухи,  чотирі  ходори, 

дев'ятий  Матвій.  (Загадка  о  корові).  Ном. 
стр.  293. 

Костюлькн,  льов,  ж.  мн.  Назв,  расте- 
ній.  Вгоігшя  зесаііпив  Ь.  и  В.  агуепзів  Ь. 
ЗЮЗО.  І.  1!4. 

Костив,  ка,  м.—  Кістяк. 
Костяний  и  косцянйй,  а,  6=Кістя- 

ний.  На  тобі  костяного  зуба,  а  мені  дай 
залізною.  Рудч.  Ск.  Б&ба-Яга — косияна  ною. 
Ном.  №  241. 

Костяниця,  ці,  ж.  —  Канениця  2. 
ЗЮЗО.  І.  134. 

Кос^хиа,  ни,  лс.=Кісонька.  Живи 
ти,  мой  тату  хна,  без  мене,  без  моєї  русої 
косухни.  Чуб.  ІУ.  280. 

Кось-кось!  меж.  Зовъ  лошади:  кось, 
кось,  кось!  Ном. 

Кбська,  ки,  ж.  дітск.=К6ся. 

Коськання,  ня,  с  Призьіваніе  лоша- 
дей крикомъ:  нбсь-кбсь!  Коськання  ночліжне 

парубоче.  К.  Дз.  214. 
Кбськати,  ваг  еш,  гл.  Призывать  ло- 

шадь крикомъ:  кось-нбсь! 
КосіЬрви,  мн.  Раст.  Ілпагіа  зепівіае- 

Погіа  Ь.  ЗЮЗО.  126. 
Кося,  сі,  ж.,  діток.  Лошадка.  Ти  до 

неї.  косю-косю!  а  вона  і  юлову  дере.  Ном. 
№  2470. 

Коойк,  ка,  м.  1)  Острый  уголъ, 
клинъ.  2)  Бревно,  которое  укрепляется 
между  двумя  столбами  (или  діагонально 
одно,  или  два  такимъ  образомъ,  что  вміс- 

ти со  столбами  составляготъ  букву  М)  и 
служить  для  укріпленія  посліднихь.  Кіев. 
в  Подольск,  г.  3)  Кусокъ  сіти;  изь  шести 
косяків  сшивается  бредень.  Браун.  39.   4) 

Каватъ  для  якоря  на  дяіпровсвой  лодкі. 
Мнж.  179.  5)  Небольшой  табунъ  лошадей. 
Було  в  йою  трохи  коров  і  волів  та  по 
полю  пасся  косяк  чималенький.   Сніп.   156. 

Косяки,  нар.  Наискось,  діагонально. 
То  взад,  то  вбік,  то  косяка. 

Косятйнець,  нця,  м.  Родъ  растенія. 
Черниг, 

Кота!  меж.  Крикъ  на  кота:  прочь!  А 
кота!  бо  тя  наздопчу.  Ном.  №  497. 

Котара,  ри,  ж.  Юрта,  шалапгь.  1  ви- 
брав за  царя  раба  свою  Давида,  з  котари 

йою  взяв  од  батьковських  овечок.  К.  Нсал. 

183 
Котарь,  рй,  м.  =  Кіт?  Колыбельная 

пісня:  Ой  ну  люлі,  котарю,  та  вимети 
кошару,  а  ти,  котко  рудю,  та  вимети 
гРубу,  а  ти,  кф,ку  волохатий,  та  й  об- 

мети коло  хати.  Мил.  43. 
Котел,  тла,  м.  1)  Котелъ.  2)  Литавры. 

Приїхали  (в  Січ),  вдарили  в"  котли,  зібра- лись козаки.  ЗОЮР.  І.  168.  Ум.  Котелбк. 

Котелка,  ки,  ж.  Окалина  міди,  по- 
лучаемая при  вьіділкі  мідньїхь  котловъ. 

Вас.  182. 
Котелбк,  лка,  м.  1)  Ум.  отъ  котел. 

Докопавсь  до  грошей  да  й  витяг  як  сили 
мога  котелок  хороший.  ЗОЮР.  II.  88.  2) 
мн.  Раст.  Тгара  паіапз  Ь.  ЗЮЗО.  І.  139. 

Котеяй,  нити,  с.=Кошеня. 
Котець,  тцй,  м.  1)  Камышевая  заго- 

городь  въ  виді  почти  сомкнутаго  круга, 
стоящая  въ  воді  для  ловли  рыбы.  Браун. 
15.  Пішли  на  озеро,— там  наші  кітці 
стояли,  на  рибу  поставили.  Новомоск.  у. 
2)  Родъ  пасхальной  игры,  состоящей  въ 
катаній  яицъ.  КС.  1891.  V.  207.  См.  Ко- 
тючка. 

Коти,  тів,   и*. —Котець.  Браун.  15. 

Котйп,  ги,  ж.  Теліга,  на  которой  во- 
зять необходимые  для  пастуховъ  овецъ  при- 

пасы. Левч.  Мали  вони  ще  при  отарах  і 
котиіу...  возили  харчі,  воду  і  дрова.  Стор. 

II.  182. 
Котигорошок,  шка,  м.  Сказочный  бо- 

гатырь, мать  котораго  забеременіла  отъ 
сьіденной  горошинки.  Мнж.  30. 

Котик,  ка,  м.  1)  Ум.  отъ  кіт.  Був 
собі  котик  та  півник  та  спряглися  жить. 
Рудч.  Ск.  I.  27.  2)  Родъ  женской  шубки. 

Зап'яті  одинаковими  хустками,  в  одинако- 
вих  котиках,  критих  ясно-зеленою  мате- 

рією, вони  були  ніби  однолітки.  Левиц. 
Пов.  21  3)  Щетка  (на  ногахъ  лошади); 
задній  коготь  (у  собаки).  Желех.  Вх.  11ч. 
I.  14.  4)  Кусокъ  дерна,    употребляющейся 
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въ  игр*,  называемой  ибтики,  КС  1887.  VI. 
484.  5)  Цвіть  вербы,  лозы,  ивы.  Свячена 
лоза  і  котики — ліки  од  трясці-  Ном.  №  8401. 
6)  мн.  СІесЬоюа  Ьесіогасеа  Ь.  ЗЮЗО.  I. 
124.  8)  Пузырьки,  поднимающееся  со  дна 
ируда,  болота.  Коли  замерза  вода,  то  ко- 

тики підходять  зі  дна,  то  тим  і  крига 

як  сіль  розсипається.  Чигир,  у.  Ум  Кбти- 
чок.  А  котичок  няв-няв-няв!  Рудч.  Ск.  І  51. 

Котйна,  на,  м.  Коть.  Котино,  котино! 
поїдемо  по  сіно.  Мет.  3. 

Котйгн,  чу\  тжш,  гл.  Катить.  Лід 
кріпкий,  хоч  гармати  коти.  Ном.  Реве, 
стогне  хуртовина,  котить,  верне  полем. 
Шевч.  82. 

Котитися,  чу"ся,  тншея,  гл.  1)  Ка- титься. І  по  сей  бік  гора,  і  по  той  бік 
гора,  а  між  тими  крутими  горами  коти- 

лась зоря.  Мет.  Піт  з  його  котиться. 
2,  Раждать  (о  коткі,  .овці  и  зайці). 
Кішка,  то  вже  звір  і  навіть  не  несеться, 
а  котиться.  Леїіиц.  Ііов.  3)  Клубиться  (о 
дині,  тумані).  Тулиш  яром  котиться, 
дівці  гулять  хочеться.  Нп. 

Кбтичок,  чка,  м.  Ум.  оть  котик. 
Котище,  ща,  м.  Ув.  оть  кіт. 

Котіль,  ля,  м.  Наружная  плетеная 
воронка  верши.  Шух.  І.  226. 

Котко,  ка,  м.  Котикъ.  Продрав  котко 
стелю.  Грин.  III.  492.  За  и(о  його  дурно 
бить?  Котко  буде  молотить.  Мил.  44. 

Котляр,  ра,  м.~ -Кітляр.  Котл. 
Котляренко,  ка,  м.  Сынъ  мідника, 

литаврщика. 
Котлярівна,  ни,  ж.  Дочь  мідника, 

литаврщика. 
Котка,  ми,  ж.  Котомка.  Лохвиц.  у. 
Котбвка,  кя,  ж.  Конура  для  кота  (въ 

сказкі).  Вона  построгла  йому  (котові)  ко- 
товку  і  городець  чималий  дала.  Рудч. 
Ск.  І.  25. 

Котбвнй,  а,  є.  Кошачій.  — 
Коток,  тка,  м.  1)  Ум.  оть  кіт.  Сама 

баба  злизала  і  на  котка  сказала.  Мет.  3. 

Ой  ну  люлі,  кітку,  украв  в  баби  квітку. 
Мил.  44.  2)  Колыбельная  пісня.  Над  ко- 

лискою котка  виспівувати.  К.  Гр.  Кв.  ХХІУ. 
Сяду  прясти,  повкладавши  діток  та  по- 

присипавши котками.  Г.  Барв.  442.  3)  Ка- 
токь.  4)  Деревянный  цилиндрь,  подкла- 
дываемый  подъ  ухватъ,  чтобы  легче  было 
вынимать  взъ  печи  горшки.  5)=Котючна. 
КС.  1891.  V.  207.  6)  мн.  Котнй.  Раст. 
Тгіїоііит  апеше  Ь.  ЗЮЗО.  I.  139.  Ум. 
Нотбчок.    Ой  був  собі   коточок,  украв  собі 

клубочок.  Мет.  Колише  в  запічку  маленькою 
внучка,  виспівуючи  коточка.  Левиц.  І.  24. 

Котолук,  па,  м.  1)  Кошкодеръ.  Хоч 
і  котолуп,  та  гроші  мае-  Ном-  №  14334. 
2)  Разносчикъ  мелкихъ  товаровъ  изъ  м. 
Рашевки,  Гадяцк.  у.  ЗЮ30.І.  228.  Вас;.  189. 

Котол^пня,  ні,  ж.  Місто,  гді  уби- 
вають и  обдирають  вошекъ,  а  въ  иере- 

носномъ  смьіслі — місто  пытокъ. 
Котора,  рй,  ж.  Ссора,  раздоръ;  обида. 

Котору  завдавати.  Обижать,  оскорблять. 
Вх.  Зн.  28. 

Которгати,  гаю,  еш,  и.  Сильно  дер- 
гать, теребить,  тормошить. 

Которий  и  котрий,  а,  е.  мгьст.  1) 
Какой.  Три  пащ — єдні  штани:  котрий 
успіе,  той  і  штани  надіне.  Ном.  №  1180. 
Не  знаєш,  з  котрого  боку  зайти.  Ном. 
Которий  би  міг  турчин-яничар  сей  сон 
одюдати,  міг  би  йому  три  гради  турецькії 

дарувати.  Дума.  2)  Какой-нибудь.  Як" до- живе було  которий  запорожець  до  великої 

старости...  то  наб'є  черес  дукатами;  та 
забере  з  собою  приятелів...  та  й  іде  з  ни- 
ми  в  Київ  бенкетувати.  К.  ЧР.  84.  Часом 
несподівано  котора  дівчина  вбіжить  до  мене 
з  будинку.  МВ.  (О.  1862.  III.  43).  3)  Иной. 

Як  которий,  то  й  навчиться,  а  сей — ні- 
коли 4)  Некоторый,  одинъ,  другой...  Та 

в  тій  школі  так:  котрий  пише,  котрий 

читає,  а  котрий  то  й  байдики  б'є. — Ко- 
торих  дівчат  то-  матері  не  пустили 
в  дружки,  которі  й  сами  не  пішли.  МВ. 

І.  41. Котрий.  См.  Которий. 

Котрийсь,  рась,  ресь,  мгьст.  Какой-то, 
нікоторьій.  Жие  до  котрогось  часу.  Ном. 
№  8215. 

Котулйти,  лйю,  вш,  гл.=Кутулятн. 
Мнж.  182. 

Котина,  ни,  ж.  Плита  сь  котломь, 

устроенная  такимъ  образомъ,  что1  дымъ 
выходить  изъ  отверстій  вокругъ  котла  въ 
находящійся  сверху  нбиин.  Подольск.  Св. 
Л.  27. 

Котись,  ей,  м.  Ум.  и  ласк,  отъ  кіт. 
Котусю-братіку!  скажи  мені  скоріше,  хто 
з  хазяїнів  оттут  усіх  добріше?  Гліб. 

Котюга,  ги,  м.  1)  Ув.  оть  кіт.  Стар 
як  котюга,  а  бреше  як  гценя-  Ном.  А? 

6905.  Невже  когпюю  знов  думає  про  сало'ї 
К.  ЧР.  289.  2)  Собака  домашняя  (у  гуцу- 
ловь).  Вх.  Пч.  І.  16.  Котюга  забрехала. 

Шух.  І.  89. 
Котючий,  в,  є.  1)  Легко  катящійся. 

Бач,  які  котючі  гроші— швидко  вже  й  рос- 
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котились. — Котючий  вітер  низався  поміж 
деревом  безлистим.  МВ.  II.  113.  2)  Плодо- 

витый (о  животныхъ). 
Котючка,  ки,  ж.  Игра  въ  катаніе 

яицъ  на  первый  и  второй  день  Пасхи, 
описан,  у  Чуб.  ІУ.  43.  КС.  1891.  V.  207. 

Котя,  тяти,  с.  1)  Котенокъ.  2)  Упот- 
ребляется, какъ  ласкательні  е  слово  для 

двтей:  Цить,  копію,  цить! — каже  мати, 
втираючи  сльози  дитині.  Св.  Л.   100. 

Котях,  ха,  м. —Кізяк.  Ґава  зимою: 

„руб  копіях!"  І  тому  рада.  Мнж    172. 
Котячий,  а,  є.  Кошачій/  Котяча 

шерстина. 
Кофа,  фн,  ж.  Кружка  для  воды.  Федьк. 
Кох,  ху,  м.  Корзинка?  коробокъ?  Дів- 

чата танцюють  з  парубками — тільки  од- 
ляски  йдуть,  а  музиці  так  кох  і  наскида- 

ють грошей.  Г.  Барв.  58. 

Кохан,  на,  м  —Коханець.  І'.х  Лем. 42?. 

Коханенький,  а,  є.  Ум.  огь  коханий. 
Коханець,  нця,  м.  Возлюбленный.  Ой 

хоч  ламай,  хоч  не  ламай  мизинною  пальця, 

як  не  було,  то  й  не  буде  над  мене  ко- 
ханця. Нн. 

Коханий,  а,  є.  1)  Любезный.  Ляхам  своїм 
коханим  росказуйте,  а  не  мені.  Стор.  2)= 
Коханець.  Не  жди  свою  коханою  з  дале- 

кою краю.  Мет.  3)  Милый,  любимый,  до- 
рогой. Чи  я  в  батька  не  кохана  була?  Нп. 

Пан-отченьку  ти  наш  коханий!  К.  ЧР. 
4)  Обыкновенно  съ  удар,  на  первомъ  оло- 
гв:  коханий.  Взлелеянный,  вырощенный. 
Тілько  гцо  соняшники  не  кохані,  не  про- 

хані ростуть  собі.  МВ.  (1862.  І.  96).  Ой 
косо,  кос.о  кохана!  Сім  літ  я  тебе  кохала.. 
Мет:  205.  Ум.  Коханенький.  Синочки  да 
кучерявенькії,  а  дочечки  да  коханенькії. 
Грин.  III.  442. 

Коханка,  ки,  ж.  1)  Возлюбленная, 
любовница.  Коханко  ти  моя!  Викохав  же 
я  тебе  не  для  кою,  для  себе.  Чуб.  V.  87. 
2)  Взлелеянная,  нЬженка,  воспитанная  въ 

роскоши.  Ой  ну  люлі-люлі,  а  коткові  дулі, 
а  дитинці  калачі...  Нашій  дитинці  ко- 

ханці. Мил.  42.  Мали  вони  дочку  і  вона 
була  в  їх  така  коханка,  іцо  виросла,  вже 
пора  й  сватать,  а  вона  не  вміла  діла  ро- 

бить. Рудч.  Ск.  І.  179.  Ум.  Коханочка. 
Вигди,  серце-коханочко!  Мет.  Всі  дівочки- 
коханокш  до  церковці  йдуть.  Мил.  120. 

Кохання,  ня,  с  1)  Любовь,  любовная 
страсть.  Чи  всім,  людям  із  кохання  так  ся 
діє?  Очі  не  сплять,  серце  стогне,  душа 
мліє.  Мет.  28.  Минулося  моє  кохання,  моє 

женихання.  Левиц.  2)  Любимый  предмета; 
возлюбленный  или  возлюбленная.  Кохання 
моє!  така  в  мене  думка,  що  я  тобі  світ 

зав'язав.  МВ.  3)  Воспитаніе,  взлеліиваніе, 
возрощеніе  (дітей,  животныхъ,  растеній). 
Вони  більш  куповані,  ніж  із  свою  кохання. 
Кіев.  Ум.  Коханнячко.  Ой  жаль  мені  ко- 

ханнячка, дівочою  гуляннячка.  Мет.  Спасибі 
тобі  та,  мій  батечку,  за  твоє  коханнячко. 
Чуб.  У.  485. .  То  ж  пюбі,  ненько,  за  твоє 
коханнячко,  що  мене  викохала,  як  утя  на 

воді,  та  людям — не  собі.  Чуб.  III.  392. 
Коханок,  нка,  .и.= Коханець.  Роска- 

зала  гайдамаці,  хто  вона,  і  як  її  пустив 
старий  чоловік  до  коханка.  Стор.  І.  35.  1 
сама  тобі  коханка  передам.  Сніп.  63.  Ум. 
Коханочок.  Рибалочки-коханочки  та  рибку 
ловили.  Мил.  120. 

Коханочка,  ки,  ж.  Ум.  огь  коханка. 
Коханочок,  чка,  м.  Ум.  отъ  коханок. 
Кохастий,  а,  е.  О  растеній:  хорошо 

выросшее,  .хорошо  вырощенное.  Кохаєте 
зілля.  Се  як  полемо  в  городі,  то  найдемо 
роскішне  і  кажемо:  оце  кохасте.  Полтав.  г. 

Кохати,  хаю,  вш,  гл.  1)  Любить  (кого- 
либо).  Ой  ти,  дівчино,  мислоньками  блу- 

диш, сама  ти  не  знаєш,  кою  вірно  любиш. 
Ой  знаю,  знаю,  кою  я  кохаю,  тілько  я  не 
знаю,  із  ким  жити  маю.  Нп.  Хто  вірно 

кохає,  той  часто  вітає.  Ном.  ■№  8757.  Бать- 
ко й  мати  твої  живуть  при  тобі  і  дя- 

кують... що  ти  їх  при  старости  й  ко- 
хаєш і  поважаєш.  Кв.  2)  Взлелъивать,  воз- 

роїцать,  воспитывать  (о  дЬтяхъ,  живот- 
ныхъ, растешяхъ).  Котору  дитину  кохала 

любила, — крій  себе  не  маю.  Макс.  Ой  косо, 
косо,  кохана,  сім  літ  я  тебе  кохала!  Мет. 
205.  См.  Викохати. 

Кохатися,  хаюся,  ешся,  гл.  1)  Лю- 

бить другъ  друга.  Нехай  же  нас  похова- 
ють і  хрест  укопають,  та  щоб  люде  диву- 

вались, як  ми  вірненько  кохались.  Мет.  98. 
2) — з  ким,  в  кону.  Любить  кого.  Кохайтеся, 
чорнобриві,  та  не  з  москалями.  Шевч.  Не- 

ма тії  дівчиноньки,  що  я  в  їй  кохався. 

Мет.  3) — в  чому.  Заниматься  чъмъ  съ  лю- 
бовью, любить  что-либо,  находить  наслаж- 

деніе,  удовольствіе  въ  чемъ-либо.  Пан 
дуже  кохався  в  юродах.  Кв.  Кохайтеся 
в  правді!  Сніп.  У  скупощах  не  кохайся!  Ном. 
Л?  4675.  4)  Воспитываться,  ніжиться.  Ти 
тільки  й  звикла  на  чаях  та  на  сахарят 
кохатись.  Куди  ж  тебе  наняти,  таку 
пановиту?  Харьк. 

Кохітник,  ка,  м.  Раст.  КЪойоаепЛгоп 
іепчіеіпешп.  Шух.  I.  22. 
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Кохля,  лі,  ж.  У  рыболововъ:  шестъ, 
прикрепленный  къ  веревкі,  которая  дру- 
гимъ  концемъ  привязана  къ  сітц:  во  вре- 

мя зимней  рыбной  ловли  этотъ  шестъ  опус- 
кается въ  прорубь  и  проталкивается  подо 

льдомъ  до  следующей  проруби  и  т.  д., 
отчего  сіть  растягивается  подо  льдомъ  въ 
воді.  А  сам  кохлю  попереду  гониш. 

Коцабвв  зробити.  Перекувыркнуться 
(о  пораженномъ  внстріломь  зайці).  Вх. 
Уг.  246. 

Коцарва,  ей,  ж.  Коверница  Сумцовъ. 
Культ,  переж.  №  18.  Харьковскія  коцарки. 
(КС.  1889.  IV.  131). 

Ко  царю  вати,  рюю,  еш,  и.  Ділять 
ковры.  Желех. 

Кбцур,  ра,  .к.  Котъ.  Желех.  Кіт  ко- 
цури  вбзить.  Котъ  мурлычетъ.  Вх.  Лем.  425. 

Кбцурнив,  ва,  м.  Раст.  Котовникъ, 
будра,  ОІесЬота  Ьесіегасеа.  Вх.  Уг.  246. 

Коць,  ця,  м.  1)  Коверъ.  Вас.  172.  А 
коцъ  важний  з  розводами,  і  посередині  ве- 

ликий орел.  Кв.  Ну,  тепер,  діти,  несіть 
мене  до  церкви.  От  ми  положили  його  на 
коць  та  гі  понесли.  Стор.  2)  Одіяло  тка- 

ное— шерстяное,  шелковое.  Гол.  Од.  82. 
Ліжко,  заслане  мняким  шовковим  конем 
Мир.  ХРВ.  315. 

Кбдькнй,  а,  е.  Фамилія  сказочнаго 
кота,  произведенная  отъ  слова  кіт  (котсъкий). 
Приходить  до  його  лисичка,  та  й  питає 
його  (кота):  Що  ти  таке?  А  він  каже:  я 
пан  Коцький.  Рудч.  Ск.  І.  23. 

Коцюба,  би,  ж.  1)  Кочерга.  Мовчи, 
гуко,  чорт  з  тобою!  ось  я  тебе  коцюбою! 
Чуб.  2)  Названіе  вола  съ  выступающими 
впередъ  и  расходящимися  въ  стороны  ро- 

гами, концы  которыхъ  загнуты  наружу. 
КС  1898.  УН.  45. 

Коцюбитися,  блюся,  бишся,  гл.  Ар- 
тачиться. То  вже  вірь  сьому — чого  ще  ти  ко- 

цюбишся? То  ж  не  один  хто  сказав,  гро- 
мада вирекла.  Ном.   10744. 

Коцюрба,  би,  ж.  Черемуха,  Рпіпив 
1*(1ив.  Вх.  Лем.  427. 

Коцюрга,  гн,  ж-  Палка,  клюка.  Доб- 
рий собака  так  аж  за  коцюріу  хапає.  Ном. 
Коч,  ча,  м.  Родъ  фаэтона,  коляски. 

Із  коча  пан  мій  вилізає  і  носила  за  моло- 
дим. Шевч.  515. 

Кбчадо,  ла,  с  1)  Круп..  Оббігає  че- 
реду три  рази  в  конало.  Шух.  І.  212,213. 

2)%Кружокъ  деревянный  или  иной,  — вхо- 
дить въ  составь  различныхъ  предметовъ: 

у  рюмки  въ  него  упирается  ножка,  у  пу- 
тівки оно  ділить  верхнюю  часть  (нужівнии) 

отъ  держака,  оно  обхватываетъ  било  дру- 
лівнина  и  пр.  Шух.  I.  148,  277,  307.  Ум. 
Кочальце.  Кружокъ,  обхватывающей  нижній 
конецъ  веретена.  Шух.  I.  148. 

Кбчать,  ті,  ас.-=Кочеть. 
Кочевний,  а,  е.  Кочевой:  Б  жодній 

кочевній  отарі  мусить  бути:  лічман  один, 
чабанів  два  і  гарбачий  один...  Отари  ко- 

чують по  степах.  О.    1862.  У.    Кух.    29. 

Кочедйжник,  ка,  м.—  Папороть.  „Въ 
Ивановскую  ночь  разцвітаеть  красно- 
огненный  цвіть  папоротника,  онъ  еще  на- 

зывается ночедйжнинои".  Чуб.  III.  196. 
Кочерга,  гй,  ж.  1)  Кочерга.  Підняв 

морду  так,  гцо  й  кочергою  носу  не  доста- 
неш. Ном.  №  2462.  2)  Въ  курит,  трубкі:  тре- 

угольная металлическая  пластинка,  по- 
средствомъ  которой  крышка  прикріплешг 
къ  самой  трубкі.  Шух.  I.  276.  3)  Кочерга. 
Въ  штанахъ:  разрізь  спереди.  Шух.  I. 
153.  Ум.  Кочерёжка. 

Кочербга,  гн,  ж.  Брюква.  Вх.  Зн.  29. 
Кочережка,  ки,  ж.  Ум.  отъ  кочерга. 

Кочережник,  ка,  м.  Місто,  гді  ста- 
лять кочерги,  ухваты.  Да  ту  (сорочку)  із 

себе  та  в  піч,  да  стала  в  кочережнику. 

Рудч.  Ск. 
Кочержйльно,  на,  с.  Древко  кочерги. 

Рубай,  сину,  ясенину,  буде  кочержйльно. 
Чуб.  У.  879. 

Кбчет,  та  и  кбчеть,  тя,  м.  1)  Колы* 
шекъ  на  конці  граділя,  на  который  на- 

девается деревянное  кольцо,  соединяющее 
плугъ  и  колішню.  Чуб.  VII.  399.  2)  Въ 
лодкі:  кочетокъ,  каждый  изъ  двухъ  ко- 
лышковъ,  въ  которыхъ  ходить  весло. 
Мнж.  179. 

Кочбвище,  ща,  с.  Кочевье.  К.  МБ. 
XI.  142.  К.  ПС.  111. 

Кочубей,  ббя,  м.  Птица:  хохлатым 
жаворонокъ.  Сорока  напряде,  а  кочубей 
витче.  Мет.  4. 

Кочування,  ня,  с.  Кочевье,  лагерь, 
временное  поселеніе.  Котл.  Ен. 

Кочувати,  чую,  еш,  гл .  1)  Кочевать. 
Вже  сім  день,  як  під  горою  ми  стоїмо,  ко- 

чуем караваном.  К.  МХ.  38.  Отари  ко- 
чують по  степах-  О.  1862  V.  Кух.  29. 

Кочуючи  тепер,  уже  зімою,  від  куреня  до 
куреня  і  від  будинка  до  будинка,  Шевченко 
опинивсь  на  весіллі.  К.  XII.  18.  2)  Вести, 

препровождать.  Я  повернувсь  до  бідашки, — 
два  шйдукгі  ймпли,  ой  імили  та  кочуют 
гет  до  отамана.  Шух.  I.  199. 

Кочуватнся,  ч^юся,  вшся,   гл.    При- 
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ходить  къ  кому-нибудь.  Так  і  завтра   ко- 
чуюся  хиба  до  тебе?  Федьк. 

Кош,  ша,  и  — Кш. 
Кошалка,  ки,  ж.-Кошик  1.  Левч. 

Кошанйця,  ці,  ж.  Скошенный  на  тра- 

ву хлібь.  Ой  пшениця,   кошаниця  — това- 
рові паша.  Мвл.  80. 

Кошар,  ра,  м.  1)=Кошик  1.  Вх.  У  г. 

246.  2)=  Келар  Вх.  Лем.  427.  Ум.  Ко- 
шарик.  Вх.  Уг.  246. 

Кошара,  ри,  ж.  Сарай,  нагорода  для 
овецъ.  Чуб.  VII.  394.  Шух.  I.  185.  Чужа 

кошара  овець  не  наплодить.  Ном.  Л?  9659. 
Сімсот  овець  дам  з  кошари.  Мет.  9. 

Кошарик,  ка,  м.  Ум.  оть  кошар. 

Кошарище,  ща,  с.  Місто,  гді  стояла 
кошара.  Желех. 

Кошарчйна,  ни,  ж.  Небольшая  ко- 
шара. Ііолт.  г. 

Кошатина,  ни,  ж.  Кошачье  мясо. 

Ііинняв  ковбасу  німецьку,  от  що  і  свини- 
ною, і  кошатиною,  і  конятиною  начинена. 

Кв.  II.  173. 

Копички,  кін,  м.  ліи.=Котики  •>,  б. 
Кошва,  ви,  ж.  соб.  Кошки.  Врацл.  у. 
Кошелик,  ка,  м.  Ум.  оть  кошіль. 
Кошелйвац  ни,  ж.=Кошіль.  Желех. 
Кошениця,  ці,  яс.=Кошаниця.    Три 

копиці  коишниці.  Ном.  №  13874.  Ну,  каже 

кінь,  пусти  мене...    на  три  зорі,    на  пше- 
ницю, на  зелену  кошеницю.  Мнж.  34. 

Кошеня,  нити,  с.  Котенокъ.  Запи- 
шався, як  кошеня  в  попелі.  Ном.  №  2473. 

Кошечий,  а,  е=Котячий.  Любить 

її,  наче  кошеним  мізюм  наюдувала  його. 

Ном.  №  8747.  Кошёча  м'ята.  Раст.  а)=Ко- 

тики  3,  б.  ЗЮЗО.  І.  .124.  б)  ̂ реіа  Са- 
Іагііса  Ь.  ЗЮЗО.  І.  129. 

Кошёчник,  ка,  м.  =  Котики  3,  б. 
ЗЮЗО.  І.  129. 

Кошик,  ка,  м.  1)  Корзина.  З  коши- 

ком та  з  грошиком.  Ном-  №  10479.  Моло- 
диця йшла  з  кошиком,  дівчина  з  другим. 

МВ.  III.  39.  2)  Корзина  плетеная  на  те- 
легі  для  перевозки  картофеля,  бураковъ 

и  пр.  Чуб.  VII.  403.  3)  мн.  Раст.  Тгіїо- 
Цшп  гаопіапшп.  ЗЮЗО.  I.  139. 

Кошикарство,  ва,  с.  Ремесло  корзин- 
щика. Желех. 

Кошикарський,  а,  е.  Корзинщиковъ. 
Желех. 

Кошикйрь,  рй,  м.  Корзинщикъ.  Желех. 

Кошйці,  шйць,    ж,,  мн.    Раст.    Ті  і  Го- 
ниш юопіапиш?    См.    Кошмк  3.    Ой  у  лісі 

зацвіли  кошйці.  Мет.  278. 

Кошівка,  кн,  .*с.=Кошик  і.  Ленч.  СО. 

Кошівннця,  ці,  ж.  Корзина  для  хра- 
ненія  зерна=Кошіль  2.  Там  в  кошівниці 

трохи  зернища.  Грин.  III.   105. 

Кошіль,  лй,  м.  1)  Корзинка  съ  крыш- 
кой, которую  носять  въ  рукахъ.  Дружко 

коровай  крае,  семеро  дітей  мае,  та  все  з 
кошелями,  ввесь  коровай  забрали.  Мет.  203. 

Кошелі  носити  за  ким.  Ухаживать  за  кім-ь> 

подлаживаться  къ  кому.  Под.  2)  Соломен- 
ная или  изъ  прутьекъ  большая  стоячая 

корзина  для  ссыпки  зерноваго  хліба.  3) 

Плетення  корзины  съ  землею,  для  увели- 
ченія  окоповъ  на  нихъ  поставленный. 

Скрізь  поверх  валу  поставили  кошелі,  спле- 
тені з  лози  і  натоптані  землею.  Стор. 

Ум.  Кошелик 

Кошіння,  ня,  с  Кошеніе,  косьба. 

Шух.  І.  169,   189. 
Кошлання,  ня,  с.  Взъерошиванье  (во- 

лось, шерсти). 

Кбшлати,  лаю,  еш,  іл.  Взъерошивать 

(полосы,  шерсть). 
Кошлатий,  а,  е.    Мохнатый.   Іде^ком 

рогата,  веде  діток  кошлата.  Гатц.   17. 

Кошлатити,  лачу,тиш,гл.  —  Кошлати. 

Кошлатіти,   тію,   еш,    гл.   Взъероши- 
ваться. Шерсть  тшлатіе.  Херс. 

Кбшниця,  ці  ж.  Родъ  высокаго  и 

узкаго  хворостянаго  амбарчика,  въ  кото- 
рый ссыпаютъ  кукурузу  въ  ночаткахъ 

КоІЬ.  I    62. 
Кошовйй,  а,  6.  1)  Относящійся  къ 

кошу.  2)  Только  м.  р.  Кошевой,  началь- 

ник Запорожской  Січи.  Ой  полети,  гал- 
ко, ой  полети,  чорна,  на  Дін  риби  їсти, 

ой  накажи,  галко,  ой  накажи,  чорна,  од 

кошовою  вісти.  Грин.  III.  602. 

Кошт,  ту,  м.  1)  Расходъ,  издержки. 

Хитро,  мудро  та  невеликим' коштом.  Ном
. 

№  3716.  2)  Иждивеніе,  средства.  Поро- 
бивши власним  коштом  човни.  К.  ЧР.  234. 

Хрест  я  вже   своїм    коштом   ставлю-  Св. Л.  311. 

Коштбвий  и  коштовйтий,  а,  е.  До- 

рогой, цінний.  Харьк.  г.  Ой  справ*же 
.мені,  мати...  коштовйтий  шток.  Чуб. 

V,  748. 
Коштовний,  а,  е.  1)  Ценный,  доро- 

гой. Який  я  ктитовний  дом  збудував.  Грин. 
Ш.  693.  2)  Драгоценный. 

Коштовність,  нооти,  ж.  1)  Ценность. 

Желех.  2).  Драгоценность. 

Коштовно,  нар.  1)  Цінно,  дорого,  г) 

Драгоцінно. 
Коштовна,  ні,  ж.  Цінная,  дорогая 

вещь.    Це  вже  ви,    пане,   скупитесь:  таку 
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коштовню  та  чорт-зна  чим  укривати. 
(Ііин  хотів  гарну  клуню  вкривати  старою 
соломою).  Полт. 

Коштувати,  т^ю,  вш,  гл.  1)  Стоить. 
На  йому  була  біла  свита,  сім  кіп  кошту- 

вала вона.  Кбтл.  Боно  коштуватиме  їх  не 
багато.  Канев.  у.  2)=Куштувати. 

Кош^ленька,  кошелечка  и  кошель- 
ка, кн,  ж   Ум.  оть  кошеля. 
Кошеля,  лі,  ж.  1)  Рубаха.  На  нім 

кохиуля  як  біль  біленька,  як  біль  Міленька, 
як  лист  тоненька.  Гол.  II.  18.  Ой  мати- 
.чати,  вчини  мою  волю,  передай  козаку  білую 
кошулю.  Чуб.  У.  373.  2)  Струпья  на  го- 

лові ребенка.  КС.  1893.  VII.  80.  Вх.  Зн. 
29.  Ум.  Кошуле(о)нька,  кошулечка.  ношулька. 
Головонька  змита  і  кошуленька  біла.  Мет. 
287.  Ой  ходить  сон  по  улонці,  в  білесень- 

кій кошулоньт.  Макс.  В  тонких  білих  ко- 
шулечках  козака  водила.  Чуб.  У.  306. 
Шила  кошульку  з  тонкою  рубку.  Мет.  176. 

Кошур,  ра,  м.  —  Куширь.  Бодай  тая 
річка  коиіуром  заросла.  Нп. 

Кощавий,  а,  е.  Костлявый.  Вгісокою 
зросту,  кощавий,  похіпливий,  жвавий.  МВ. 
II.   137. 

Кбщок,  ка,  м.  Собачка  ружейная, 
спускъ.  Шух.  І.  229. 

Ксяшник,  ка,  м.  Скупщикъ  птиць, 
Ьздяїцій  для  этого  пъ  кбйцем  въ  селахъ. 
ЗЮЗО.  І.  288. 

Кпини,  кпин,  ж.  мн.  Насмішки,  из- 
дівки. 

Кпити,  кплю,  кпиш  (8  кого,  а  чбго) 
і.т.  Трунить,  насміхаться.  Було  не.  кпити 
з  Микити,  бо  Микита  і  сам  кеп  Ном.  Л? 
7093.  Давно  се  дія.юсь  колись:  и(е  як  борці 
у  нас  ходили  по  селах,  та  дівчат  дурили, 
з  громади  кпили,  хлопців  били.  Шевч.  565. 

Кпйтися,  кплюся,  кпйшся,  гл.  1) 
Издаваться.  Ой  знати,  знати,  хто  з  кою 
кпнться,  здалека  сідає,  вкосом  дивиться. 
Гол.  І.  314.  Ледащиця  з  мене  кпнться, — 
мені  соромота.  Нп.  2)  Жеманиться.  Не 
кппея,  сванечко,  не  кпися:  візьми  чарочку, 
напийся.  Мет. 

Кравальниця.  ці  ж.=Крамниця  2. 
Вх.  Зн.  29.. 

Кравеція,  ції,  ж.  Кутерьма.  Чуб. 
УІІ.  575. 

Кравецтво ,  ва ,  є.  Портняжество. 
Швець  знай  своє  швецьтио,  а  в  кравецьп:.;') 
не  мішайся.  Ном.  .V  9573. 

Кравець,  вцй,  м.  Портной.  Кидають 
шевці,  к^кшці  і  ковалі  свою  роботи.  К.  ЧР. 

12.  Вражі  кравці  не  вюдили  і  каптана 
вкоротили.  Мет.  Ум.  Краєчки.  Пертій  ю- 
родок — усе  кравчики,  другий  городок — усе 
тщники,  третій  юродок — усе  шевчики. 

Чуб.  III.   387. Кравецький,  а,  а,  Нортняжескій. 
Кравнйк,  ка,  м.  Раст.  Счіопіііея  гиЬга. 

Вх.  Пч.  І,  11. 
Кгавцівна,  ни,  ж.  Дочь  портного. 
Кравцювати,  цюю,  вш,  гл.  1)  Портня- 

жить, шить.  Жидки  сидять,  кравцюють  ру- 
ками швидкими  та  сухими  як  кіст*.  .  Ле- 

виц   І.  95.  2)  Быть  портнымъ. 
Кравченко,  ка,  м.  Сынъ  портного. 
Кравчик,  ка,  м.  Ум.  оть  кравець. 
Кравчина,  ни,  ж.  Ннз.ваніе  войска, 

собраннаго  въ  конці  XVI  в.  С.  Налйвай- 
комъ.  Обізвався  Наливайко  —  не  стало  крав- 

чини! Обізвавсь  козак  Павлюга — за  нею  по- 
линув Шевч.  52.  Славна  стала  та  крав- 
чина, як  на  Польщу  стала,  вовкулакам, 

католикам  мстючи  зраду  здала.  Срезн., 
Запорож.  Стар.  І.  39. 

Кравчйха,  хи,  ж.  Портниха  или  же- 
на портного.  Желех. 
Краголь,  гля,  м.  1)  Родъ  кегля.  КС. 

1887.  VI.  478.  См.  Краколь  и  енра-  оль.  2) 
Родъ  скалки  для  катанья?  (Хуста)  качала 
в  краглю  на  столі.  Чуб.  III.  290. 

Крагулець,  льця,  м.  1)  Ястребъ, 
ХІ8И8  соттипів.Вх.  У  г.  324.  2)  Родъ  звон- 

ка или  бтбенчика  на  шеі  овцы  или  козы. 
Вх.  Уг.  247. 

Крадемці,  негр.  =  Крадькома.  Вх. 

Зн.  29. 
Крадений,  а,  е.  Краденый.  Не  їсть 

пан  дяк  гусей,  бо  крадені.  Ном.  №  6893. 

Крадіж,  жу\  м.  Кража,  воровство. 

Крадіжка,  ки,  ж. —Крадіж.  Лиха  на- 
хідка гірша  від  крадіжки.  Поел. 

Крадіжний,  а,  є  Воровской.  Крадіжні 
гроші.  НВолын.  у. 

Крадій,  дій,  м.  Воръ.  Лубен,  у. 

Крядіннд,  ня,  г.— Крадіж.  Хиба  на- 
сіння— крадіння'}  Набрав  та  й  пішов. 

Драг.  380 Крадки,  к^.=Крадькома.  Желех. 
К  радці,  н*ул=Крадькома.  Желех. 
Крадькб,  ка,  м.  —Крадій.  Желех. 
Крадькома,  нар.  Украдкою.  У  наметі 

поставили  образ  Пресвятої  і  крадькома  мо- 
лилися. Шевч.  365.  З  хати  не  виходив, 

хиба  пізно,  крадькома.  МВ.  II.  193; 
Крадюка,  ки,  ж.=Крадій.  Мир.  у. 

Слов.  Д.  Эварн. 

Крадючяк,  а,  є.  Крадущія.  Роди,  Бо- 
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же,  і  на  трудящого  і  на  крадючою.  Ном. 
№  10134. 

Крадящий,  а,  е=Крадючий.  Уроди, 
Боже,  на  трудящою,  на  ледагцою,  на  про- 
сящою,  на  крадягцого  и  на  всякую  долю. 
Грин.  I.  16. 

Краевйй,  а,  6.  Местный.  Широко  рос- 
кидав  він  вісти  про  краеве  духовенство- 
Летц.  I.  180. 

Краець,  идя,  м.  Кусокъ.  Хліба  не 
стало,  випросив  був  краець  у  чоловіка.  Мир. 
ХРВ.  216.  См.  Окраєць. 

Краєчка,  кв,  ж.  Ум.  отъ  крайка. 
Краєчок,  чка,  м.  Ум.  отъ  край. 

Країна,  ни,  ж-  Край,  страна.  Да  ди- 
вись, дивись,  да,  бусурмене,  на  свою  країну. 

Мет.  179.  Нема  вг  світі,  як  своя  країна! 
Рудч.  Чи.  248.  Рідна  краіна.  Родина,  оте- 

чество. Ум.  Краї'нка.  країнонька,  країночка. 
Ой  пошлю  я  зозуленьку  у  чужую  країнонь- 
ку.  Грин.  III.  410. 

Край,  краю,  м.  1)  Край,  конецъ.  Суне, 
суне  той  кухлик  аж  на  край  столу, — поки 
впав  і  розбився.  Харыс.  До  краю  одежі  його 
приторкнулись.  6з.  Мр.  VI.  56.  Нема  краю 
тихому  Дунаю.  Мет.  14.  Уразив  він  мое 
серпе  в  самий  край.  КС  1882.  X.  37.  Од 
краю  до  краю.  Изъ  конца  въ  конецъ.  То- 

му доля  запродала  од  краю  до  краю,  а  дру- 
гому оставила  те,  де  заховають.  Шевч. 

75.  2)  Конецъ,  окончаніе.  Він  отто  пере- 
говорив та  й  край,  більш  нічого  й  не  про- 
мовив. Екатер.  г.  Край  уже! більше  не  хочу 

сшодня  робити.  Харьк.  Оце  ж  моему  най- 
митуванню край.  Полт.  До  краю.  Окон- 

чательно. Він  і  перги  був  ледащо,  а  як 
прийшов  з  війська,  то  вже  до  краю  розлай- 
дачився.  Подольск.  Краю,  до  краю  дово- 

дити. Оканчивать,  приводить  къ  концу. 
Треба  краю  доводити,  коли  й  де  вінчати, 
та  й  весілля.  Шевч.  107.  Та  доведу  вже 
до  краю,  доведу — спочину.  Шевч.  206.  3) 
Борть  (судна).  Мнж.  179.  4)  Берегь.  На 
широкім.  Дунаю,  недалеко  від  краю  козак 
попитає.  Гол.  І.  115.  5)  Сторона.  Ой  хо- 

дімо, товаришу,  да  на  той  край  помалу. 

Мет.  85.  6)'  Край,  страна,  область.  Ой  виз- воли, Боже,  нас  всіх  бідних  невольників 
з  тяжкої  неволі,  з  віри  бусурменської  на 
ясні  зорі,  на  тихі  води,  у  край  веселий. 
ЗОЮР.  І.  214.  Тяжко-важко  умірати  у 
чужому  крию.  Шевч.  Рідний  край.  Родина, 
отечество.  От  і  виходили  з  Запорожжя 
один  за  одним  гетьмани  козацькі...  супро- 

тив ворогів  рідною  краю.  К.  ЧР.  11.  Треба 
рятувати  рідний  край.  Стор.  МПр.  57.  7) 

Кусокъ  (хлБба).~/7к  хліба  край,  то  й  під 
вербою  рай.  Посл.  8)  Употребленное  какъ 
нарічіе:  а)  Очень,  крайнє.  Тут  край  тре- 

ба грошей,  а  їх  нема.  Волч.  у.  Мені  край 
треба  продати  корову,  а  инчу  купити. 
Волч.  у.  б)  На  конці,  на  краю.  Довго  вони 
на  могилі  край  села  стояли.  Макс.  А  дум- 

ка край  світу  на  хмарі  гуля.  Шевч.  в) 
Возлъ,  около,  при,  надъ.  Еотору  дитину 
любила-кохала,—край  себе  не  маю.  Макс. 
Виплакала  карі  очі,  край  козака  стоя.  Нп. 

Тільки  край  мою  серденька  як  гадина  в'єть- 
ся. Грин.  III.  220.  По  діброві  вітер  віє, 

гуляє  по  полю,  край  дороги  гне  тополю. 
Шевч.  Надибав  дівчину  край  долини.  Гол. 
1.  120.  Моя  хата  край  води.  Нп.  Ум. 
Краєчок,  крайок.  З  краєчку  рожево  зорялося 
од  схід  сонця.  МВ.  II.   188. 

Крайка,  ки,  ж.  Кромка.  Чуб.  VII. 
417.  Гол.  Од.  50.  Употребляется  женщи- 

нами какъ  поясъ.  Ум.  Краєчка.  Боржій  на 
себе  запаску,  краєчку  нашвидку  підперезала. 

Г.  Барв.  141. 
Крайнебо,  ба,  с.  Небосклонъ,  гори- 

зонта. Схилившись  на  руку,  дивлюся  я  в  ве- 
чірнє крайнебо  далеко  й  глибоко. 

Крайник,  ка,  м.  В  нашою  пана,  пана 
крайника,  писано,  ей  писано,  злотом  му  те- 

рем писано.  АД.  I.  44. 
Крайній,  я,  е.  Крайній.  Зачну  свата- 

тися з  крайньої  хати.  ЗОЮР.  І.  309< 
Крайок,  йка,  м.  Ум.  отъ  край. 

Крайчик,  ка,  м.  Кончикъ.  Бачив  край- 
чик повпяка  місяця.  МВ.  III.  58. 
Крак,  ка,  м.  Кусть.  У  нас  де  крак, 

там  і  козак.  Ном.  №  772. 
Кракати,  как»,  еш,  и.  1)  Каркать. 

Як  летіла  ворона  до  юри,  то  й  кратла. 

Ном.  2)  Таскать?  Да  мене  жидгі  зла- 
пали,  за  чуприпу  кракаль,.  Чуб. 

Краколь,  кля,  .н.=Скраколь.  Желех. 
Кракоч,  ча,  м.  Тараканъ,  Реііріапеіа 

огіепіаіів.  Вх.  Уг.  247. 
Крак^н,  на,  ле.  Воронъ.  Вх.  Зн.  29. 
Кралевський,  а,  е.  Королевскій.  У 

землі  кралевській  добра  нема.  Мет.  388. 
Кралечка,  ки,  ж.  Ум.  отъ  краля. 
Краль. ,  ля,  .к.,  также  пташачий 

краль=Крілик.  Вх.  Уг.  247. 
Кралька,  ки,  ж.  Раст.  Златоцввтъ, 

СЬгувапіЬеншт  ІеисапіЬетшп.  Вх.  Уг.  247. 
Краля,  лі,  ж.  1)  Королева.  Коїюль 

каже:  потіха  моя!  Краля  каже:  погибель 
моя.  К.  ЧР.  43.  Король  і  краля  не  знали, 

як  шанувати  Колумба.  Ком.  I.  2)  Краса- 
вица. Таку  кралю  висватаєш,    що    хоч   за 
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гетьмана,  то  не  сором  Шевч.  107.  І  що  ж 
то  за  хороша  з  лиця  була!...  Здається, 
і  не  змалювати  такої  кралі.  МВ.  (О.  1862. 
III.  35).  3)Дама  (въ  картахъ).  КС.  1887. 

VI.  463.  Ум.  Кралечка,  кральна. '  Не  бійсь, 
моя  кралечко,  каже  дід.  Стор.  І.   113. 

Крам./Жу,  м.  1)  Товаръ.  На  ютовий 
крам  найдеться  пан.  Ном.  №  4622.  2) 

Родъ  д-Бтекой  игры.  Ив.  43. 
Крамаренко,  ка,  м.  Сынъ  торговца. 
Крам&рик,  ка,  м.  Ум.  отъ  крамарь. 
Крамариха,  хи,  ж.  Жена  торговца. 

Висока  довюбраза  крамариха,  товстою  кра- 
маря жінка.  Мир.  Пов.  II.  67. 

Крамарівна,  нн,  ж.  Дочь  торговца. 
Краиарня,  ні,  ж.  Лавка.  Завтра  день 

базарний,  Петру  Лукичеві  треба  рано  в  кра- 
марні  бути. — Людей  труїти  гнилою  че- 
хонею!  подумала  Христя.  Мир.  Пов.  II.  55. 

Крамарочка,  ки,  ж.  Ун.-  отъ  кра- 
мар ька 
Краиарочок,  чка,  м.  Ум.  отъ  кра- 

марь. 
Крамарство,,  ва,  с.  Торговля.  Одначе 

протисся  (до  багацтва)  не  крамарством,  а 
більше  промислами.  Левиц.   І.  239. 

Крамарський,  а,  е.  Торговый,  купече- 
скій.  Говорив  про  свої  крамарські  діла.  Мир. 
Пов.  І.  172.  Крамарський  віз  простую- 
нить.  МВ. 

Крамарчук,  ка,  м.  1)  Сынъ  торговца. 
2)  Незначительный  торговецъ.  3)  Приказ- 
чикъ. 

Крамарь,  ря,  м.  1)  Купецъ,  торговецъ, 
лавочникъ.  Гетьк  нечиспюму,  переяславський 
крамарю.'..  Се  то,  бач,  що  Сомко  мае  в 
Переяславі  свої  крамні  коморі  в  ринку.  К. 
ЧР.  25.  Були  і  крамарі,  цехові,  чумаки  і 
запорожчики.  Стор.  МПр.  126.  2)  Разно- 
щикъ  товара,  преимущественно  красна  го, 
коробейникъ.  Ум.  Нрамарик.  Мил.  95.  Кра- 

марочок. Крамарс,  крамарочку,  прочини  ква- 
тирочку. Мет.  189. 

Крамарька,  ки,  ж.  Торговка,  лавоч- 
ница. Та  немає  тіх  крамарок,  шо  прода- 

ють ріднесеньких  маточок.  Мил.  205.  Ум. 
Крамарочка.  Ой  крамарко,  крамарочко,  ска- 

жи ж  мені  всю  правдочку.  Чуб.  V.  910. 
Крамарювати,  рюю,  еш,  и.  Торговать, 

быть  торговцемъ.  Дядьки  сміються  з  йою, 
яким  він  тов  іюм  дума  крамарювать.  Рудч. 
Ск.  II.  28. 

Крайни  ,  нй,  ж.  Лавочная,  покупная 
матерія.  Ісп(  ги  та  мале  дитя  в  тонку 
крамину.  Мил.   120. 

Кранкати,  каю,  еш,  %л.  О  вороні: 
каркать.  Вх.  Уг.  247. 

Крамний,  а,  е.  Лавочный.  Ми  з  Одар- 
кою за  нікольством  не  понапрядали  на 

рушники  та  на  хустки,  то  я  оце  крамне 
вам  покупала.  Г-  Барв.  330.  Мати  хоті- 
ла  одягти  йою  в  козачину,  в  нові  крамні 
штанці.  Левиц.  І.  245.  Крамні  номбря. 
Лавка.  Голота...  давай  коло  крамних  комір 
поратись!  К.  ЧР.  360.  Ум.  .  Краинёнький. 
Нагайка  дротянка  з  кілка  не  вбувае,  со- 

рочка крамненька  кров'ю  закипає.  Чуб.  V. 494. 

Крамнина,  ни,  ж.=Кранина.  Де  ж 
тобі,  мила,  крамнини  шукати?  Будеш, 
миленька,  в  плосконній  лежати.  Нп.  На- 

вчала її  рідная  мати...  в  дорогу  крамнину 
сповиваючи.  Чуб.  III.  388.  У  тих  москалів 
усяка  крамнина  є.  Черниг.  г. 

Крамниця,  ці,  ж.  І)  Лавка.  Завів 
крамницю  з  тютюном.  Левиц.  Пов.  6. 
Зайшов  собі  в  таку  крамницю,  де  прода- 

ють фиги-миги  і  всякі  ласощі.  Гатц.  62. 
2)  Дощечка  у  сапожниковъ,  на  которой 
ріжуть  товаръ  и  выстругиваютъ  гвозди. 
Константиногр.   у.  Ум.  Крамничка. 

Щамовйй,  а,  е.=Крамннй.  Скидала 
плаття  все  крамовеє,  а  надівали  все  зо- 
лотеє.  Чуб.  III.  396. 

Крамбк,  мку\  м.  Ум.  отъ  крам. 

Крамплі,  лів,  м.  мн.  Щетка  для  раз- 
чесьіванія  шерсти:  дерепянная  доска  съ 
ручкой,  усвянная  мелкими  проволочными 
крючками.  Гол.  Од.  40. 

Кранплювати,  люю,  еш,  гл.  Чесать 
шерсть  чесальными  щетками,  крамплями. 
Гол.  Од.  39. 

Крампу^хець,  льця,  ,ч.  Часть  ткацкаго 
станка.  См.  Верстат.  Шух    I.  254. 

Крамськйй,  а,  е~Крамний.  Ирамгька 
сорочка.  Гол.  Од.  50.  Свита  крамська.  О. 
1861.  XI.  26. 

Крамув4ти,  м^ю,  еш,  гл.  Торговать. 
Поїхала  Галя  крамом  крамувати.  Чуб.  V. 
912.  Крамуєш  на  тисячі.  Мир.  Нов.  И.  71. 

Крамчати.  чу.  чйш,  и.=Крамкати. 
Вх.  Уг.  247. 

Крап,  пу.  м.  Раст.  КиЬіа  тіпсюгипі  Ь. 
ЗЮЗО.  I.  134. 

Крапати,  паю,  еш,  гл.  Брызгать,  ка- 
пать. Дощик  крапле.  Рудч.  Ск.  II.  75. 

Крапелина,  нн,  ж.-  Крапля.  Ум. 
Крапелинка,  крапелиночка.  А  дощику  ніхто 
і  крапелинки  не  бачив.  Кв. 

Крапелька,  ки.  ж.  Ум.  отъ  крапля. 
Краплистий,  а,  є.  1)  Крупный  (о 

27» 
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дожді).  Да  пішов  дощик  краплистий,  да 
уродив  черчик  черчистий.  Мет.  233.  2)  Въ 
врапвнкахъ.  Дві  великі  подушки  у  крап- 

листих темних  пошивках.  МВ.  II.  200. 

Крапля,  лі,  ж.  Капля.  Виточить 
з  мене  останню  краплю  крови.  Стор.  МПр. 
93.  Краплями  піт  тече.  Св.  Л.  11.  Ум. 
Крапелька.  Довго  держав  він  чарку  коло 
рота,  висмоктовував  останню  крапельку. 

Левиц.  І.  137- 
Краповий,  а,  е.  Въ  крапинкахъ.  Хто 

червоною  пояса  продає,  а  хто  крапового  пояса 
хоче.  МВ. 

Крапчастий  и  крапчйстий,  а,  е= 
дощ.  Мнж.  148. крапчастий 

Дощ    не  дуже   крапчйстий, — він   дрібний. 
Зміев.   у. 

Крас,  су,  ж.=Краса.  Вдовонька  не  ді- 
вонька, не  дівочий  крас.  Чуб.  V.  71. 

Краса,  са,  ж.  1)  Красота.  Дочка  в  те- 
бе буде  па  ввесь  світ  красою,  а  зять — на 

ввесь  світ  славою.'  К.  ЧР.  56.  Ой  хоч  знай- 
деил  з  ржою  косою,  да  не  знайдеш  з  такою 
красою.  Нп.  Краси  иабіратися.  Хорошіть. 
Поки  Явтух  ріс  та  краси  набірався,  Фру-^ 
зина  ледачіла,  старілась.  Св.  Л.  65.  2)  Раст. 
Ашагапіиз  саисЫльч  Ь.  ЗЮЗО.  І.  111.  Ум. 
Красонька.  Свою  красоньку  утеряла,  хоть 
я  й  молода.  Макс.  Круз  нове  люстренько 
вшлядалася,  сама  своїй  красонці  дивува- 

лася. Чуб.  У.  6 
Красень,  ня,  м.  Красавецъ.  Мир. 

ХРВ.  131. 
Красивий,  а,  в.  Придающій  красоту. 

Прибігли  до  його  трупу,  покропили  цілю- 
щою водою— він  сціливсь;  покропили  кра- 
сивою— то  був  гарний,  а  це  ше  кращий 

став.  Мнж.  1.7. 
Краснй,  а,  в.  Пестрый,  разноцветный- 

Вх.  Зн.  29.  Краса.  Названіе  коровы.  КоІЬ. 
І.  65. 

Красило,  ла,  с  Красная  краска.  Та  й 
«упили  білила,  ще  й  чорною  чорнила,  чер- 

воною красила:  дідам  бороди  білити,  хлоп- 
цям пояси  красити,  дівчатам  запаски  чор- 

нити. Грин.  III.  95.  Ив.  81. 

Красити,  агу",  сйш,  гл.  1)  ДЬлатькра- 
сивымъ,  украшать.  Лихо  нікою  не  красить. 
Чуб.  І.  263.  Ой  рясна  красна  калинонька 
в  лузі,  рясніше-красніше  ваш  поїзд!  Ваги 
поїзд  бояре  красять.  ХС.  XII.  428.  2)  Кра- 

сить, окрашивать.  Да  пішов  дощик  крап- 
листий, да  уродив  черчик  черчистий,  да 

не  вміла  Маруся  носити,  да  не  вміла  кра- 
сити. Мет.  233.  3)— рід.  Свадебный  обы- 

чай въ  понедвльнивъ:  перевязывать   жен- 

щинам!, волоса  красными  нитками  по  по- 
лученіи  извіттія  о  цвломудріи  новобрачной. 
Красять  рід,  шо  хороша  молода.  Мил.  125. 

Красітечний,  а,  е.  1)  Очень  краси- 
вый. Вх.  Лем.  428.  2)  Очень  хорошій.  Вх 

Лем.  42?. 
Красітечно,  нар.  1)  Очень  красиво. 

2)  Очень  хорошо.  Квіт  пахне  красітечно. 
Вх.  Лем.,  428.  . 

Красіти,  сію,  вш,  гл  Красоваться.  Ой 
там  на  горі,  на  красі,  красіе  кукіль  у  овсі 

Чуб.  III.,  139. 
Красітка,  ки,  ж\=Красотка.  Желех. 
Красітннй,  а,  є-  1)  Красивый.  Вх. 

Лем.  428.  2)  Хорошій.  Красітна  вода, — 
можно  ся  й  напити.  Вх.  Лем.  428. 

Краека,  ви,  ж.  1)  Краска.  Кружок  би 
я  розмалював,  краски  мені  подарували.  Ком 
II.  2)  Цвітокь.  Чернигов.  Продай,  Ку- 
линко,  красочку  за  шапочку.  Ном.  № 
13297.  Зійду  я  на  гору,  аж  красочки  гра- 

ють. Не  грайте,  красочки...  Мені  в  батька 
не  жити,  мені  віночків  не  вип:и.  Чуб.  III. 

189.  3)  Цв^тъ  на  хл'вбныхъ  растешяхъ. 
Краску  з  жита  збило  вітром.  Харьк.  г. 
Ум.  Красочка. 

Краснйвечко,  ка,  с.  Румяны?  Твоя 
Марюхна  хорошенька,  без  білого  білечка 
біленька,  без  квасною  красивечка  красненька. 

Чуб.  IV.  70. Красний,  а,  е.  11рекрасный„красивын, 
хорошій.  Не  родися  красна,  тародгкя  щас- 

на. Ном.  №  1674.  За  тююдень  прийшла  в 
Київ.  Красный,  Боже  який!  МВ.  І.  23.  Ой  я 
знаю,  ой  я  знаю,  чого  мила  красна:  перед 
нею  й  поза  нею  впала  зоря  ясна.  Нп.  Ти, 
козаче  молоденький,  слова  твоі  красні.  Мет. 
107.  Хто  б  мав  таке  слово  пишне  да 

красне,  щоб  так  як  на  картині  змалював 
той  манастирь.  К-  ЧР.  99.  Красний  сей 
світ!  Федьк.  Красна  дівка,  а)  Созвіздіе 

Діви,  б)  Радуга.  Чуб.  VII.  575.  Ум.  Крас- 
нёньний,  краснёсеньний. 

Красно,  нар.  Хорошо,  прекрасно,  кра- 
сиво. Красно  в  садочку.  МВ.  І.  140.  Три 

дні  не  живився,  а  красно  дивився.  Ном.  № 
12567.  На  гуслях  грає,  країно  співав-  АД. 
І.  33.  Красно,  красненько  дякую.  Очень, 
весьма  благодаренъ.  (Галиц.).  Ум.  Крас- 

ненько, краснёсеньно. 
Красноголовець,  вця,  м.  Грибъ,  А&а- 

гісив  етеіісиз.  Гайку,  шику,  дай  гриба  й 

бабку!  сироїжку  з  добру  діжку,  красного- 
ловця  з  доброго  молодця!  Ном.  №  340. 

Краснозірка,  кн,  ж.  Красная  крым- 
ская соль.  Сумев,  у. 
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Краснокбрінь,  ня,  м.  Раст.  а)  ЕсЬіит 
гиЬгит  Б.,  б)  Опояіа  еспіоісіев  Б.  ЗЮЗО. 
I.  121,  130. 

Красномбвець,  вця,  м.  Ораторъ,  красно- 
річпвьій.  Іов  хоче...  довести,  що  він  не  згір- 
ший  красномовець  над  Сахвира.  К.  Іов.  26. 

Красномбвний,  а,  е.  Краснорічивнй. 
Леввц.  Нов.  52. 

Красномовність,  ности,  ж.  Красно- 
річіе.  Нічна  доба,  чарка  горілки  додають 
красномовности  навіть  не  красномовній  речі 
о.  Мойсея.  Левнц.  І.  138. 

Краснопйсний,  а,  є  Каллиграфическій, 
красиво  написанный.  Жслех. 

Краснбпись,  сі,  ж.  Каллиграфія;  чисто- 
ііисаніе.  Желех. 

Краснопірка,  ви,  ж.  Рыба:  8сагс1і- 
піия  егуІпгорЬіпаІпшз.  Браун.  28. 

Красноталь,  лю,  м.  Раст.  8а1іх  асиїі- 
Гоііа  ЛУіІіи.  ЗЮЗО.  І.  134. 

Краснюк,  ка,  м.  Грибъ  тъ  породы 
Воіеіив.  Кіев.  г. 

Красовйтнй,  а,  е.  Красивый.  Удовине 
.гичко  красовитс.  МВ.  II.  146.  Пані  моя, 
пані  влюбленная,  моя  красовита!  Мет.  122. 

Красовйця,  ці,  ж.  Красавица.  Що 
то  вже  за  молодиця  була  красовйця!    МВ. 
II.  182. 

Красбля,  лі,  ж.  Раст.  Настурція.  Тго- 
раеоіит  таіи$.  От  примостилась  (муха) 
на  красолі  та  й  думає  про  те,  ииу  як  то 
гарно  жить  на  волі.  Гліб. 

Красота,  їй,  ж\=Краса.  Ой  тяжко 
жаль  мені  русої  своєї  коси,  красоти  ді- 

воцької. Мет.  Божою  красотою  людей  ве- 
селити. Шевч. 

Красотвбрний,  а,  є.  Творящій  красу. 
Божий  день  на  землю  красотворний  прий- 

де. Костом. 

Красотка,  ки,  ж.  Красавица  (о  ді- 
вушкі,  ребенкі).  Моя  ти  красотко!  Вх. 
Уг.   247. 

Красочка,  ки,  ж.  Ум.  оті.  краска. 

Красти,  краду,  деш,  и.  Красть,  во- 
ровать. Телят  боїться,  а  волів  к$си)е.  Ном. 

.4  3034. 

Крастися,  крадуся,  дешся,  гл.  Под- 
крадываться. К/нідеться  як  вовк.  Ном.  Л« 

2977.  А  із  яру  в  киреї  козачій  хтось  кра- 
деться. Шевч. 

Красування,  ня,  с.  1)  Красованье, 
состояніе  того,  кто  или  что  красуется. 
2)  Цвітеніе  (о  хлібахь).  Ум.  Нрасуван- 
нячно.  Грин.  III    404. 

Красувати,  с^ю.  еш,  гл.  Красоваться, 
цвісти. 

Красуватис/я,  с^ісся,  ешея,  гл.  Ї)  Кра- 
соваться. Пишається,  красується,  сонце 

зустрічає-  Шевч.  219.  Чесна  дівка  кра- 
сується косою.  Кв.  Весело  йому,  легенько  і 

світ  йому  красується.  МВ.  2)  Цвісти  (о 
хлібі).  Жито  красується.  Ном.  №  10163. 

Красолька,  ки,  ж.  1)  Ум.  оть  кра- 
соля. 2)  Насік.  КагаЬіі8  пі1еп8.  Вх  Пч. 

І.  5.  3)  лш.=Красоля.  ЗЮЗО.  І.  139. 
Красоля,  лі,  ж.  Насік.  Саіотоза.  ву- 

соїЬапіа.  Ьх.  Нч.  І.  5. 
Красунок,  нка,  м.  Родъ  хлібнаго 

жучка.  Кобел.  у. 
Красуня,  ні,  ж.  Красавица.  Й  я  не 

.мгода,  але  й  дячиха  красуня — нічого  ска- 
зати. Левиц.  ЦЙО.  372. 

Красуха,  хи,  »с.=Красуня.  Загадка: 
Прийшов  дід  (мороз),  зробив  міст  (крига), 
прийшла  дівка  красуха  (весна),  по  мосту 
тупа,— міст  розвалився.  Грин.  І.  249. 

Крась,  сі,  »с.=Крас.  Вх.  Лем.  428. 
Красюк,  ка,  м.  Красавецъ.  Желех. 

Красючка,  ки,  ж.  1)  Красавица.  2)= 
Красулька.  Канев.  у. 

Кр&та,  ти,  ж.  =  Грата.  Коли  ж  вони 
впадають  у  кагїдани  і  мучаться-  за  кра- 

їнами в  темниці.  К.  Іов.  79. 
Крашанка,  кн,  ж.  1)  Окрашенное 

пасхальное  яйцо.  На  велгікдень,  на  соломі 

проти  сонця,  дітгі  грались  собі  крашан- 
ками. Шевч.  461.  Де  той  у  Бога  велик- 

день,  а  'вій  уже  із  крашанками!  Ном. 
№  2619.  2)  Яйцо  вообще.  КС.  1891.  У. 
191.  Низом  у  крашанки  буде  жовток,  а 
верхом  буде  лі)шпайка.  Ком.  І.  Ум.  Кра- 
шаночка.  Мнж.  47. 

Крашенйк,  ка,  и.=Крашеняк.  Вх. 
Зн.  29. 

Крашенйці,  ць,  ж-  ми.  Красные  су- 
конные штаны  у  гуцулов^.  Шух.  І.  120. 

Крашенйк,  ка,  м.  Окрашенный  въ 
красную  краску  сердак   Шух.  І.  126. 

Кращати,  щаю,  еш,  гл.  1)  Ділатьсл 
боліє  красивымъ,  хорошіть.  2)  Улуч- шаться. 

Краще,  нар.  Лучше. 
Кращий,  а,  е.  Ср.  ст.  огь  красний. 

1)  Боліє  красивый.  Така  дівка,  кажу,  гцо 
кращої  в  селі  нема:  біла,  повна,  тіло  ніж- 

не— як  панночка.  Стор.  Хороший,  хоро- 
ший! Був  би  ще  кращий,-  та  вже  нікуди. 

Ном.  №  8467.  2)  Лучшій.  Я  тобі  не  пара, 
я  в  сірій  свитині,  а  ти  титаірвна.  Кра- 

щого вітай.  Шевч.   142. 

Кращіти,  щію,  еш,  гл.  Быть  лучшнмъ? 
Дужче  кращіе,  як  червоно.  Полт.  г. 
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Кращішати,  шаю.  еш,  и.=Кращати. 
Кращіший,  а1  е.  Ср.  ст.  оть  кращий. 

Над  Марусю  нема  й  кралі  кращішої. 
Харьк. 

Краяння,  ня,  с  1)  Разрізнваніе. 
Желех.  2)  Кройка. 

Краяти,  краю,  еш,  іл.  1)  Різать,  раз- 
рЬзывать.  Яблучко  крають.  Грин.  III.  10. 
Краяти  коровай  дрібненько.  Мет.  Опанас 
поставив  чарку,  $  оселедець  крае.  Мкр.  Н. 
2)  Кроить.  Сукню  крайте.  Ґрин.  III.  101: 
3) — сёрце.  Раздирать,  разрывать  сердце. 
Не  край  мою  серця.  Мет.  12. 

Краятися,  краюся,  ешся,  гл.  О  серд- 
ці:  разрываться.  Крається  серденько  на 
дві  половини.  Чуб.  у.  47.  А  в  мене  ся 

серое  крає,  шо'м  любив,  а  не  взяв.  Гол.  І. 294. 

Кревавий  и  пр.— Крівавий  и  пр. 
Кревне  и  кревно,  нар.  До  кроваваго 

пота,  усердно;  очень  сильно.  ЛГи  труди- 
мося кревно,  а  ви  знай  лежма  лежите. 

Харьк.  Роби  кревно  і  ходи  певно.  Ном. 
№  9965.  Почав  гірко  і  кревно  ридати. 
Мир.  Пов.  І.  162. 

Кревний,  а,  е.  Кровный.  Упирь  і  не- 
певний усім  відьмам  родич  кревний.  Нон. 

Кревна  родина. 
Кревність,  ностн,  ж.  Родство. 
Кревно,  нар.  См.  Кревне. 
Креденець,  нця,  м.  Буфета,  посудный 

шкапъ.  Левч. 

Крежити,  жу,  жиш,  гл.  Беречь,  ску- 
питься. Мнж.  183. 

Крейда,  ди,  ж.  Міль.  Побілів  як 
крейда.  Ном. 

Крейдяний,  а,  е.  Меловой.  Ой  ти 
горо  крейдяная.  Чуб.  Викопали  печері  у  крей- 

дяній горі.  МВ.  II.  73. 
Крейдянка,  ки,  ж.  1)  Місто,  гді 

добывается  міль.  Суджан.  у.  2)  Посуда 
для  разбалтнванія  мілу. 

Крбймах,  ха,  .«—Крем'ях.  А  Ма- 
руся тут  же  знайшла  черепочки  та  да- 
вай у  креймахи  грати.  Кв.  І.  40.  Ум. 

Крёймашок.  Ив.  39. 
Крекотень,  тня,  м.  Крехтунъ,  ста- 

рый, постоянно  крехтящій  человікь.  Хо- 
рольск.  у. 

Кректати,  кчу\  чеш,  іл.  Крлхтіть. 
Цупить  із  печі  горщик,  аж  крекче. 
ЗОЮР.  І.  34. 

Креля,  лі,  ж.  Большая  льдина.  Вх. 
Зн.  29. 

Крежеалйиий  и  кремезний.  1)  Кріп- 
кій,    здоровый*    Не  закутуй    дитину,    то 

еон  і  буде  кремезлива.  Берд.  у.  Старинні 
люде  були  кремезніші.  Харьк.  2)  Твердый, 

неуступчивый.  Хазяїн  був  чоловік  кремез- 
ний и  норовливий.  МВ.  II.  76. 
Крененйна,  ни,  ж.  І)  Кусокъ  кремня. 

Котилася  кременина-  Нп.  2)  Кремнистое 
місто.  Прилетів  орел  з  чорної  хмари,  убив 
голубця  на  кременині.  Мет.   107. 

Кременистий,  а,  е.  Кремнистый.  Усе 
порожевіло:  кременисті  шпилі,  грукучий 

Дніпро.  МВ.  III.   125. 
Кременйця,  ці,  ж.  Раст.  Ре&зііез 

оШсіпаІів,  Шух.  І.  22. 
Кренівний,  а,  є -Кремезний.  Баба 

кремізна.  Черк.  у. 

Кремінець,  нця,  м.  Ум.  от'ь  кремінь. 
Кремінний,  а,  е.  Кремневый.  Ой  ти, 

юро  кремінная!  Мет.  37. 
Креміння,  ня,  с  соб.  оть  кремінь.  Я 

маю  вельми  дорогий  крам:  шпильки  і  голки, 
креміння    і  люльки.  Макс.  (1849).  70. 

Кремінчик,  ка,  м.  Ум.  оть  кремінь. 
Кремінь,  меню,  м.  1)  Кремень  (мине- 

раллъ).  2)  Кремень  для  вьісіканія  огня. 
Ой  продала  дівчина  гребінь  да  купила  ко- 

закові кремінь.  Нп.  Я,  добродію,  був  колись 
кремінь,  а  тепер  і  губки  не  стою.  ЗОЮР. 
Ум.  Кремінець,  кремінчик.  Лежали  губка, 
кремінець.  Котл.  Погляділа  в  гаманець, — 
аж  люлечка  й  кремінець.  Нп.  Крешіть, 
крешіть,  кремінчики.  Чуб.  V.  548. 

Креиділець,  льця,  м.  1)  Косякь  для 
укріпленій  полки.  Вольта,  г.  2)  Палка  для 
связьіванія  узломъ  концевъ  веревки. 

Кремпіль,  ля,  м.  1)  Узявся  за  кремпіль 
добре.  Ном.  №  13876.  2)  Креиплі  и  пр.= 
Крамплі  и  пр. 

Кремсати,  саю,  еш,  гл.  1)  Обрубы- 
вать,  обтесывать.  2)  Переносно:  плохо,  не- 
уміло  ділять  что. 

Крем'ях,  ха,  м.  Округленный  по  воз- 
можности кремешекъ,  просто  камешекъ 

или  черепокъ,  употребляющійся  при  игрі 

у  крем'яхи.  Ив.  39.  Нумте  у  крем'яхи  гу- 
ляти. Оббивсь  як  крем'ях.  Ном.  См. 

Креймах. 
Креніль,  ля,  м.  Бабка  (игральная 

кость).  Шейк.  Слов.  15. 
Крен,  пу,  м.  Мощь,  кріпость,  сила. 

Мій  син  був  таки  здоровенький  і  креп  був 

у  руках  у  його,  роботи  не  боявсь  він Екат.  у. 

Крепак,  ка,  м.  Кріпостной.  А  сей 
Іван  Золотаренко  та  був  крепак  МВ.  І.  37. 

Крепацтво,  ва,  с  Кріпостное  состои- 
те. Такий  то  виходився  хороший,  мотор- 
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«ми,  г  не  пізнати  йоіо,    що  в  ііркому  крс- 
пацтві  зріс.  МВ.  І.  37. 

Крепацький,  а,  є.  Кріпостной.  А  він 
був  з  роду  крепацького.    Шевч.  ІІередм.  V. 

Крепачка,   ки,    ж.    Кръпостная.    Ти, 
дякувать  Господеві,  не  крепачка:  твоя  пра- 

ця не  зіине  дурно.  МВ.  І.  36. 
Крепляки,  ків,    м.  мн.    Пирожки    сь 

капустой,  сливами  или  рыбой.  КоІЬ.  І.  86. 

Кресак,  ка,  м.  Кремневое  ружье.  Кре- 
сак стрілецький.  Федьк.  І.  19. 
Кресало,  ла,  с.  Огниво.  А  тим  ча- 
сом кете  лиш  кресало  та  тютюну.  Шевч. 

Ти  курець?— Курець. — А  є  люлька,  кресало 
її,  гаманець?  Рудч.  Ск. 

Кресання,  ня,  с  Вьісіканіе  огня. 
Кресаночка,  ки,  ж.  Ум.  отъ  кресаня. 

Кресана,  ні,  ж.— Крисаня.  На  голові 
кресаня  в  самих  павах.  Федьк.  А  брат 
убереться,  кресаню  з  полами  насуне  на 
чоло.  Федьк.  Ум.  Кресаночка.  Здоймив,  здой- 

мив кресаночку  та  й  перехрестився.  Гол. 
І.  230. 

Кресати,  крешу,  шеш,  одн.  в.  крес- 
нути, сну\  неш,  гл.  1)  Висікать,  высЬчь 

огонь.  Один  став  кресати,  щоб  кашу  ва- 
рити. Сніп.  Щось  у  полі  та  за  військо 

йде,  шаблями  огонь  креше.  Грин.  III.  463. 
2)  Бить,  колотить,  ударить.  Та  й  став  по 
ребрах  ще  кресать.  Сніп.  188.  Одсуваєть- 

ся...  щоб  бува  з  п'яних  очей  не  креснув  за- 
чепа. Мир.  ХРВ.  260.  3)  Подковами  зве- 

ніть.  Пішов  козак  дорогою,  підківками  кре- 
ше. Грин.  ПІ.  376.  4)  Быстро  ділать  рядъ 

одниг "'.  и  гбхъ  же  движеній  (при  рабогЬ 
и  пр/  Женці  молодії,  серпи  золотії, — так 
і  крем  ть.  Г.  Барв.  347.  Ой  млин  меле,  вода 
реве,  и  колесо  креше,  а  колесо  креше.  Грин. 
III.  70. 

Кресатися,  ш^ся,  шешся,  гл.  брать- 
ся, биться.  Штирі  воли  як  соколи  рогами 

ся  крешуть.  Гол.  IV.  455. 
К[есйво,  ва,  £.=Кресало.  Шух.  І.  129. 
Креснути,  сну,  неш,  м.  Таять. 

Крига  почина  креснути. 
Креснути.  См.  Кресати. 

Кресь!  меж ,  выражающее  звукъ  висі- 
каній огня.  Кресь  да  й  єсть!  Носл. 

Крет,  та,  .«.=Кріт.  Вх.  Лем.  428. 
Кретівка,  ки,  ж.  Кучка  земли,  под- 

нятая кротомъ.  Вх.  Лем.  428. 
Кречет,  та,  .«.  Кречеть.  Закуркають 

кречети  сизі.  Макс. 
Кречннй,  а,  є— Ґречний.  Зачекай 

мя,  кречна  панно.  Гол.  І.   130. 

Кривак,  ка,  м.  1)  Кривое  дерево 
(срублен  є).  Вх.  Зн.  23.  2)  Посуда,  въ 
которой  «арятъ  поросять.  Подольск.  3) 
Заяцъ.  Вх.  Уг.  247. 

Криванжа,  жі,  об.  Хромой,  кромая. 
Мнж.  183. 

Кривда,  ди,  ж.  I)  Несправедливость, 
обида.  І  велів  панам  ляхам  на  Україні  чо- 
тирі  місяці  стояти,  а  ні  козаку,  ні  му- 

жику жадної  кривди  чинити.  Макс.  2) 
Неправда.  Чия  правда,  чия  кри  }а  і  чиї 
ми  діти.  Шевч.  46.  Чия  криві  г,  нехай 

тою  Бог  скарає-  Ном.  №  2293.  Ум.  Крйв- 
доньна,  нрйвдочка. 

Кривдити,  джу,  диш,  гл.  Обижать. 
Хто  кривдить  людей,  той  кривдить  своїх 
дітей.  Ном.  №  2296. 

Крйвдиця,  ці,  ж— Кривда.  Желех. 
Кривдний,  а,  е.  Обидный,  несправед- 

ливый. Цінування,  складене  українським 

народом  Москві  і  москалям,  не  повинно  бу- 
ти кривдне  за-для  Москви.  Левиц.  (Правда, 1868,  449,). 

Кривдно,  нар.  Несправедливо,  обидно. 
Е,  братці,  так  на  мене  кривдно:  у  мене 

п'ятеро  дітей,  а  стікгі  землі  мені  даєте. Канев.  у. 

Крйвдонька  и  крйвдочка,  ки,  ж.  Ум. 
отъ  кривда. 

Кривдуватися,  дуюся,  ешся,  гл.  Оби- 
жаться. Би,  діду,  не  кривдуйтесь  тим,  що 

ми  вас  не  вибрали.  О.   1862    V.  7. 
Кривенький  и  кривесенькнй,  а,  є. 

Ум.  отъ  кривий. 

Кривий,  а,  є.  1)  Кривой,  искривлен- 
ный. Кум  красно  говорить,  але  кривий  пи- 

сок має.  Ном.  №  2982.  Криве  дерево  не 

дужо  випрямитись.  Ном.  №  3216.  2)  Хро- 
мой. Усім  ггодав  вечеряти,  а  одному  ста- 
рому кривому  вовкові  нічого  було  дати.  Чуб. 

І.  51.  3)  Ложный,  неправый.  Б  моїх  сло- 
вах не  знайдете  лукавства,  я  знаю  й  сам, 

що  просте,  що  щтвеє.  К.  Іов.  15.  4)  Кри- 
ве слбво.  Иротиворічіе  кому.  Так  уже  її 

поважали,  що,  мовляв,  і  кривою  слова  боя- 
лись. Сим.  229.  5)  Кривим  бном  поглядати. 

Косо  смотрвть.  На  козацьку  Ущшїну  кргі- 
вим  оком  поглядали.  Макс.  6)  Кривий  та- 

нець. Весенняя  хороводная  игра.  Чуб.  III. 
Л2.  О.  1861.  XI.  Свид.  40.  7)  Криве  зілля. 
Раст.  Ро1у£ошіт  Ьікіогіа.  Шух.  І.  22.  Ум. 

Кривенький,  нривёсенький,  кривісінький.  Та- 
ка... гарна,  тільки  трошки  кривенька.  Рудч. 

Ск.  II.  33.  Горобчичок  мінісінький,  на  ні- 
женьку кривісінький.  Грин.  III.  662. 
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Кривина,  нй,  ж.  Кривизна.  Положи 
дерево  кривиною  вгору.   Волч.  у. 

Кривити,  влю,  виш,  и.  1)  Кривить. 
2)  Поступать  несправедливо.  Він  первих 
вас  за  кривду  покарає,  дарма,  що  ви  кри- 

вили за  для  ного.  К.  Іов.  28. 

Кривитися,  ВЛЮСЯ,  ВИШСЯ,  ІЛ.  1) 
Искривляться.  Чобіт  кривиться.  2)  Кри- 

виться, ділать  гримасу.  Матері,  батьки 

кривились.  Мкр.  Н.  35.  Хто  п'є,  той  кри- 
виться; кому  не  дають,  той  дивиться. 

Ном.  №  11493. 

Крнвісінький,  а,  е.  Совершенно 
кривой. 

Криво,  нар.  1)  Криво.  Криво  забив 
кілка.  Хоч  криво  впріг,  та  поїхав  так.  Ном. 
2)  Не  такъ,  какъ  сл-вдуетъ,  невпо- 
надъ;  ложно.  Коли  нога  моя  ступала  ьриво. 
К.  Іов.  (Ні.  В  тім  себе  милиш  і  ни  криво 
цілиш.  ЗОЮР.  I.  317.  Не  свідкуй  криво. 
Єй.  Мр.  X.   10 

Кривобедрий,  а,  е.  1)=Кривоклубий. 
Желех.  2)  О  четырехугольник*:  косоуголь- 

ный. Напр ,  о  плоті:  когда  плотъ  сплав- 
ного ліса,  ударившись  о  что-либо  и  ско- 

сившись, превратится  въ  косоугольникъ. 
Черк.  у. 

Кривобедро,  нар.  Косоугольно.  Напр., 
о  плоті  говорять,  что  онъ  пливё  криво- 

бедро, т.  е.  его  бока  не  параллельны  бере- 
гамъ.  Черк.  у. 

Кривобокий,  а,  е.  Искривленный.  Лю- 
дей чимало  на  землі,  а  доведеться  одино- 

ким, в  холодній  хаті  кривобокій,  або  під 
тином  простягтись.  Шевч.  658. 

Кривовірний,  а,  е.  Ложно  вірующій, 
не  правоверный.  К.  Кр.  1 12. 

Кривов'яаий,  а,  є.  Кривошеій.  Вх. 
Зн.  29 

Кривоголбвий,  а,  е.  Съ  уродливой  го- 
ловой. Вх.  Зн    29. 

Криводушний,  а,  е.  Несправедливый, 
безсокБСТНЫЙ.  Водились  ви  на  світ  зрад- 

иш, з  утроби  вийшли  криводушні.  К. 
ІІсалт.   132. 

Крнвокл^бий,  а,  е.  Съ  кривыми  бед- 
рами. Желех. 

Кривомбвий,  а,  є.  Плохо  гопорящій, 
косноязычный.  Тим  язикам  лихим,  калі- 

кам кріївомовим.  К.  Дз.  25. 
Кривоніг,  ногу,  м.  Родъ  вышивки. 

Чуб.  VII.  415,   427. 
Кривоніс,  нбса,  м.  Съ  криьымъ  но- 

сомъ.  Хоч  кривоніс,  аби  Бої  приніс.  Чуб. 
І.  245. 

Кривоногий,  а,  е.  Хромой,  косолапый. 

Були  багаті  і  убогі,  прямі  були  і  крі}во- 
ногі,  були  видюи\і  і  сліпі.  Котл.  Ен. 

Кривобкий,  а,  е.  Косоглазый. 

КривопйкиА.  а,  е.  Съ  крввычъ  ли- 
цомъ,  съ  кривой  рожей.  Чуб.  VII.  385. 

Кривоплекий,  а,  е.  Кривоплечій.  Хо- 
тим мене  мати  та  за  третьою  дати, 

аэ$  той  третій  такий  кривоплекий.  Чуб. 
V.  497. 

Кривоприсяга,  ги,  ж.  Ложная  клятва, 
ложная  присяга.  Желех. 

Кривоприсйжний,  а,  е.  Клятвопре- 
ступный. Кривоприсяжний...  слуго! К  Дз.  74. 

Кривонрисяжство,  ва,  с.  Ложная  при- 
с  на,   клятвопреступленіе. 

Кривой  ятий,  а,  е.  Съ  кривыми  пят- 
ками. Хотіла  мене  мати  зч  п'ятою  одда- 

ти, аж  той  п'ятий  стидкий,  кривой' ятий. 
Чуб.  V.  497. 

Крнворбтий,  а,  е.  Съ  кривымъ  ртомъ. 
Баба  бридка  криворота.  Котл. 

Криворучка,  ки,  об.  Челов^къ  съ  кри- 
вой или  увічной  ру>:ой.  Желех. 
КривосУдця,  щ,  м.  Неправедный 

судья.  Кривосудця  ти,  небоже!  Гол.  II.  95. 

Криворотий,  а,  е.— Криворотий.  Жел. 
Кривошия,  шиї,  об.  Кривошеій  чело- 

века.. Ум.  Кривошййка. 

Кривувати,  вую,  вш,  гл.  Быть  хро- 
мымъ.  Я  кривуючи  живу.  Г.  Барв.  226. 

Кривулечка,  ки,  ж.  Ум.  оть  кри- 

вуля. Кривулька,  ки  и  кривульця,  ці,  ж. 
Ум.  отъ  кривуля. 

Кривуля,  лі,  ж.  1)  Всякая  кривая, 
ломанная,  зигзагообразная  линія  или  по- 

лоска. Въ  орнаменті  (вышивки,  раскраска 
посуды,  різьба  по  дереву  и  металлу  и 

пр.)  кривуля  (чаще:  кривулька)  — зигзагъ 
простой  или  составленный  изъ  кружечковъ 
и  пр.  Ко1Ъ.  I.  48.  Вас.  184.  Шух.  I.  281, 
283.  Любила  таки  їх  (миски)  показувать 
....  і  білу  велику,  на  вінцях  хрещики,  по 
боках  пружки,  і  червону,  що  паски  свя- 

тять, з  кривульками  і  з  зеленими  голубами 
на  дні.  Сим.  233.  Чумак  у  дорозі  вирізує 
(на  ярмі)  складами м  ножем  то  доріжки, 
то  кривульки,  то  зубчики.  Чуб.  VII.  406. 
2)  Каракуля,  плохо  написанная  буква. 
Хоть  би  великою  кривулею,  аби  було  слово 

написане.  Стулити  ту  кривулю, — вихо- 
дить слово.  Г.  Барв.  403.  3)  Кривой  ку- 

сокъ  дерева, — напр.,  употреблявшийся  для 
полоза  и  пр.  Въ  загадкі  кривулечною  на- 

звана ложка:  Чотирі  чотиречки  та  п'ятий 
Мака)ісчко  несуть    кривулечку    через    тим 
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841 та  в  вуличку.  Грин  І.  249.  4)  Вь  токар- 
номъ  станкі:  искривленный  кусокъ-  дре- 
веснаго  ствола,  на  который  опирается  лі- 

вая рука  работающаго.  Шух.  І.  305,  306. 
Ум.  Кривулька,  кривулечка,  кривульця.  Заєць 
рббит  кривульки  або  кривульці— біжить  зиг- 

загами. Вх.  Зн.  29.  У  в.  Кривуляна.  Желех. 
Кривулястий,  а,  е.  Зигзагообразный. 

Кривуляста  плахта.  Плахта  съ  узоромъ 
въ  вид*  кривулі.   КС.  1893.  XII.  448. 

Кривуляти,  лядо,  еш,  гл.  1)  Искрив- 
лять, ділать  кривыл,  ломанныя  линіи. 

Желех.  2)  Хромать,  ковылять.  Безногий 
шов,  кривуляв,  на  підсінню  простий  став. 
Чуб.  V.  65. 

Крига,  ги,  ж.  Ледь;  пловучій  ледь 
Тричі  крига  замсрза.ш,  тричі  роставала. 
Шевч.  НІ.  Холодный,  як  крию,  Ном. 
Крига  скресла,  крига  йде.  Ледъ  тронулся. 
Скоро  отеє  крига  скресла...  Катря  уже  (і 
веснянки  заспівала.  МВ.  II.  77.  Ум.  Крй- 
жеиька,  нрйжна.  Іи^е  по  юронькахеніжеш.кн 
лежали,  ой  иі#  по  долинах  криженьки 
стояли.  Чуб.  III.  ПО. 

Крйгнати,  наю,  еш,  гл.  Хиріть;  охать, 
стонать.  Старий  дід  кригнае.  Вх.  Зн.   29. 

Криж,  жа,  м.  1)  Кресть.  Ой  висту- 
пала Матір  Божая,  на  крижеві  стала. 

Чуб.  І.  161.  Крижем.  Крестообразно.  Церква 
збудована  крижем.  Лубен,  у.  То  простяг- 

неться крижем,  то  ку.гаком  в  груди  себе 
стосує-  Стор.  Крижем  падати,  крижем  упа- 

дати. Падать  какъ  пласть.  Його  мати  ста- 
ренькая крижем  упадає.  Макс.  Оксана  в 

двері'  „Вбиліг!  вбили!"  Та  й  пада  крижем. 
Шеьч.  147.  2)  Чаще  мм.  Крижі.  Крестецъ, 
поясница.  Взяв  дід  бабу  за  крижі  та  по- 

вів по  хижі.  Чуб.  V.  1136.  Летів  ворон... 
сів  у  сірою  коня  на  крижі,  з  крижа  на 

спину,  з  спини  на  і]тву.  Чу-'».  І.  68.  3) 
Міра  въ  косую  сажень.  Подольск,  г.  Ум. 
Крижин.  Виходить  мі  там  золотий  кри- 

жин, а  під  тим  крижом  сам  милий  Гос- 
подь. Гол.  II.  7. 

Крижавка,  ки,  ж.  Дикая  крыжная 
утка.  См.  Крижень. 

Крижак,  ка,  м.  1)  Рыцарь  тевтонскаго 
ордена.  Жел<х.  2)=Крошня.  Желех. 

Крижалка,  ки,  ж.  Цілий  кочень  въ 
квашеной  капусті.  КоІЬ.  І.  51. 

Крижаний,  а,  е.  Ледяной.  Желех. 
Крнжанка,  ки,. ж.— Крижавка.  Желех. 
Крижастий  и  крижатий,  а,  є.  Широ- 
кій вь  спині,  въ  илечахъ.  Вх.  Уг.  247. 

А  крижаста  яка  (дівка)І  Мир.  Пов.  II.  57. 
Крижати,    жаю,    еш,    ы.=Кружати. 

Мед,  горілку  крижиеш.  Мет.  403.  2)—  Кри- 
жувати.  А  на  тій  горі  а  клен-древо  стоїть, 
а  на  тім  клен-древі  крижі  крижають, 

криоісі  крижають  церкву'  будують.  Чуб. 
III.   448. 

Крижатий.  См.  Крижастий. 
Крижацтво,  ва,  с  соб.  Рыцари  тев- 

тонскаго ордена-Ре/ссм  взяв  ти,  ляше,  гору 
над  крижацтвом  лютим.  К.  Дз.   123. 

Крижацький,  а,  е.  Относящейся  къ 
крижаку. 

Крижевий,  а,  е.  Квадратный.  Шух.  І. 
ПО,  176.  Крижёва  плахта?  Чуб.  VII.  428. 

Крижень,  жни,  м.  Крыжовая  утка, 
Апаз  ЬозсЬав.  І  тілько  край  ставка  оставсь 
табун  утят.  Чи  ктгжні  то  були,  чи  то 
були  чирята, — про  те  нам  байдуже.  Греб. 387. 

Крйженька,  ки,  ж.  Ум.  отъ  крига. 
Крйжик,  ка,  м.  Ум.  отъ  криж. 
Крижина,  ни,  ж.  Льдина.  Лппіться, 

яка  здоровенна  крижина  пливе!  Славяно- 
серб, у.   Ум.  Крижинка. 

Крижівнйци,  ці,  ж.  Часть  воза:  доска 
или  брусъ,  которымъ  соединены  вверху 
два  полудрабка.  Рудч.  Чп.  250. 

Крйжка,  ки,  ж.  1)  Ум.  отъ  крйга 
2, — мёду.  Пчелиный  сотъ.  Вх.  Зн.  29. 

Крйжмо,  ма,  с.  Ризки.  Мнл.  168.  КС. 
1893.  VII.  77.  А  кума  одріже  полотна 
на  крйжмо. 

Крижнйстий,  а,  е=Крижастий.  Вх. 
Лем.  428. 

Крйжни,  ні,  ж.=Крижавка.  Кахне 
крижня.  О.   1862    VIII.   16. 

Крижнйк,  ка,  м.  =  Крижень.  КС. 
1887.  VI.  458. 

Крнжо ватка,  ки,  ж.  —  Крошня  Желех. 
Крижовий,  а,  е.  Крестообразный.  Кри- 

жова дорога.  Перекрестная  дорога.  На 
крижовій  доріженці  там  ся  іспіткали. 
Гол.  І.  14.  Крижова  церква.  Церковь,  по- 

строенная въ  формі  креста.  Св.  Л.  24. 
См.  Крижевий.  Крижовий  сажень.  Косая  са- 

жень. Ново-Ушиїїк.  у. 
К  рижу  вати,  жудо,  еш,  гл.  1)  Воздви- 

гать кресты.  На  тій  землі  крижі  кри- 
жують,  ой  там  нони  церков  будують. 
Чуб.  III.  353.  2)  Распинать  на  кресті. 
Ой,  Ісусе  мій,  Сусе  крижований.  О.  1861. 
X.  92. 

Крййиа,  нар.  Закрыто  вплотную.  По 
синьому  морю  як  бжоли  снували  (кораблі), 
що  аж  море  собою,  наче  хмарами  тими, 
крийма  укргівали.  ЗЮЗО.  І.  176. 

Крик,  ку,    м.    Крикъ.    Не  мала   баба 
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клопоту  та  купила  порося:  порося  у  квік, 
а  баба  у  крик.  Ном.  №  10058.  Як  ось: 
трус,  шлас,  крик!  Гул.-Арт.  Крином  кри- 
чати.  Громко  кричать.  Криком  кричала: 
пробі  ратуйте! 

Крикливий,  а,  е.  Крикливый.  Ірися... 
цьохля  прокіїятуща...  крикливійша  із  ще- 

бетух. Котл.  Ен. 
Крикливиця,  ці,  ж.  1)  Кликуша.  Була 

оце,  але  вмерла  жінка  крикливиця.  Кіев.  г. 
Як  воно  на  вашу  думку:  чи  то  од  Боїа 
оті  крикливиці,  чи  воно  з  дання,  чи  з  не- 

чистою силою  накладають?  2)  мн.  Крикли- 
виці. Болезненное  состояніе  ребенка,  когда 

онъ  кричитъ  безъ  слезъ.  Мил.  33.  Прий- 
шла я  до  вас  з  крикливицями  і  безеонни- 

цями.  Кури-куриці,  нате  вам  крикливиці. 
Чуб.  I.  141. 

Крикнява,  ви,  ж.  Крикъ  нногихъ  го- 
лосовъ.  Там  така  крикнява,  свиснява. 
Харьк.   Левч.  62. 

Крикнути.  См.  Кричати. 
Крйкси,  сів,  мн.  Безсонница  ребенка, 

сопровождаемая  плачемъ.  Ефим. 
Крикуль,  ля,  м.  Въ  загадкі:  пътухъ. 

Бігла  моріуля  (миша),  питала  крикуля:  чи 
є  вдома  хапуля?  (кіт).  Чуб.  І.  311. 

Крилас,  са,  м.  Клирось.  На  два  кри- 
ласи не  можна  співати.  Ном. 

Крилатий,  а,  е.  Крылатый.  Йою  хо- 
тять  крилаті  вовкулаки  ззісти-  Чуб.  І. 
13.  ...вітре  мій  єдиний,  легкий,  крилатий. 
Шевч.  643.  Кою  ж  він  по  світах  шукає? 
Орлицю  сміливу,  крилатшу  над  орла.  К. 

Крйлаш,  ша,  м.  Помощник*  рыболов- 
наго  атамана.  Левиц.  Браун.  9. 

Крйлашський,  а,  е.  Принадлежащей 
помощнику  рыболовнаго  атамана.  Браун.  9. 

Крилечко,  ка,  с.  Ум.  огь  крило. 

Крйллячко,  ка,  с.  соб.  ум.  Крылья.  Ви- 
брала голубка:  таке  й  крйллячко,  таке  й 

пір'ячко,  така  й  голова,  як  в  мого  була. 
Чуб. 

Кридб,  ли,  с.  1)  Крыло  (птицы).  Ле- 
тів орел  по  над  морем,  опустивши  крила. 

Мет.  65.  2)  Крыло  (вътряной  мельницы). 
3)  Сторона,  бокъ.  З  обох  боків  старої  бу- 

дівлі прибудував  ще  по  крилу.  Стор.  МЦр. 
65.  Пішла  отара;  чабани  спереду  на  кри- 

лах. О.  1862.  V.  Кух.  33.  4)  Въ  церков- 
номъ  зданій,  построенаомъ  въ  виді  крес- 

та— каждый  изъ  четырехъ  концовъ.  Плян 
церкви  се  хрест  з  чотирма  рівними  кри- 

лами. Шух.  І.  115.  5)  Борть,  бокъ  лодки. 
О.  1861.  XI.  9.  6)  Боковыя  полотнища, 
стіни  невода.  Также   стоячее   полотнище 

(одно  или  два)  в  Атірі.    Шух.    I.    227.   7) 
Изъ  четырехъ  полотнищъ,  составлдющвхъ 
плахту,  каждое  изъ  от  ворочен  ныхъ  сверху 
внйзъ.  Вас.  170.  См.  Криси.  8)  Чадть  Бо- 
телева.  Шух.  I-  214.  9.— орлине.  Раст. 
Азігадаїиз  £ІусурЬу1о8  Ь.  ЗЮЗО.  I.  118. 
Ум.  Крилечко,  крйлонько,  крильцё.  Приле- 

тіла пава,  коло  йою  впала,  крилечками 
стрепенула  та  й  поцілувала.  Мет.  113. 
Возьмуть  тя  на  крилоньки,  занесуть  тя 
в  чужиноньку.  Ном.  Посип  пшінця  по 
колінця,  водиці  по  крильця.  Мет.  23.  Ой 
пливе  човен,  води  повен  да  мальовані  криль- 

ця. О.  1861.  XI.  9. 
Крили,  лити,  с  Крылышко.  Гуси* 

гуси,  лебедята,  візьміть  мене  на  крилята. 
ЗОЮР.  Н.  19.  Ум.  Крилятко.  Гуся,  гуся, 
лебедятко,  візьми  мене  на  крилятко!  ЗОЮР. 
Ц.  20. 

Крий,  му,  де.  Крымъ.  Годі,  годі,  чума- 
ченьки, в  Криму  соли  брати!  Ру дч:  Чп.  102. 

Крйнець,  мця, .  м.  Житель  Крыма. 
Желех. 

Крймка,  кй,  ж.  1)  Крымская  солі,. 
Несли  подарки  пред  собою:  пиріг  завдовшки 
із  аршин  і  соли  кримки  і  бахмутки.  Котл. 
Ен.  2)  Шапка  изъ  крымскихъ  барашковъ. 

Желех.  3)  Проказа?  У  йою  катері  крйм- 
ка,— така  болість,  що  й  не  вигоїть.  Ека- 

терннодаръ.  (Залюбовск.). 
Кримкуватий,  а,  е.  Ленрозный?  Про- 

каженный? У  них  батько  був  кримкуватий 
та  й  вони  такі.  Екатеринодаръ  (Залю- бовск.). 

Кримський,  а,  є-  Крьімскій.  В  крим- 
ськім степу  пропадали  (чумаки).  Рудч.  Чп. 105. 

Крин,  ну,  м  Раст.  Кринъ,  Шіиш  сап- 
(Іісіиш.  Тоспустисі,,  рожевим  крином  про- 

гріти! Шевч.  В  кринах  схована  криниця.  К. 

Криниця,  ці,  ж.  1)  Ключъ,  родникъ, 
источникъ.  Піди  до  криниці;  поки  півні  не 

співали,  умийся  водою  Шевч.  15.  До  доб- 
рої криниці,  стежка  утоптана.  Ном.  Лі 

4471.  2)  Одно  изъ  созвіздій.  По  дорозі 

(млечный  путь),  саме  в  розсохах  єсть  кри- 
ниця— чотирі  зірки,  а  від  неї  пішла  дівка 

з  відрами — три  зірки.  Мнж.  148.  Ум.  Кри- 
ниченька, кринична.  Ой  у  полі  криниченька 

на  чотирі  зводи.  Мет.  7.  Зайду  до  тієї 
кринички,  що  я  чистиш,  то,  може,  там 

нап'юсь.  Рудч.  Ск.  II.  57. 
Кринйчаний,  а,  е.  Родниковый.  В 

воді  тихо  плавала  криничана  червонобока 
жабка.  Левиц.  І.  288.  Криничана  осона. 
Раст.  Сагех  ргаесох. 
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Криниченька,  ки,  ж.  Ум.  огь  кри- 
ниця. 

Криничка,  ки,  ж.  Ун.  оті  криниця. 

Криничний  и  кринйшний,  а,  е= 
Криничаннй.  Умиваюся  криничною  та 
водицею.  Грин.  III.  676. 

Кринйчовина,  ни,  ж.  Местность,  бо- 
гатая ключами.  Липина  і  горобина,  і  дуб 

кучерявий  поспліталися  вітами  зеленими 
над  холодною  криничовиною.  МВ.  II.  98. 
Шукає  вона  очима  тих  ярків  зелених,  де 
буває  кринйчовина,  де  іуста  осока  покриває 
долинку,  а  на  долині  блищить  водиця. 
Левиц.  І.  83. 

Кринйчуватий,  а,  е.  О  местности: 
богатый  родниками.  Криничувате  місто. 
Херс.  г. 

Кринйшний,  а,  е.  См.  Криничний. 
Крйса,  си,  ж.  Крыса.  Вигляда,  мов 

криса  з  крупів.  Ном.  №  13791. 
Крисак,  ка,  м.  1)=Криеаня.  Вх.  Уг. 

247.  2)  Оковка  на  концахъ  рч*.  Желех. 
Ум.  Крисачок.  Вх.  Уг.  247. 

Крисаяечка,  кн,  ж.  Ум.  оть  крисаня. 

Крисанйна,  ни,  ж.=Крисаня.  Ой 
тою  я  хлопця  люблю  в  жовтій  крисанині. 
Гол.  II.  825. 

Крисаня,  ні,  ж-  Шляпа.  Мій  милий 
в  крисані.  Гол.  II.  191.  Ум.  Крисанечка. 
Іздоймила  крисанечку  та  й  поцілувала. 
Гол.  І.  229. 

Крисачок,  чка,  м.  Ум.  оть  крисак. 
Криси,  сів.  м.  мн.  1)  Края  горшка, 

миски.  Здавались  йому  крисами  коло  горш- 
ка, або  ком  миски.  Левиц.  І  244.  2)  По- 
ля шляпы.  Рудч.  Чп.  248.  Чуб.  VII.  413. 

Гол.  Од.  69.  В  солом'яному  брилі  з  широ- 
кими крисами.  О.  1862.  IX.  60.  3)=Кри- 

ла  7.  Черниг.  у.  Ум.  Крйсочни.  Взели  ше- 
почки  по  за  криеочки.  КоІЬ.  І.  109. 

Крислатий,  а,  е.  Ветвистый,  развесис- 
тый. Бересток  крислатий.  Грин.  І.  11у*. 

Крисловатий,  а,  є— Крислатий 
Кристаль,  лю,  м. = Кришталь.  Дів- 

чино-яюдо!  який  у  тебе  кристаль  під  но- 
сом— як  московський  патрон.  Ном. 
Крйтя,  крию,  еш,  «.  1)  Крыть,  вс- 

крывать, укрывать.  Колії  сЫидаешся,  то 
крий  решетом  голову.  Ном.  Лі  3200.  А  тепе- 

ра (листонько)  падаєш,  земленьку  криєш. 
Крити  хату.  2)  Скрывать  Криє  від  ма- 

тері свою  лиху  годину,  щоб  не  вразити  п 
серця.  Мир.  Пов.  II.  88.  3)  Сохранять,  за- 

щищать. Преимущественно  въ  выражеш- 
яхъ,  обращаемых!,  къ  Богу  и  святымъ. 
Нехай  Бог  криє!  Г.  Барв.  310.  Крий,  Боже! 

Сохрани  Богь!  Избави  Богъ!  Не  дай  Богъ| 
Часто  употребляется  въ  значеній:  очень 
сильно.  По  небу  хмари  скрізь  погнало,  і 
вітер  по  землі,  крий  Боже,  заревів!  Греб, 
376.  Так  важко  зітхнула,  що  крий  Мати 
Божа!  Кв. 

Критий,  а,  е.  Покрытый,  крытый.  Кри- 
тий кожух,  крита  хата.  Критий  віз.  Возъ 

съ  верхомъ,  будкой.  Віз  критий,  палуб- 
частий. МВ.  II.  198. 

Критик,  ка,  м.  Критикъ.  А  критиків 
хиба  не  страшно,  котрі  за  помилку  одну 
збентежуть  так  тебе?..  Алв.  6. 

Критика,  ки,  ж.  Критика.  На  Стрий- 
ковських,  Каховських  і.  Грондських  нічого 

було  п.  Падалиці  здаватись  без  усякої  кри- 
тики. О.  1861.  X.  136. 

Критикувати,  к^ю,  еш,  гл.  Критико-, 
вать.  Надрукованою  і  критикованою  нічого 
не  читав.  Шевч.  Передм.  до  Гайдам. 

Критися,  криюся,  ешся,  гл.  1)  По- 
крываться. У  неділю  вранці  рано  поле  кри- 

лося туманом.  Шевч.  95.  Улиці,  базари 

крились  трупом,  плили  кров'ю.  Шевч.  168. 
2)  Скрываться,  прятаться.  У  сизому  ту- 

мані крилося  село.  Мир.  Пов.  II.  94.  І  по- 
зад бйзару  через  мертвих  переступа,  криєть- 
ся в  пожарі  -за  костьолом.  Шевч.  202. 

Вона  од  мене,  здається  б,  не  крилась.  МВ. 
Сама  пішла  до  йою,  пішла  не  криючись- 

Г.  Барв.-399. Критичний,  а,  є.  Критическій.  Желех. 
Крйтнйк,  ка,  м.  Кровельщикь.  О. 

1862.  IX.  8.  Він  майстер  був — критник. 
О.   1862.  VIII.  7. 

Криттй,  *й,  с.  Покровъ,  верхъ  платья. 
Не  знаю,  що  в  криття,  що  в  рукава.  Ном. 
№  13516. 

Криха,  хй,  ж.  1)  Кроха.  За  тую  кри- 
ху мало  гріху.  Ном.  №  113.  2)  Малость, 

небольшое  количество.  Ум.  Кришечка,  криш- 
ка. Кришечкою  паски  розговілась.  Г.  Барв. 

67.  Ні  кришечки,  ні  капельки.  Ном.  Лі 

4241.  (Черевань)  хоч  би  кришечку  пере- 
мінився. К.  ЧР.  21.  Немає  хліба  й  криш- 

ки Грин.  III.  130.  Всі  ати  уменшитель- 
ныя  употребляются  также  и  какъ  ласка- 

тельный слова.  Неювори  мені  сьою,  Маню, 
і  не  думай  про  се,  моя  кришечко!  Кв.  I. 
40.  Моя  душечко,  моя  кришечко!  Мет.  122. 

Крихітка,  ки,  ж.  Ум.  оть  крихта. 
Крихкбнький,  а,  є  Ум.  оть  крихкий. 
Крихкеиько,  нар.  Ум.  отъ  крихко. 
Крихкий,  а,  е.  Хрупкій,  ломкій.  Вас. 

147.  Ум.  Крихнёнышй. 
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Крихкість,  костя,  ж.  Хрупкость,  лом- 
кость. Желех. 

Крихко,  нар.  Хрупко,  ломко.  Ум. 
Крихкёньно- 

Крйхта,  ти,  ж.  1)  Крошка!  Голоду- 
нала  часто,  оставляючи  дитині  і  посліднюю 
крихту.  Кв.  І.  213.  2)  Малость.  Приніс  я 

тобі  грошенят  крцхту:  п'ять  карбованців. 
МВ.  (О.  1862.  Пї.|76).  3)  Крошка— лас- 

кательное слово,  прилагаемое  къ  людямъ 

(употребляется  преимущественно  въ  фор- 
мі уменьшит.)  Серце  мое,  крихто  моя! 

Ум.  Крихітка,  нрйхточна.  В  чужу  землю 
чужі  люде  мене  заховають,  а  своєї  ся  кри- 

хотка надо  мною  ляже.  Шевч.  73.  Так 
гуртом  по  християнській  і  поховали  мою 
крихітку.  Г.  Барв.  532.  В  мене  «  хазяйстві 
зайва  крихточка  не  пропаде.  Левиц.  Пов  63. 

Крицевий,  а,  е.  Стальной.  Шух.  І. 
276. 

Криця,  ЦІ,  ж.  Чистая  сталь.  Роблять 
дзеркала  з  міді,  срібла,  криці,  а  то  й  зо- 

лоті роблять.  Ком._Д-.  43.  Криця — не  ло- 
шиця! пів  кория  ззість,  а  мірки  не  довезе. 

Ном.  №  10226.  Иногда  криця  употребляет- 
ся вм.  кресало.  Взяв  губку  та  крицю,  крес- 

нув і  викресав.  Рудч.  Ск.  II.   202. 
Крицянйй,  а,  е=Крицевий.  Шух.  І. 

192.  Похмуро  дивит  в  крицяну  рушницю. 
Федьк.  І.  19. 

Кричання,  ня,  с.  Крикъ.  Кричання  не 
своїм  голосом.  Левиц.  (Правда   1868,  520). 

Кричати,  чу,  чйш,  одн.  в.  крикну- 
ти, ну,  неш,  гл.  Кричать.  Кричить — на 

десятій  вулиці  чутно.  Ном.  №  3452.  Кри- 
чать сови,  спить  діброва,  зіроньки  сияють, 

Шевч.  77.  Ой  як  крикнув  Гамалія.  Шевч. 
61.  Стара  крикнула,  кинулась  до  йою  і 
заюлосила.  Левиц.  І.  4.  Кричати  на  пуп. 
Кричать  благимь  матомь.  Все  море  зараз 
спузиріло,  водою  мов  в  ключі  забило,  Енсй 
тут  крикнув,  як  на  пуп.  Котл.   Ен. 

Крична,  нар   Крича.  К.  ПС    117. 
Крйша,  ші,  ж.  Кровля. 
Кришанйць,  нца,  м.  Родъ  пряника. 

Солодкі  кришанці  медові.  Мкр.  Н.  31. 
Кришеник,  ка,  м.  Ломтпкъ,  кусокъ. 

Чи  шматок  хліба,  чи  кільце  ковбаски,  чи 

сала  кришеник,  то  все  так  на  столах  пе- 
ред ними  й  лежить.  ЗОЮР.  І.  306.  Чбр- 

тів  кришёник.  Бранное  вьіраженіе.  Ном.  Л» 
3563. 

Кришене,  нити,  с.  Крохотка.  Ум. 
К  ришенятко,  кришеняточно.  Употребляется 
по  отногаенію  къ  двтяМъ  какъ  ласкатель- 

ное: крошка.  Дитинка    ще  не  зовсім   оду- 

жала,, ще  квилим  кришенятко.  МВ.  II. 
180.  Каліки  нещасливі,  діти  кришеняточ- 
ка, — і  ті  в  неї  не  гуляли.  ВМ.  (О.  1862. 
III.  60). 

I.  Кришечка,  ки,  ж.  Ум.  оть  криха. 
II.  Кришечка,  ки,  ж.  Ум.  оть 

кришка. Кришити,  шу,  шиш,  гл.  1)  Крошить. 
Ой  сип  сірівець  та  криши  петрушку.  Шевч. 
Чого  не  люблю,  тою  і  у  борщ  не  кришу. 
Ном.  №  5075.  2)  Рубить.  Дід  і  почне  кри- 
'шить  татар,  як  локшину.  Стор.  3)  Рі- 

зать, разрізнвать.  Сало  кришене  стліть 
на  столі.  Г.  Барв.  201. 

Кришка,  ки,  ж.  1)  Ум.  оть  криха. 
Кришка  на  світі  чоловіка  тримає.  Ном.  .V 
12850.  2)  Крышка, — напр  ,  на  трубкі,  по 
не  въ  сундукі,  гробі  и  пр.  Вас.  148. 

Крйшний,  а,  е=Крихкий.  Голки 
кришні.  Лебед.  у. 

Кришталевий,  а,  є.  Хрустальний.  За- 
правлю горілки  в  кришталевій  пляшці.  Мет. 

250.  Великі  бризки  кришталевим  стовбом 
стрибали  догори.  Стор.  МПр.  66.  Срібні, 
золоті  і  кришталеві  кубки.  К.  ЧР.  38. 

Кришталик,  ка,  м.  Ум.  оть  криш- 
таль. 

Кришталь,  лю,  м.  1)  Хрусталь.  Зуби 
такі,  як  кришталь.  Грин.  III.  164.  Як 
кришталь  біла.  Ном.  Л?  13149.  Чиста,  як 

кришталь,  вода  стояла  вщерть  з  кам  я- 
ними  краями  криниці.  Левиц.  І.  2)  Упо- 

требляется какъ  ласкательное  слово.  Ой 
ти,  Грицю,  дорогий  кришталю!  Чуб.  V. 
431.  Я  тебе,  кришталю,  донно  дожидаю. 
Грин.  НІ.  171.  Ум.  Кришталик. 

Крів,  крови,  ж.=Кров.  Левч. 
Крівавий,  а,  е-  Кровавый.  Заспів  ш 

козаченьки  пісню  теї  ночі,  теї  ночі  крі- 
вавог.  Шевч.  Працюєм  до  крівавого  поту. 
Ном.  1570.  Заводите  кріваві  чвари.  К.  ЧР. 
299.  Кріваві  сльози^ 

Крівавйти,  влю,  виш,  гл.  Окровав- 
лить. 

Крівавйтися,  влюся,  вйшея,  гл.  Ок- 
ровавляться. 

Крівавйця,  ці,  ж.  Добытое  тяжкимъ 
трудомъ.  За  чужую  крівавицю  купив  у 
церкву  плащаницю.  Ном.  №  13556. 

Крівавник,  ка,  .».  Раст.=Деревій. 
Вх.  Ич.  1.  8. 

Крівавниці,  ць,  ж.  мн.  Красныя  бу- сы. Гол.  Од.  70. 

Кріваво,  нар.  Кроваво.  Кріваво  за  ве- 
лику здобич  бились    К.  ЦН.   107. 

Крівляний,  а,  є—  Крів'яннй. 
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Крівці,  ці,  ж.  1)  Ум.  оть  кров. 
Хюдська  крівця  не  водиця,  розливати  не  го- 

диться. Ном.  №  1283.  2)  Раст.  Звіробой, 
Нірегісит. 

Крів'явйй,  а,  е.— Крівавий.  Річка 
кріл'яною  стала.  Мнж.  6.  Куди  тяіли  Са- 
ливона, — крів'яніг  річки.  Грин.  III.  638. 

Крізь,  пред.  Чрезъ,  сквозь.  Хоч  крізь 
землю  иди.  Ном.  Л»  2080.  Хоч  крізь  сон 
подивлюся  на  ту  Україну.  Шевч.  Крізь 
сльози.  Шевч.  День  крізь  день.  Каждый 
день.  Як  таки  отак  день  крізь  день  си- 

діти за  роботою, —  це  можно  й  захворіти. 
Лебед.  у. 

Крівькйй,  а,  6.  Прозрачный.  Воздух 
...  прозорий,  крізькин  і  Проміння  сонягиш- 
нагріває  його  дуже  мало.    Дещо.  85. 

Крій,  иред.=Край.  Ой  там  моя  ха- 
точка крій  води.  Макс. 

Крілик,  ка,  .«.—Кропив'янка.  Вх. Уг.  247.  См.  Кріль  2. 

Крілнчка,  кн  ж.  Назвавіе  коровы. 
КоІЬ.  І.  65. 

Кріль,  вролй,  .«.  1)  Кролиісь,  Зевс 
моргнув  як  кріль  усами.  Котл.  Котик  у 
його  хліві  кролів  ловить.  Рудч.  Ск.  2)= 

Кропив'янка.  Вх.  Уг.  247. 
Крім,  пред.  Кромі.  Крім  церков  тя- 

тих. Ном.  №  8373.  Кохав  він  еще  крім 
мене  другі.  Гол.  І.  203. 

Кріж'язнйй,  а,  е=Креиезний.  Та 
його  ніяк,  там  такий  крім'язний.  Ли- пов.   у. 

Кріп,  кропу,  м.  1)  Раст.  Укропъ, 
Аііеіпіші  дгатео1еп8.  Лв.  96.  Ой  кріп  та 
)юмен  та  петрушечка.  Чуб.  V.  11.  21  = 
Окріп.  Вх.  Лем.  428. 

Кріпак,  ка  и  пр.  См.  Крепак  и  пр. 
Кріпенний,  а,  е.  1)  Очень  кріпкій.  2) 

Очень  здоровый,  сильный.  Це  дід  кріпенний. 
Екат.  у.  Слов.  Д.  Эварн. 

Кріпенький,  а,  е.  Довольно  кріпкій. 

Я  ж  хоч  був  собі  п'яненький,  а  в  ногах 
таки  кріпенький.  Сніп.    138. 

Кріпенько,  нар.  Довольно  кріпко.  А 
]*/ка  кріпенько  держить.  Стор.  І.  15. 

Крівець,  пцю,  .и.— Кріп.  Вх.  Пч.  І.  8. 
Кріпити,  и  кренити,  плн>,  пйш,  гл. 

Укріплять,  усиливать.  Вона  мене  кріпила 

своєю  радою.  Г.  Барв.  287.  Як  стали  кре- 
пить морози...  та  такечки  більш  місяця 

крепили.  О.  1861.  V.  73. 
Кріпитися,  плівся,  пйшея,  г.і.  Крі- 

питься, тнердо  держаться.  Кріпиться,  як 
диня  на  морозі.  Ном.  Лі -2444.    Не  давши 

слова — держись,  а  давши — кріпись.  Ном.  Де 10675., 

Кріпка,  ви,  ж.  Куропатка.  Вх.  Зн.  29. 
Кріпкевьквй,  а,  є  =  Крівевьквй. 

Коник  він  кріпкенький.  Греб.  403. 
Кріпвенько,  и/ф.=Кріпенько. 
Кріпвйй.  а,  є.  1)  Кріпкій.  2)  Здоро- 

вый, сильный  (о  человікі).  Іще  кріпкий 
чумак  був.  МВ.  І.  65.  Це  ж  добре,  як  дів- 

чина кріпка  на  вдачу...  а  инша  зовсім  роз- 
бештується.  О.  1862.  І.  74..  3)  Сильный. 
А  зіма  вже  морозами  кріпкимгі  укріпгіли. 
МВ.  II.  25. 

Кріпко,  нар.  1)  Кріпко,  сильно.  Тут, 
обнявшись  кріпко,  ми  загинем  вкупі.  Сніп. 
2)  Очень.  Кріпко  стереглись  наші  дівчата 
панських  парубків.  О.   1862.  V.  109. 

Кріпость,  пости,  ж.  1)  Сила,  кре- 
пость. Ти — Господь  моєї  кріпости  і  сили. 

К.  Псалт.  103.  2)  Кріпость,  укрвпленіе. 
Дорош  розміряв  окопи..,  бо  знав  і  кріпосп» 

будувать.  Стор.  II.  5 
Кріпота,  ти,  ж.  Прочность,  кріпость. 

Для  кріпоти  роблять  стріхи  над  тином, 
щоб  дощ  не  набивав.  Донск.  обл. 

Кріпшатн,  шаю,  еш,  гл.  Кріпнуть, 
ділаться  кріпче.  Мороз  не  крітиав.  МВ. 
І.  81.  { 

Кріпше,  нар.  Ср.  степ,  оть  кріпко. 
Кріпче.  Жіноче  царство  стоїть  кріпше 
над  усі, царства.  К.  ЧР.  50. 

Крішпий,  а,  є.  Ср.  степ  оть  кріпвйй. 
Воліє  кріпкій.  Над  жида  нема  кріпшою 

в  вірі.  Ном.  897. 
Кріс,  вреса,  м.  Мн.  креей.  Ружье 

(кремневое).  Шух.  І.  229.  У  нас  справа 
швидка:  з  креса  та  в  груди.  Федьк. 

Кріселко,  ка  и  крісельце,  ця,  с.  Ун. 
оть  крісло. 

Кріслатяй,  а,  е.— Крислатий.  В  се- 
редині церква  хороша...  і  малювання  дороге... 

а  над  кріслатич  лихтарем  Дух  Святий. 
Св.  Л.,26. 

Кріслечко,  ка,  с  Ум.  оть  крісло. 
Крісло,  ла,  с  1)  Кресло.  Голова  не 

до  рада,  а  купра  не  до  крісла.  Ном.  Л;  6257. 
На  чім  посажену?  На  золотих  кріслах.  АД. 
І.  41.  2)  Шесть,  идуїцій  сбоку  саней  оть 
головы  полоза  въ  сторону  для  того,  чтобы 
сани  не  опрокидывались.  Сумск.  у.  3)  Раз- 
різь  въ  штанахъ  спереди  или  сзади.  КС. 
1893.  V.  278.  XII.  447.  Ум.  Кріселко,  крі- 

сельце, кріслечко.  У  кімнатах  у  нас  було 
гарно:  і  крісгечко,  і  столичок,  усе  як  слід, 
МВ  II.  31.  Сядь  собі  на  кріслечку.  Грив- 

ні. 432. 
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Кріт,  кроті,  м.  Кротъ,  Тоїра  еш  ораеа. 
Кров,  ви,  ж.  Кровь.  Довго,  довго  кров 

ст»епами  пгекла-червоніла.  Шевч.  1.63  Ста- 
ли бідні  невольники  на  собі  кров  забачати. 

Дума.  Не  пий  води — кров  нападе.  Радом,  у. 
Кров  видно  напала.  Треба  завтра  щепія 
покликати — хай  кпне  кров.  Мир.  Пов.  І. 
163.  3)-св.  Івана.  Раст.—  Іванок.  Вх.  Пч. 
І.  10.  Ум.  Крівця,  кровка.  З  пальця  мизин- 
ця  кровка  канула.  Чуб. 

Кров&вий,  кров&вити  и  пр.  См.  Крі- 
вавий,  врівавити  и  пр. 

Кроватонька,  ей  и  крбваточка,  ки, 
ж.  Ум.  отъ  кровать. 

Крбвать,  ті,  ж.  Кровать,  ложе.  /  в 
кімнаті  на  кроваті  спочити  лягли.  Шевч. 
На  моїй  кроваті  постілька  біленька  Ірин. 
III.  212.  Ум.  Кроватонька,  крбваточка,  нро- 
ватька.  А  він  їй  загадав  постіленьку  слать 
на  тій  кроватеньці.  Чуб.  V.  820.  В  ко- 
моронці  кроватонька  тесова  на  кроватоньці 
периночка  пухова.   Чуб. 

Кровець,  вцй,  м.  Скрытое  місто;  убї>- 
жище;  притонъ.  Увірка  (=білка)  наносит 
оріхи  до  дупляка,  до  крівця.  Вх.  Уг.  247. 

Кровка.  ки,  ж.  Ум    отъ  кров. 
Кровнйк,  ка,  м.  Раст.  1)  Нурегісит 

циасігапдиїит.  Шух.  І.  21.  2;=Крівавник. 
Вх.  Лем.  428. 

Кровожерний,  а,  е.  Кровожадный. 
Були  ми  кровожерними  яструбами  -раро- 
іамн.  К  Дз.  115. 

'Кровопивець,     вця,    я.    Кровопійца. 
Омановий  і  волосний  кровопивці  усі.    От  і ' 
наш  кровопивець  незгірший.  Канев.  у. 

Кровопййка,  ки,  ж.  Глотокъ  крови. 
Нехай  я  й  жупан,  та  з  своєї  праці,  а  ч 
твоєму  каппюнці  не  одна  кровопййка-  О. 
1861.  II.  28.  (З  нар.  уст.). 

Кровопій,  піл,  л.=Кровопивець  Ска- 
зано,— кровопій  людський.  Мир.  Пов.  І.  131. 

Кровбтіч,  чі,  ж.  Крокотеченіе  Жінка 
одна  бц.ш  в  кровотічі  років  дванадцять. 
Св.  Мр.  V.  25. 

Кровуватий,  а,  е.  Многокровный. 
Мнж.  183. 

Кровцй,  ці,  ж.  =  Крівця.  Червоная 
кровия — то  дівоча  краса-   Чуб.  V.   17. 

Кров'янка,  ки,  ж.  1 )  —  Кров.  Тілько 
му  ся  кров'янки  лляло.  Вх.  Зн.  25  2)  Кро- 

вяная колбаса.  Черниг.  у. 

Кроїти,  крою,  їш,  лі. —-Краяти  Про 
те  знає  швець  та  кравець,  що  він  буде 
кроїти.  Ном.  №  9577.  Як  будуть  козаче 
то  тіло  кроїть.  Федьк.  III.   152. 

Крбк,  ку,    ,»і.    1)    Шагь.    Дурному    .і 

кроку  ступити, — сто  днів  одпусту  досту- 
пити. Ном.  №  6212.  По  що  ту  прихо- 

диш кроком  зрадливим.  Гол.  І.  346.  2) 
Часть  основы,  которую  ткачъ  можетъ  за- 

ткать до  новаго  поворота  навоя:  заткавъ 
ее,  ткачъ,  поворачивая  верхній  навой,  раз- 
пиваетъ  съ  него  часть  основы,  навертывая 
въ  то-же  время  сотканный  крон  полотна 
па  нижній  напой;  крон  находится  между 
маґлем  і  лядою.  Шух.  І.  258.  МУЕ.  III.  20. 

Кроква,  ви,  ж.  Строийло.  Яка  кроква, 
така  й  лата — яка  робота,  така  й  запла- 

та. Ном.  №  10403.  Положимо  сволоки  з 

зеленої  осоки;  поставгшо  крокви  з  жовтень- 
кої моркви.  Нп.  Ум.  Кроківка,  крбковця. 

Грин.  III.  1;>5.  Поставлені  ьроковки.  Мет. 119. 

Кроквина,  ни,  ж.  Одно  стропило. 
Волч.  у. 

Крбківка,  ки,  ж.  Ум.  отъ  крбква. . 

Крокіс,  косу,  м.  Раст.:  а)  Дикій  шаф- 
ранъ,  СагШаигаиз  сгосов.  б)  Риїтопагіа 
то11І8.  Лв.  101.  Квітками  сухими  то  з 
рожі,  то  з  крокосу  обквічали.  ЗОЮР.  II. 
290.  Та  купили  крокосу  дівочкам  у  косу. 

Грин.  III.  95. 
Крокіго,  кбшу,  м.  Раст.  Риїтопагіа 

ш611І8.  Вх.  Пч.  І.  12.  См.  Крокіс. 
Крокодил,  ла,  м.  Крокодилъ.  Сокру- 

шаєш  крокодила  і  годуєш  сем'ї  дикі.  К. 
Исалт.  170. 

Крбкус,  са,  л.=  Крокіс. >  Ой  де  Пет- 
русь походив, — червоний  крокус  посходив. Макс 

Кролик,  ка,  м.  1)  =  Кріль.  То  це 

прийде  кролик,  улізе  в  мішок.  Рудч;'Н.  12. 
2)=Крілик.  Вх.  Лем.  428. 

Кроличий,  а,  е.  Кроликовый,  кроли- 
чій.   Червоні  кролячі  очі.  Мцр.  Пов.  II.  50. 

Кромка,  ки,  ж.  —  хліба  =  Окраєць 
хліба    Вх.  Уг.  247. 

Крбикати,  каю,  еш,  /.і.— Крамкати 
Ороки  кромкавут.  Вх.  Лем.  428. 

Кромкач,  ча,  м.  Воронъ.  Вх.  Лем.  428. 
Крбнець,  пцю,  м=Кріп  і.  Вх.  Лем. 428. 

Кропива,  ви,  ж.  Раст.  Крапива.  /  на 
жалку  кропиву  мороз  буває.  Ном.  №  Н824. 
Глуха,  біла  кропиві  мертва  кропива.  Раст. 
Ьаіпішп  аІЬит  Ь.  ЗЮЗО.  І.  126.  Глуха 

кропиві  еще:  Ьеопогик  сапііаса.  Лв.  99. 
Ум.  Кропивка.  Там  же  при  долинці,  в  зе- 

леній кропивці.   Грин.  III.  668. 

Кропив'яний,  а,  е.  Крапивный.  Грин. 
III.  93.  Кропив'яним  сім'ям  заейвати.  Забра- 

нить, наговорить  много  понрекоьъ.  Я  було 
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піякам  кажу:  „Пийте,  та  Пою  (чоловіка- 

п'Аницю)  не  заволікайте"!  А  то  'ще  прий- 
дут  під  вікно  (кликати).  До  хати  вже  і 

не  витупають,  бо  я  кропив'яним  сім'ям так  і  засиплю.  Г.  Барв.  290. 

Кропив'янка,  ки,  ж-  Птица:  крапив- 
никъ,  Тго^іосіуіез  рапиіия.  Константи- 
ногр.  у. 

Кропило,  ла,  с.  Кропило.  Дяк  співа, 
попи  з  кадилами,  з  кропилом.  Шевч.  Ум. 
Кропйльце. 

Кропити,  плю,  пиш,  и.  Кропить, 
окроплять.  Сонне  світить,  дощик  кропишь. 
Ном.  №  236.  Кропи  нас,  мати,  свяченою 
водою.  Грин.  III.  510. 

Кролівник,  ка,  м.  У  гуцульскихъ 
древорубовъ:  рабочій,  ноливаюіцій  водой 
деревянный  желобъ,  по  которому  съ  горы 
внизъ  спускается  дерево.  Шух.  I.  179. 

Кропкбвий,  а,  е.  Настоянный  на 
укропі  (о  »одкі).  В  приставках  стояла 
браіа,  а  в  бутилях  пінна  і  перцівка,  і 
кропкова,  і  густа  корінна.  Мкр.  Н.  23. 

Крбпля,  лі,  ж-. =Крапля.  Буду  пити, 
буду  пити  й  кропли  не  пущу.  Чуб.  V.  252. 

Кроповий,  а,  е.  Укропный?  изъ  укро- 
пу? Грин.  III.  86. 
Кросенце,  ця,  с.  Ум.  отъ  кросно. 
Крбснввий,  а,  є  Крбснева  пилка. 

Столярная  пила  со  станкомъ.  Шух.  І.  88. 

Крісно,  на,  с.  Употребляется  преиму- 
щественно в»  ми :  кросна.  1)  Рама  или 

полная, — напр.  въ  окнт.  (Желех.),  пли 
только  изъ  трехъ  сторонъ;  входитъ  какъ 
составная  часть  въ  рядъ  снарядовъ  и  ма- 
шинъ:  нросна  въ  столярной  иилъ — ста- 
нокъ,  (Желех.  Шух.  I.  88),  въ  ручной 
меньницЬ — два  столбика  съ  перекладиной 
сверху  (въ  виді  буквы  II)  надъ  жерно- 
вомъ:  сквозь  перекладину  проходитъ  шесть, 
при  помощи  нижняго  конца  котораго  вра- 

щается    жерновъ    (Шух.    I.     146,    261). 
2)  Шпальний  станокъ  у  переплетчи- 
ковъ,  также  представляющій  изъ  себя 
неполную  раму  въ  виді  быквы  П.  Желех. 
3)  Ткацкій  станокъ  простой,  въ  вид*  двухъ 
стоекъ  съ  перекладинами  вверху  и  внизу, 

употребляемый  и  теперь  для  тканья  ков- 
ровъ  (Вас.  171),  решетъ  и  ситъ  (Вас.  175), 
также  усложнившійся  и  существующій  въ 
томъ  виді,  въ  какомъ  онъ  описанъ  подъ 
словомъ  Верстат.  Шух.  I.  255.  МУЕ.  III. 
24.  Вх.  Уг.  247.  Твоя  стара  мати  за 
кроснами  сидить.  Гол.  4)  Полотно,  хол- 

стина. Поставила  і  виткала  ишвктіг  кросна. 
Ыл.  Г.  Барв.  422.  Ум.  Кросёнце,  нросонкй. 

Молодим  господиням  кросенця  ткати.  Чуб. 
III.   109 

Кросонкй,  нбк,  с.  мн.  1)  Ум.  отъ 
крбсно.  2)  Небольшой  станокъ  для  тка- 
нія  ситъ.   Вас.   152. 

Крот,  кроть,  неск.г.  Кратъ,  разъ  (толь- 
ко въ  бранныхъ  выраяссшяхъ).  Сто  сот 

крот  Гюго  ма-  Ном.  .V  Я767.  Не  зводь  з 
ума,  кроть  твою  ма,  бо  не  дитина.  Чуб. 
У.  216.  Прийшли  жиди  воли  брата,  а  н 
стала    пс   давати,    кроть    гот    вашу    ма. 

Чуб.  V.  ибо. 

Кротити,  чу",  тйш,  іл.  Рыть  землю 
(о-  кротахъ).  Кроти  накрошили  на  сіно- 

жаті. Кане»,  у. 
Крбтість,  тости,  ж.  Кротость.  Притчу 

Христову  роскаже,  схиляючи  буії  душі  до 
кротости  та  до  любови.  К-  ЧР.  313. 

Кроть.  См.  Крот. 
Крохмаль,  лк>,  м.  1)Крахмалъ.  Гобитп 

крохмаль  з  картоплі.  Г.  Барв.  373.  2)  Ки- 
сель. Крохмаль,  який  їдять  пани.  Котл.  ¥м. 

Крошня,  ні,  ж.  1)  Рыболовный  сакъ. 
Вх.  Зн.  29.  Желех.  2)  Верхъ,  будка  по- 

возки. Вх.  гін.  29.  Ум.  Крошенька 

Крубочкй,  ків,  мн.  Родъ  вышиванья. 
КоІЬ.  Рок.  І.  48. 

Круг,  га,  м.  1)  Кругъ,  окружность, 
круговая  линія.  2)  Горизонта,  кругозоръ. 
Вже  сонце  в  крузі.  Солнце  на  горизонті. 
Желех.  Зі/чили  мої  літа,  як  вихор  з  круга 
світа.  КС  1883.  И.  468.  Щоб  ти  пігиов 
круга  світа.  Ном.  №  3677.  (Проклятіе). 
Бодай  йому  з  круга  сыта  повернуло!  Кіев. 
у.  (Проклятіе).  3)  Кругъ,  составленный 
расположившимися  по  окружности  предме- 

тами, людьми.  Тихо  виступали  в  круг  дів- 
чата, побравшись  по  дві  попід  р#ки.  Ле- 

виц  4)  Кругъ  (дороги),  обът>здъ.  Хто 

кругу  не  боїться, — далі  становиться.  Иосл. 
5)  Извістная  часть  (пудовъ  до  2 — 3)  во- 

локна пеньки,  льна,  намотанная  на  дере- 
вянный обручъ.  Вас  200.  Чуб.  VII.  408. 

Сорок  кругів  прядіва.  Мнж.  46.  6) — коліс. 
Комнлектъ  колесъ  для  воза.  7)  Площадь, 
ограниченная  окружностью.  8)  Кругъ  де- 

ревянный, металлическій  и  пр. — отдельный 
или  какъ  часть  различныхъ  снарядовъ, 

посуды,  мебели  и  пр.  Такъ,  кругом  назы- 
вается дно  деревянной  посуды,  вырезан- 

ное, но  еще  не  обработанное  (Шух.  I. 

250);  круг  является  одною  изъ  двухъ  сто- 

ронъ колиски  (Шух.  I.  98),  частью  м'яль- 
ниці (Вас  159).  9)  Родъ  деревяннаго  сто- 

лика у  гуцульской  печи,  на  который  вы- 
кладывается приготовленная  иулёша.  Шух. 
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І.  96.  10)  Въ  повозкі:  каждая  изъ  двухъ 
нонеречныхъ  сгЬнокъ  кузова.  Рудч.  Чп. 
250.  11)— гончарський.  Кругъ,  станокъ  гон- 

чара; устройство:  вертикально  стоящее 
веретено,  котоооес  воей  пяткой,  спінем,  вра- 

щается въ  подшипник*,  лежащемъ  на  по- 
лу; верхній  конецъ  веретёна  прикріплень 

къ  высокой  скамь'і,  называемой  лавмця, 
при  помощи  жабкм,  дощечки  съ  выемкой; 
внизу  на  веретені  нижній  кругъ,— спідник, 
вращаемый  ногами,  а  вверху^  верхняя, 
меньшій  кругъ,  на  которомъ  формуютъ 
посуду.  Шух.  I.  261,  262.  Полтавскія  на- 

званій частей  круга:  веретено  —  веретено, 
■п'ятка— деревянная  подставка  для  круга, 
порплйця — железный  подшипнпкъ  для  ве- 

ретена, а  дучка— лунка  въ  ней,  лава  — 
скамья,  к6ник=жабна,  спідняя,  сподень, 
кружка — нижній  кругъ,  верхняя,  голова,  го- 
лбвка,  кружалко  — верхній  кругъ;  спиці — 
большею  частью  круглыя  деревянный  трос 
ти,  въ  числі  шести,  образующія  подпорку 
для  нижняго  круга  н  располагающіяся 
иодъ  нимъ  въ  виді  круглой  клітки;  шпе- 

ник желізньїй  стержень  на  верхнемъ 
кружні,  на  который  накладывается  комокъ 
глины  при  формовкі.  Вас.  179.  Нісколько 
различаясь  по  своей  конструкцій,  круги 
бываштъ:  шльонський,  головатий,  шестерня, 
волоський.  Вас.  179.  12)  Тулья  шапки. 
Вас.  156.  13)  Темя  головы?  Болить  моя 
головонька  від  самого  круга.  Грин.  III.  162. 
14)  Участокъ  поля.  Там  же  мі  стоїть 
три  круга  ярини,  пішли  її  жати  три 
красні  дівчини.  Гол.  В  сьому  крузі  луччі 
буряки,  аніж  на  низу.  Кіев.  г  15)  Пере- 

носно: область.  Будем  внсліжувати,  світо- 
гляд народа  в  крузі  релігії.  Левиц.  16) — 

дугану.  Пятьдесятъ  пачекъ  табаку  (ку- 
рит.). Вх.  Лем.  428.  Ум.  Кружёчок,  круж6и> 

Круг,  нар.  Вокругь.  На  ріках  круг 
Вавилона,  під  вербами  в  полі,  сиділи  ми. 
Шевч.  Круг  ііою  гукають.  К. 

Кругав,  ва,  м.  Ястребъ.  Циганочко' 
волошечко    я  кругава  вбив-  Федьк.  II.  71. 

Круги,  мор.=Круг.  Намітивши  на 
ммш^яблуці)  яке  місце,  вести  від-  тою 
місця  пальцем  круги  яблука.  Дещо. 

Кругиня,  ні,  ж.  Порода  круглыхъ 
сливъ.  Вх.  Лем.  428. 

Круглий,  а,  е.  Круглый.  Гріш  круг- 
лий- -роскотиться.  Ном.  Л°  Круглий  хре- 
щик. Игра,  подобная  горълкамъ.  Ив.  55. 

Ум.  Кругленький. 

КрУглість,  лости,  ж.  Круглота,  шаро- 

образность. Про    круглість    землі  я  трох* 
чи  не  сам  доміркувався.  Ком.  I.  48. 

Кругліти,  лік»,  еш,  гл.  Ділаться  бо- 
ліє круглымъ,  округляться.  Желех. 

Круглобокий,  а,  е.  Круглый,  шаро- 
образный. Земля  круглобока,  така  точні- 

сінько, як  кавун.  Ком.  I.  7. 

Кругловатий,  а,  е.  Кругловатый.  Вся 
його  постать,  цілий  обвід  повною  круглова- 

тою лиця  виявляло  зразу  його  м'яку  на- 
туру. Левиц.  І.  239. 

Кругловидий,  а,  е.  Круглолицый. 
Ном.  №  13790.  Огрядний  собі  пан,  кругло- 

видий, русявий.  К.  ЧР.  104.  Ум.  Кругло- 
вйденький.  Була  кругловиденька,  ясноока, 

уста  рум'яні,  як  вишня.  МВ.  II.  83. 
Круглолиций,  а,  е=Кругловидий 

Із  за  лісу,  з  за  туману  місяць  випливає, 
червоніє  круглолиций,  юрить,  а  не  сяє. 
Шевч. 

Круглоокий,  а,  в.  Иміющій  круглые глаза. 

Круглота,  ти,  зк\=Круглість.  Давно 
вже  в  голові  його  заклюнулась  думка  про 

круглоту  землі-  Ком.  І.  52. 
Круглотварий,  а,  е=Кругловидий. 

Вх.  Зн.  ЗО. 

Круглявий,  а,  е.  Круглый.  Ще  й  на 
личку  круглявіша.  Нп. 

Круглйк,  ка,  м.  1)  Вітряная  мель- 
ница голландской  системы.  2)  Раст.  Е^иі- 

8ЄІиш  раїийіге  І..  ЗЮЗО.  І.  266. 

Круглянча,  чати,  с  Маленькій  круг- 
лый горшокъ.  Вх.  Зн.  ЗО. 

Круглястий,  а,  е.  Шарообразный. 
Земля  кругляста,  як  кавун.  Ком.  І.  6. 

Круглити,  лйн»,  вш,  гл.  Пить  круго- 
вую. Да  з  кумою  з  Хжльницькою  мед-вино 

кругляє.  Макс. 
Круглйччя,  чя,  соб.  Бревна  нераспи- 

ленныя.  Таки  се  кругляччя  поколи, — з  їх 
дров  сила. 

Круговид,  ду,  .и.  Кругозоръ.  Чи  ви 
любите  гуляти  по  сім  узгір'ї  та  любувати 
круговидом.  Левиц.  І.  273. 
Круговий,  а,  6.  1)  Круговой.  Вода, 

коли  в  неї  кинеш  камінь,  росходиться  кру- 
говими хвилями.  Ком.  II.  2)  Названіе 

вітра.  Иноді  так,  що  вітер  круговий 
подме. 

Кругоглйд,  ду,  м.  -  Круговид.  Про- 
зорий воздух  розширив  кругоі.гяд  на  всі 

боки.  Левиц.  Пов.  97. 

Кругойдучий,  а,  е.  Поворачиваю іційся 
въ  виді  круга.  Над  ші/юки.*  круюйдучим 
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стать  у  руїнах  колись-то  пишний 
<.  К.  (0.  1861.  II.  234). 
кругом,  нар.  1)  Кругомъ,  со  веЬхъ 

стороаъ.  Золотоноша  кругом  хороша.  Нои. 
Л»  72?,  Круюм  його  степ  лк  море.  Шевч.  2) 
Круго»ъ,  вокругъ.  Кругом  дуба  русалоньки 
мовчки  дожидали-  Шевч.  ЗО.  Обійшли  кру- 

гом церкви.  ЗОЮР. 
Крутосвіт,  ту,  л.=Крутовид.  Його 

(М.  Вовчка)  кругосвіт  немаленький.  О. 
1861.  IV.  34. 

Кругосвітній,  я,  е.  Всемірньїй.  Дій- 
шовши з  прогресом  кругосвітньої  наукової 

праці  тієї  правди...  К.  XII.  135. 
Кружйл ко,  ка,  с.  1)  Ум.  оть  кружа- 
ло. 2)  Часть  гончарнаго  круга.    См.  Круг. 

Кружало,  ла,  с.  Кругъ;  дискъ.  Паруб- 
ки обсіли  кружалом  її  хату.  МВ.  Аж 

кружало  витоптав,  танцюючи.  Св.  Л.  207. 

У  коморі  воскові  кружала.  Кружало  являет- 
ся частью  различныхъ  снарядовъ,  напр., 

ткачкаго  станка.  Вас.  167.  Ум.  Кружалко, 
кружальце.  Коли  б  подивитись  з  місяця  ма 
землю  удень,  вона  б  здавалась  нам.  білень- 

ким кружальцем.  Ком.  І. 
Кружанин,  на,  м.  Участник!,  хоро- 

воднаго  круга.  Грин.  Ш.  105. 
Кружати,  жаю,  вш,  и  =Кружлятн. 

Зевес  тоді  кружав  сивуху  і  оселедцем  заї- 
дав. Котл.  Ен.  А  козак  сидить  у  корчмі, 

мед-вино  кружає.  ЗОЮР.  І.  219. 
Кружґанок,  нку,  м.  Галлерея.  Осві- 

тились залі,  кружіанки  і  кімнати  кня- 
жеською  замку.  Стор.  МІІр.  74.  З  обох 
сторон  будівлі  прибудував  ще  по  крилу  по- 

коїв і  з'єднав  їх  кружіанками.  Стор. 
МПр.  65. 

Круженяти,  наю,  вш,  гл.  О  птиц*: 
кружить,  ділать  круги  летая;  парить.  Кор- 

шак літає,  літає, — чого  він  так  кружеляє? 
Радомысл.  у. 

Кружець,  жди,  м.  Въ  ирялкі  для 
шерсти — катушка,  на  которую  постепенно 
наматывается  спряденная  шерсть.  Вас.  153. 

Кружечок,  чия,  м.  Ум.  отъгКруг. 

Кружина,  ни  и  кружиня,  ні,  ж.  Ок- 
ружность. Чотирі  четверті  кружині.  Чер- 

ни г.  у.  Се  болото  верстов  із  сім  кружині. 

Кружівка  и  кружілка,  ки,  эк\=Ку- 
жілка?  — Веретено?  Буде  мати  бити  щіт- 

кою, гребінкою  і  верстеном-кружівкою.  Грин. 
III.  72.  Добру  свекруху  маю,  не  дасть  мя 
бити,  знаю:  видре  щітку  і  гребінку,  вере- 

тена і  кружілку.  Грин.  III.  92. 
Кружка,  кн,  ж.  Часть  гончарнаго 

круга.  См.  Круг  II.  Вас.  179. 

Кружкома,  нар.  Кружкомъ,  въ  кру- 
жекъ.  Посідали  кружкома.  О.  1862.  VIII.  18. 

Кружляти,  лаю,  вш,  гл.  1)  Кружить- 
ся, ріять  въ  воздух*.  Як  спускали  домо- 

вину в  яму,  то  все  над  нею  білі  голуби 
кружляли.  МВ.  І.  79.  2)  Нить.  Пообідавши, 
сшьли  кружляти  горілку.  Стор.  І.  204.  А 
в  тій  корчмі  два  чужоземці:  ой  їден  чужо- 

земець мед-вино  кружляє.  Чуб.  V.  393. 
Кружбк,  жка,  м.  Ум.  оть  круг.  1) 

Небольшой  кругъ,  образованный  линіей 
или  расположенными  по  окружности  пред- 

метами, людьми.  Ставати,  сідати  кружка. 
Становиться,  садиться  въ  кругъ.  Жонаті 
чоловіки  тим  часом  стали  в  раді  кружка 
і  обрали  з  між  себе  отамана.  Г.  Барв. 
138.  Сідайте  ж  бо  кружка  та  й  слухай- 

те! МВ.  Кружні  бігати.  Кругомъ  бігать. 
Хер<;.  Голова  кружна  йде.  Голова  кружится. 
Г.  Барв.  532.  2)=Круг  5.  Чуб.  VII.  408. 
3)  —  обичаєк.  Двадцать  штукъ  обечаекъ 
для  ситъ.  Вас.  152.  4)  Площадь,  ограни- 

ченная небольшою  окружностью.  /  квіток 
цвіте  без  ліку,  все  кружками,  кружками. 
МВ.  Вообще  всякій  деревянный  кружокъ, 
служащій  для  различнаго  употребленія, 
•напр.,  вмъсто  тарелки,  какъ  крышка  для 
различной  посуды  (нанр.,  кувшиновъ,  ка- 
докъ  съ  квашеной  капустой,  огурцами,  ка- 
докъ  съ  водой)  и  пр.  Чуб.  VII.  386.  6) 
Кругъ  въ  мельничной  шестерні.  Мнж. 
481.  Ум.  Кружёчок.  Миттю  подала  на 
стіл  шрячих  млинчиків,  сала  кусочок  по- 
мжила  на  кружечку.  К.  ЧР.  242. 

Крук,  ка,  л.=Крюк.  Висить  пуга  на 
круку,  буде  жінці  і  дяку.  Ном.  Ум. 

Кручби. Крулбвство,  ва,  с.  Королевство.  Був 
обраний  на  польське  крулевство-  Стор. 

МПр.  64. 
Крулевщвяна,  ни,  ж.  Жалованное  оть 

короля  имініе.  К.  Досв.  148. 
Крулівна,  ни,  ж.  1)  Королевна.  2) 

Родъ  игры.  Грин.  III.  96. 
Круль,  ля,  м.  Король^  (Заимствовано 

изъ  польск.  языка). 

Крулювати,  люю,  вш,  гл.  Царство- 
вать, управлять.  Не  таким  кпам,  пане 

брате,  в  Польщі  крулювати.  0. 1862.  II.  54. 

Кр^мкати,  каю  вш,  ?л.=Крамкати. 
Вх.  Лем.   428. 

Крункач,  ча,  .и.  Воронъ.  Кіеи.  г.  Вх. 
Лем.  428. 

Кружч&ти,  чу,  чиш,  а.=Крумкати. 
Гавран  крумчит.  Вх.  Лем.  428. 

Крупи,  круп  и  крупів,  мн.  1)  Крупа. 
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Не  сягай  через  крупи  до  пшона.  2)  Мелкій 
градъ.  Гуляє  еітер  по  вулиці,  з  неба  по- 

рощить крупами.  Левиц.  І.  3)  Икра  рачья. 
Икра  селедки.  Вх.  Лем.  428.  Ум.  Крупці. 

Еге,  крупсць!  може  і  м'ясця.  Ном. 
Крупина,  ни,  ж.  Зернышко  крупы. 

Добра  каша:  крупина  за  крупиною  гониться 
з  дрючиною.  Ном.  №  12321. 

Крупкий,  а,  6.  Крупистый,  изъ  кру- 
пинокъ  состояний.  Крупкіща  мука  (груб- 

им). Шух.  І.  104. 

Крупний,  а,  е=Крупкий.  Зазнавши 
крупною  й  м'ягкого.  Ном.  №  13915. 

Крупник,  ку\  м.  Кашица  жидкая  изъ 
крупы.  Чуб.  VII.  430.  Крупник  кулшеві 
брат.  Ном.  №  12322. 

Крупнистий,  а,  е.  Зернистый.  Вх. 
Лем.  428. 

Крупник,  ка,  м.  Самка  селедки.  Вх. 
Лем.  428. 

Круподерник,  ка,  м.  Ділающій  кру- 
пу. Отпшм,  мамо,  мельник,  оттам  крупо- 

дерник. Нп. 
Круподерня,  ні,  .т  Мельница  для 

ириготовленія  крупы. 

Круп'янка,  ки,  ж.  Колбаса,  начинен- 
ная кашей.  Данте  ковбасу,  я  додому  по- 

несу; дайте  круп'янку,  пудкину  пуд  лавку. 
Чуб.  III.  477. 

Круп'яр,  ра,  .«.^Круподерник.  Гол. 
Од.  11. 

Крутай,  тая,  м.  Раст.  Еспшорз  Кігїо 
и  ЗЮЗО.  I.  121. 

Крутанина,  ни,  ж-  1)  Суетня,  хло- 
поты. Там  така  крутанина,  що  ну:  все 

тілько  там  підмети,  там  застели  та 
принеси.  Брацл.  у.  2)  Путаница. 

Крутарь,  рй,  .«.=Крутій.  Хотин,  у. 
Вх.  Зн.  30. 

Крутель,  лн>,  .и.  Скрученная  изъ  со- 
ломы веревка.  Пошоа  до  святих  просити 

соломи,  щоб  скрутити  крутеля  і  по  йому 
спуститись  (з  неба)  на  землю.  Чуб.  II.  337. 

Крутень,  тня,  м.  1)  ІІукь  соломы  для 
топки.  Посади  там  (у  печі)  та  й  спали 
соілми  три  крутні,  під  челюстами,  щоб 
загнотити.  Чуб.  І.  123.  2)  Свернутый 

пукъ  соломы  для  заплетанія  между  колья- 
ми въ  сгвнахъ  плетеной  хаты,  мазании. 

Чуб.  VII.  381.  3)  Свертокъ  сіна,  остаю- 
щейся но  дорогі  отъ  протащенной  копны. 

Канев.  у.  4)— Крутель.  Що  на  йому  свита 
соломою  шита,  крутнем  пудпсрезався  да 
в  бояре  вбрався.  Грин.  III.  438.  5)  Маховое 
колесо  (въ  машині).  Лубен,  у. 

Крутенький,  а,  е.  Ум.  отъ  крутни. 
Крутенько,  нар.  Ум.  отъ  круто. 
Крутйй,  і,  ё.  1)  Крутой.  Буду  крутії 

юри  копати.  Мет.  2)  Сильно  загнутый. 
Молодик-гвоздик!  тобі — на  уповня,  мені — на 
здоров'я;  тобі  круті  роги,  мені  чорні  брови. 
Ном.  Л;  286.  Поцілуй  же  мене...  у  хрутиіі 
усок.  КС.  1882.  X.  27.  Крутйй  ряд.  Весенняя 
игра  дівушекь,  въ  которой  ціпь  играю- 
щихъ  извивается  заворотами  и  зигзагами. 
Ко1Ь.  I.  176.  3)  Густой.  Наварила  каші 

крутої.  Грин.  I.  33.  Круті  яйця.  4)  Кріп- 
кій,  твердый.  На  круте  дерево  крутою 
клина  треба.  Чуб.  І.  239.  А  вгризніте,  яка 
(картопля)  крута.  Г.  Бар.  428.  Ой  маю 
Яц  моя  мати,,  нагайку  крутую.  Нп.  5) 
Трудный,  тяжелый  Еге,  одвітує  Білозерець, 
крута  година  наступила.  К.  ЧР.  302.  6) 
Трудно  разрешимый,  трудно  усвояемый  (о 
слові,  напіві)  Уман.  у  Крута  загадка. 

Крута  пісня.  Круте  слово.  Не  круте  ймен- 
ня, та  забула.  ІІавловгр.  у.  7)  Крута  го- 

лова=нрутоголов.  Вх.  Лем.  428.  8)  Крута 

м'ята.  Раст.  Курчавая  мята,  Мепіпа  сгіяра 
Вх.  Лем.  428.  Ум.  Крутенький  Крутень- 

кую загадку  нашим  ти  задав  панам.  Котл. 

Од.   489. 
Крутило,  ла,  с  1)=Крутіж.  Ві.  Зн.  ЗО. 

2)  Крутив,  крутив,  та  вже  ся  і  крутило 
перекрутило.  Всевозможный  усилія,  сред- 

ства оказались  неудачными.  Желех. 

Крутити,  чу\  тиш,  одн.  в.  крутнути, 

ну\  неш,  гл.  1)  Крутить,  скручивать,  сви- 
вать. Чоловік  крутить,  а  Бог  роскручуе. 

Ном.  №  84.  Перевесла  дівчата  в  полі  кру- 
тили. Сніп.  Крутити  мотузи.  Вить  веревки. 

Вх.  Лем.  428.  2)  Крутить,  вертіть.  В  ві- 
конце поглядає,  чи  крутить  завірюха.  МВ. 

Лисичка...  крутнула  хвостиком.  Гліб.  Кру- 
тити носом.  Быть  недовольнымъ.  Ном.  № 

5083.  3)  Интриговать.  4)  Крутити  веремія. 
Ділать  быстрыя  атаки.  Ніхто  краще  його 
не  ставав  до  бою,  ніхто  не  крутив  ляхам 
такого  веремія.  К.  ЧР.   13  и  423.- 

Крутитися,  чу"ся,  тишся  и  крутну- тися, ну>я,  нешся.  гл.  1)  Кружиться 
плывя.  Пливла,  пливла  з  рожі  квітка  та  й 
гупала  крутиться.  Мет.  2)  Вертіться. 
З  дітворою  кручусь  по  дворигцу  та  бігаю. 
МВ.  Крутнувся  догори  черева.  Ном.  .V 
1833.  На  тс  піп  посвятився,  гісоб  іго  церкві 

крутився.  Ном.  №  210. 

Крутйус,  са,  .н.— Друдиус.  Сотни- ківна вже  кохалась  з  якимсь  крутиусом  т< 
шибай-юловою.  Стор.  І.  33. 



Крутихвіст — Кручати. 
851 

Крутихвіст,  хвоста,  м.  Изворотливый, 
фальшивый,  переменчивый  челов-Ькъ. 

Крутіж,  жа,  м.  Водоворотъ,  омутъ. 
Шух.  I.  6.  1  як  у  той  крутіж  упав  у  ті 
прок.гяті  чорні  очі.  Федьк.  II.  66. 

Крутій,  тій,  м.  Плуть.  О,  не  дуже 
водись  з  ними,  гроші  не  дуже  позичай,  бо 
крутії  вони  добрі.  НВолын.  у. 

Круплка,  кв,  ж.  Родъ  зимней  кару- 
сели на  льду.  Чуб.  ГУ.  42.  Мил.   55. 

Крутіль,  тблі,  ж.  Канатный  дворъ, 
крутильня.  Вх.  Зн.  ЗО. 

Крутлйвець,  вця,  м  =Крутіж.  Вх. 
Зн.  ЗО. 

Крутлйввця,  ці,  яс.=Крутливець. 
Вх.  Зн.  20. 

Крутнути, ( ся.  См.  Крутити,  ся. 
Крутня,  ні,  ж.  1)  Постоянное  вер- 

ченіе,  вращеніе.  2)=  Крутанина. 

Круто,  нар.  1)  Круто.  Круто  з'їздити 
сюдою.  Круто  спускалась  юра.  Стор.  2)  Съ 
сильнымъ  загибомъ.  Круто  позагинаті 
роги.  3)  Густо.  Круто  наварила, — і  лож- 

кою в  куліші  не  повернеш.  4)  Трудно,  тя-- 
жело.  5)  Сильно.  Круто  їм  буде  одвічать. 

О.  1862.  "VI.  60.  6)  Остро  (о  взгляд*). Сив  сокіл  сидить,  круто  ся  дивить.  Гол. 
Ум.  Крутенько.  Садив  крутенько  гайдука. 
Котл.  Ен. 

Крутоберегий,  а,  е.  Съ  крутыми  бе- 
1>егами.  Дніпро  крутоберегий.  Шевч.  380. 

Крутобережжя,  жя,  с.  Обрывистый  ви- 
сокій береїт,.  Втім  місті  берег  крутий — 

крутобережжя.  Новомоск.  у. 
Крутобережного,  нар.  Обрывисто.  Де 

на  Міюсі  крутобережисто,  там  добре  млин 
постановити.  Міусск.  окр. 

Крутобережний,  а,  е.  Оь  обрывисты- 
ми берегами.  Кв.  (Желех.). 

Крутобережно,  нар.—  Крутобережи- 
сто. Як  же  ми  роз'їдемось,  коли  місточок 

маленький?  Вертай  назад! — Еге!  перший 
ізнов  каже:  як  я  поверну,  коли,  бач,  круто- 

бережно. Кв.  II.  40. 
Крутобокий,  а,  е.  Обрывистый.  На 

скелі  крутобокій  ...  палац  високий.  Щог. 
В.  130. 

Крутовежа,  жі.  ж.  Раст.  Т)уапІпи& 
яирегЬив.  Шух.  І.  21. 

Крутбвина,  ни,  ж.  Склонъ,  спускъ 
(въ  оврагв,  напр.).  Мнж.  183. 

Крутоголбв,  ва,  крутоголбвач,  ча  и 
крутоголбвець,  вця,  м.  Зоод.  Вертишей- 

ка, Дипх  іоїчрііііа.  Вх.  Зн.  ЗО.  Желех. 
Крутоголбвчикн,  ків,  м.  ми.  Раст. 

Ргшіеііа  £гашШ1ога.  Лв.  101. 

Крутогорий,  а,  е.  Оь  обрывистыми 
горами.  Дніпр  той  дужий  крутогорий. 
Шевч.  562.  { 

Крутотп,  ибпа,  м.  Шуточно  вмісто: 
протопіп.  Котл.  (Изд.  Фед.),  77.  Филосопи, 
крутопопи  набірались  страху.  КС  1882. 
IV.    169. 

Круторбгий,  а,  е.  Съ  большими  за- 
гнутыми рогами.  Чи  не  ревуть  круторогі, 

чи  не  йде  чумак  з  дороги?  Шевч.  Ой  мі- 
сяцю круторогий,  світи  надо  мною.    Макс. 

Крутойрий,  а,  е.  Съ  глубокими  обры- 
вами; овражистый.  Повилася  з  Лубенъ  кру- 

тоярих дорога  розлога.  К.  Досв. 
Круть,  меж.,  выражающее  быстрый 

иоворотъ.  Хоч  круть  верть,  хоч  верть 

круть.  Ном.  №  8037. 
Крутьиб,  ка,  м.  1)  Вертунъ,  постояНг 

но  вертящійся,  кружащійся  человъкъ.  Так- 
же: непосида?  непостоянный?  2)  Вихрь. 

Крутько  схопився.  Лохвиц.  у.  Слов.  Д. 

Эварн.  Вероятно  крутькби  называется  соб- 
ственно тотъ  злой  духъ,  который,  согласно 

народному  вірованію,  производить  вихрь. 
3)  Употребляется  какъ  нарЬчіе:  нрутька — 
кружась.  Ізнов  удвох  носяться  наздибочки 
і  крутька  по  панськи.  Г.  Барв.  341. 

Круховий,  а,  є.  Крухова  сіль.  Ка- менная соль.  Вх.  Лем.  429. 

Круць,  ця,  м.  Гвоздь.  (І.  Христа)  жи- 
іт  мучили,  на  хрест  роспинали,  залізними 
круцями  руці  і  ноги  пробивали.  Мил.   15. 

Круча,  чі,  ж.  1)  Крутизна,  обрывъ. 
Тече  річка  невеличка,  підмиває  кручі.  Лу- 
каш.  55.  Ой  де  кручі  високії,  то  там 
броди  глибокії.  Нп.  Кинувся  гурт  (свиней) 

із-  кручі  в  озеро  та  й  потону».  Єв.  Л. 
VIII.  33.  2)  Глубокое  місто  въ  рік-Ь.  По- 

пав у  кручу  та  й  утоп.  Мирг.  у. 
Кручак,  ви,  м.  Баранъ,  больной  мет- 

лицею, съ  червемъ  въ  голові.  Анан.  у. 

Маркев.  3. 
Кручанка,  ки,  ж.  1)  Вдвое  сплетен- 

ный, какъ  веревка,  ремешекъ  или  прово- 
лока; мідная  кручанка  употребляется  для 

инкрустаціи  художественныхъ  гудудьскихъ 
изділій  изъ  дерева.  Крицеве  кресало  з  мо- 

сяжною ручкою;  при  чім  висить  на  кру- 
чєнці, — удвоє  скрученім  ремінці, — протичка. 
Шух.  І.  276.  Рівний  скручений  дріт=кру- 
ченка.  Шух.  І.  281,  280,  291.  2)  Сверну- 

тые табачные  листья,  пропитанные  водкой 

и  муравьиной  кислотой,  дающіе  чрезвы- 
чайно кріпкій  табакъ.  Шух.  I.  36. 

Кручати,  чу\  чнш,  гл.  Хрюкать.  Вх. 
Лем.  428. 
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Кручений,  а,  є.  1)  Свернутый.  2)  При- 
дурковатый. Ходить,  як  кручена  курка. 

Ном.  №  10943.  Кручена  вівця,  кручений 
баран.  Овца  или  баранъ,  больные  метели- 

цею. Желех.  См.  Кручан.  3)  Шалунъ,  сор- 
ванецъ.  4)  Кручені  паничі.  Раст.  Іротаеа 
гиЪга. 

Крученик,  ка,  м.  Табакъ  нъ  сверну- 
тыхъ  листьяхъ.  Вх.  Зн.  30. 

Кручечов,  чка,  м.  Ум.  оть  кручок. 

Кр^чий,  а,  е.  Вороновъ.— сии— брап- 
ное  слово.  Да  вже  ж  на  Україні  не  одна 
жінка  курку  зготувала,  тебе,  ляха,  кру- 

пою сина,  на  ніч  чекала-  АД.  II.  1 14. 

Кручінка,  ки,  ж. .  Крендель.  Вх. 
Зн.  30. 

Кручій,  чії,  ж.  Водоворотъ  нодлі 
мели.  Канев.  у. 

Кручводер,  ра,  .«.  Крючкотворъ;  взя- 
точникъ.  Поліцейські  кручкодери.  КС.  1882. 
X.   189. 

Кручбк.  чка,  лі.— Крючок.  Коло  тії 
криниченьки  кручок  і  відро.  Чуб.  V.  204. 
Попробував  то  так,  то  сяк  закидати  од- 
далека  кручка,  щоб  вивідать,  що  в  нього 
на  думці.  К.  ЧР.  З  вищою,  бич,  розуму 
закидає  кручка.  Ум.  Кручёчок. 

Круш,  та,  .и.  Руда,  металлъ.  Лучче 
піти,  моя  мати,  в  Сібіроньку  круш  ко- 

пати, ніж... 

Крушина,  ни,  ж.  I)  Крушина,  КЬаш- 
пчя  А-ап§п1а.  Нема» роду-родпни,  ні  вірної 
дружини,  тілько  в  саду  круишна.  Чуб.  V. 
332.  2)  Печаль,  кручина.  А  на  моїй  го- 

лові штирі  крушині.  Ой  перші  крушина — 
отець-мати  померла.  Чуб.  V.  585. 

Крушйтн,  шу\  шйш,  гл.  Мять,  сокру- 
шать. З  старим  жити,  тіло  крушити. 

Ном.  Журба  мене  круше.  Чуб.  Не  су- 
шіте, не  крушіте  моєї  молодости,  'Чі. 

І.  232. 

Крушитися,  шуся,  шншся,  іл.  Со- 
крушаться. Гляну  в  перии:  він ̂ нс»ко — пла- 

чу, крушуся,  гляну  в  <\>уге  віконечко — Богу 
помолюся.  Нп. 

Крушний,  а,  е=Крихний.  Желех. 

Крьо-не!  меж.  Крикъ,  которымъ  пас- 
тухь  приказываете  козамъ  возвратиться 
назадъ.  Козар  юнить  кози  покликом:  ці! 
ці!  завертає  їх — крьо-нё!  Шух.  І.  211. 

Крюк,  ка,  м.  1)  Крюкъ.  Зачеплені 
крюком  за  ребро  моталися  на  шибеницях. 
Стор.  МІІр.  129.  2)  Перпендикулярная 
часть  журавля  (у  колодца),  на  которой  ви- 

сип, ведро.  3)  Воронъ.  Щоб  летіли  крюки 

з  поля  ляшків-гтнків  їапи.  Шевч*  Ум. 

Крючбн. Крюкання,  ня,  с  1)  Карканье,  крикъ 
воронъ;  курлыканье  журавлей.  2)  Кваканье 
лягушекъ. 

Крюкати,  ваю,  еш,  гл.  1)  Каркать  (о 
воронахъ);  курлыкать  (о  журавляхъ).  Угорі 
десь  крюкають  журавлі.  Мнж.  1 14.  2)  Ква- 

кать (о  лягушкахъ).  Не  крюкаї-те,  рябі 
жаби,  в  густім  очереті.  Мил.  66. 

Крючбв,  чка.  к.  Ум.  отъ  крюк.  1) 
Крючекъ.  Загинати,  закидати  крючка.  За- 

говаривать издали  о  чемъ-либо  съ  хит- 
рымъ  нам'Ьрешемъ.  2)=Крюк  2.  3)  Не- 

большой воронъ.  Налетів  крючок.  Грин. 
III.  142.  4)  Деревянная  доска  съ  загну- 
тымъ  краемъ,  на  которой  сапожники  вы- 
тягиваютъ  вытяжные  сапоги.  Сумск.  у.  5) 
Міра  водки  самая  малая.  Чуб.  VI.  333. 

Крявчатн,  вчу",  чйш,  гл.  Каркать  (о 
вороні);  кричать  (о  Кисіїга&а  сагуоса1ас1е$). 
Вх.  Уг.  248.  См.  Краачати. 

Кряж;  жа,  м.  1)  Спинной  хребетъ. 

Чуб.  VII.  575.  2)  Холмъ.  Мнж.  4.  З'їхав- ши на  високий  кряж,  озирнувся  Кирило 

Тур.  К.  ЧР.  158.  Давно  вже  на  його  гру- 
дях мжить  широкий  кряж  сирої  землі. 

"Стор.  I.  228.  3)  Дзревянный  отрубокъ 
цилиндрической  формы.  Чуб.  VII.  575. 
Вас.  184. 

Кряжйти,  жу\  жйш,  гл.  1)  Усердно 
работать,  не  разгибая  спины.  2)  Заботить- 

ся, радіть.  Лежень  лежить,  а  над  мим 
Бог  кряжить.  Ном.  №  1682.  Стара,  було, 

'так  і  кряжить  за  дітьми,  щоб  ніхто  не 
зобідив.  Данев.  у.  За  ним  кряжили,  зна- 

чишь жаліли,  що  наче  він  справний,  щоб 
не  рощитать  Гіоіф.  Верхнедніпр.  у. 

Кряжуватя,  ж^ю,  еш,  іл.  Обтесывать 
дерево  цилиндрами.  Чуб.  VII.  575. 

Кряв,  на,  м.  1)=Крак.  Вх.  Лем.  429. 
2)  Порода  водной  птицы.  Полети  ж  ти, 
галко,  де  мій  рідний  батько,  полети  ж  ти, 

кряче,  де  матнтка  плаче.  Чуб.  V".  465.  Ум. Крячбк.  Летить  крячок  на  той  бочок,  да  й 
сів  на  тичині.  Мет.  463: 

Крива,  ви,  ж.  Лягушка.  Вх.  Нч.  І.  16. 
Ум.  Крячка. 

Крйвати,  ваю,  еш  и  врйчу,  чеш; 
одн.  в.  крикнути,  ну,  неш,  іл.  1)=Кра- 
кати  1.  Убрався  між  ворони  і  крякай  як 
они.  Ном.  №  5880.  Крякнула  ворони  на 
в&.сь  рот.  Стор.  І.  15.  Сидить  сорока  коло 
погпока  та  й  кряче,  та  й  кряче.  ЗОЮР. 
II.  244.    2)  Крякать    по  утиному.    Чорно- 
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рябі  качсняпш,    крякаючи,    у    двір    садком 
Перуться.  МБ    II.  134. 

Крйнутн,  ну,  неш,  гл.  Ударить.  Вх. 
Зн.  30. 

Крйтатися,  таюся,  ешся,  и.  Быть 
занятымъ,  хлопотать.  Вх.  Зн.  30. 

Кряч,  ча,  м.  Жердь,  которой  новора- 
чиваютъ  бревно:  при  постройке  дома,  са- 

рая нужно  бываетъ  положенную  уже  на 
стіньї,  но  еще  не  прикрепленную,  матицу 
перевернуть:  тогда  туго  обматываютъ  ее 
веревкой  и  въ  петлю,  которой  оканчи- 

вается она,  продівають  кряч,  жердь,  при 
помощи  которой  бревно  переворачивается. 
Щячем  можно  хоч. яке  дерево  криве  у  < во- 

лоці повернути  чи  так,  чи  гінак-  Волч.  у. 

Кряча,  чати,  с.  Утенокъ.  Трапляєть- 
ся, батьку,  то  кряча  малеє  ловить  рибну 

краще  ніж  старее.  Макс.  (1849),  84. 
Крячастий,  а,  е.  Кустистый.  Крячас- 

тий  барвінок  молодій  дівчині  на  вінок. 
Гол.  IV.  323. 

Крячнна,  ни,  ж.  Маленькій  кусть. 
Вх.  Лем.  429. 

Крячйстий.  а,  е.  Покрытый  кустами. 
Крячисте  поле.  Вх.  Лем.  429. 

Крячйтися,  чуч:я,  чйшся,  а.  Давать 
развітвляющійоя  корень.  Псрниця  кря- 
чится.  Вх.  Лем.  429. 

Крйчва,  ки.  ж.  Утка.  Другі  люде  гу- 
ляють, ходять  у  гай,  а  ми  крячкою  си- 

димо дома.  Левин.  І.  344.  Як  крячка  та 
просиділа  трохи  не  т)т  тиждні  коло  ма- 

тері. Мир.  Нов.  І.   187. 
Крячок,  чка,  .м.=Кряк?  Летить  кря- 

чок по  над  морем  та  й  летячи  кряче. 
Макс.  Ой  .іетнть  крячок  через  Дунай  річ- 

ку. Грин.  III.  595. 
Ксі!  меж.  Крикъ  на  свиней,  когда  ихъ 

гонять.  Вх.  Лем.  429. 

Ксьондз,  за,  .V.  Католически  свлщен- 
никъ.  Б  страшно-судную  неділю  ксьондз 
казання  говорив.  Рудан. 

І.  Ку,  прес).  Къ.  Явор  ку  ней  промо- 
вив. Гол.  II.  718. 

Ку!  ,келс.=Куву!  А  зозуленька — як 
ку,  так  ку!  А  соловейко — як  тьох,  так 
тьох!  Чуб.  V.  589. 

Куб,  ба,  .«.  1)  Кубъ.  2)  Выдолблен- 
ный изъ  дерева  кубокъ.  Желех. 

Кубай,  бай.  .«.=Куб  2.  Желех. 
Кубан.  на,  м.  Взятка.  Кубан  все  оі)но, 

що  й  хабар.  Сії.  Л.    104. 

Кубанка,  ки,  ж.  Шапка  съ  широкимъ* 
барашковымъ  околшпемъ  и  остроконеч- 

ным! плисовымъ  верхомъ.  Вас.  156. 

Кубара,  ри  ( — ря,  — і),  ж.  Снарядъ  для 
снятія  роя  пчелъ  съ  дерева;  онъ  состоитъ 
изъ  длиннаго  шеста  и  прикріпленнаго  въ 

нему  мішка. 
Кубаток,  тка,   и.  Комъ.  Желех. 
Кубаття,  тя,  с.  соб.  Комья.  Желех. 
Кубах,  ха,  м.  Лунка,  круглая  ямка 

въ  землі,  сделанная  для  посадки  капусты, 

картофеля  и  пр.  Ти  кубахи  роби,  а  я  ка- 
пусту садитиму.  Екатериносл.  г.  Когда 

картофель  выростетъ,  то  кубахом  назы- 
вается кустъ  картофеля,  собственно  его 

корни  съ  картофелинами  въ  землі.  Піди 
викопай  три  кубари  картоплі.  Екатер.  г. 
Кубахи  ростуть.  Г.  Барв.  535. 

Кубашок,  шка,  м.  Місто  подъ  печью 
для  золы.  Желех. 

Кубеба,  би,  ж.  Раст.  Кубеба,  СиЬеЬа. 
На  запіканку  корінькову  кг/пив  кубеби  й 
калгану.  Мкр.  Г.  69. 

Кубелечко,  ка  и  кубельце,  ця,  с. 
Ум.  огь  кубло. 

Кубйчний,  а,  е.  Куби  чесній.  Дещо. 
Кубка,  ки,  ж.  Деревянная  посуда  для 

брйндзи.  Вх.  Зн.  30. 
Кублитися,  люся,  лигася  гл.  Гніз- 

диться,' вырывать  нъ  землі  ямку  для  гніз- 
да. Бабина  куриця  на  моїм  подвіррі  куб- 

литься. Ном.  №  8967.  Би  мислите:  де 
дівся  дім  тиранський?  Де  той  намет,  що 
кублились  ледачі?  К.  Іов.  47. 

Кублище,  ща,  с  Логовище.  По  кубли- 
щах своїх  звгрря  заляже.  К.  Псал.  237. 

Кублище  сліпого  католицтва.    К.  Дз.  134. 
Кубло,  ла,  с  1)  Логовище.  Звіря...  в 

своїм  кублі  недвижно  спочиває-  К.  Іов.  82. 
2)  Гніздо,  преимущественно  вырытое  въ 
землі,  а  затЬмъ  и  всякое.  На  Благовіщен- 

ня і  птиця  не  несеться  й  кубла  не  в'є.  Ном. 
Л-  418.  3)  Въ  переносномъ  значеній  также 
человіческое  жилье.  Да  чого  тгі,  Марусе, 
без  кубла?  Мет.  4)=Водня.  Черннг.  г. 
Ум.  Кубелечко,  кубельце.  Знайшла  ж  бо  я 
кубелечко,  де  грілка  несеться.  Мет.  107. 

Туга  коло  серця  як  гадина  в'ється,  ізвила 
кубельце  коло  мого  серця.  Чуб.  V.  473. 

Кубок,  бка,  м.  1)  Кубокъ.  Медом  час- 
тували з  золотою  кубка.  Мет.  Що  з  тих 

кубків,  як  повні  сліз?  Ном.  №  1436.  2) -на 
порох.  Пороховница  для  храненія  мелкаго 
пороху,  употребляемаго  для  подсыпки  на 
полку  ружья.  Шух.  І.  231.  Ум.  Кубочон. 
Стоїть  вода  у  кубочку, — коли  хоч,  напий- 

ся. Макс.  Ой  десь  же,  ти,  козаченьку,  з 
кубочка  вмивався.  Чуб.  V.  62. 

Кубоша,  ші,  ж.  Верша.  Браун.  18. 
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Кубрак — Кудерний. 

Кубрак,  ка,  м.  І)  Зоол.  РЬгу^анеа 
(личинка).  Вх.  Зн.  ЗО.  2)  Бідняга.  Желех. 

Кубрик,  ка,  м.  Боченокъ.  Любеч. 
Кубушка,  кн,  ж.  Кубышка.  „Виш- 

нівки кварту  дай  сюди!"...  їм  повну  на- 
лили кубушку.  Алв.  43. 

Кубцем-кубцем,  нар.  Предупредитель- 
но, любезно.  Так  коло  дітей,  юстей  куб- 

цем-кубцем,  прикукублю  їх:  і  сякі,  і  такі, 
сідайте  та  балакайте,  що  там  у  вас 
доброю.  Канев.  у. 

Куваї  меж.  Нодражаніе  крику  груд- 
ного ребенка. 

Кувакання,  ня,  с  Крикъ  грудного 
ребенка. 

Кувакати,  каю,  вш,  гл.  Кричать  (о 
грудномъ  ребенкі).  Дитина  кувака.  Мнж.  45. 

Кування,  ня,  с.  1)  Кованіе.  Кування 
молотом.  К.  Іов.  2)  Кукованье  кукушки. 
Ой  жаль  мені  (зозулі)  ранньою  кування  і 
пізнього  літання.  Мет.  152.  Ум.  Куванняч- 
но.  Нехай  тобі  зозуленька  для  куваннячка, 
нехай  мені  соловейко  для  гцебетаннячка. 
Мет.  40. 

Кувати,  кую,  ёш,  гл.  1)  Ковать.  Князь 
Борис  все  плуги  кував,  та  людям  давав. 
Ном.  №  661.  2)  Подковывать  (лошадь). 
Коваль  коня  кує,  а  жаба  й  собі  ногу  дає. 
Ном.  №  2548.  3)  Заковывать  (въ  ціни). 
4)  Чеканить.  Достав  мальовану  та\і/ю, 
сріблом  ковану.  К.  ЧР.  42.  5)  Наковывать 
(мельничный  жерновъ).  Мнж.  481.  6)  Ку- 

ковать (о  кукушкі).  Не  сивая  зозуленька 
в  темнім  лісі  кувала.  Макс.  7) — речі  не- 

добрії. Злословить  А  тим  часом  воро- 
женьки чинять  свою  волю:  кують  речі  не- 
добрії. Шевч.  8) — лихо.  Причинять  зло, 

вредъ.  От  яке  лихо  сі  шинкарі  кують. 
Г.  Барв.  291. 

Куватися,  куюся,  ёшся,  гл.  Коваться. 
Не  кується,  дак  плететься.  Ном. 

Кувйк  и  куьік,  ка,  м.  Сова.  Кувіки 
кувічат  г  ночі.  Вх.  Уг.  248. 

Куві  и  кувік,  меж  і  выражающее 
вивгъ  поросенка. 

Кувікання,  ня,  с.  Крикъ  поросенка. 

Кувікати,  каю,  вш,  гл.  1)=Квікати. 
Кричала,  ґедзалась,  качалась,  кувікала  мов 
порося.  Котл.  Ен.  V.  60.  2)  Кричать  (о 
сові).  Кед  кувік  кувікат,  умре.  Вх.  У  г.  248. 

Куга,  гй,  ж.  1)  Водное  растете:  ТурЬа? 
Посунули  по  синій  хвилі  поміж  куюю 

в  Сир-Дар'ю.  Шевч.  З  чистої  річки  по- 
чнуть підійматься  темні  пучечки  куги. 

Щог.  В.  35.  2)  Деревянный  поплавокъ  къ 
неводу  или  иной  сіти  въ  виді  небольшого 

ОД — У8  ведра)  боченка,  а  къ  перемёту — 
чурка  изъ  древеснаго  корня.  Вас.  186, 188. 

Кугава.  ви,  ж.  Скалистое  ущелье,* 
пропасть;  обрывъ,  Вх.  Зн.  30. 

Кугач,  ча,  л.=Снч.  Кугач  реготів. 
Мил.  10. 

Кутик,  ка,  м.  =Сова,  АіЬепе  посіиа. 
Вх.  Лем.  429. 

Кугйкати,  каю,  вш,  гл.  Кричать:  ку- 
ги! куги!  Вх.  Лем.  429. 
Кугина,  ни,  ж.  Раст.  Ргшшз  шаЬаІеЬ. 

ЗЮЗО.  I.  132. 

Кугут,  та,  м.  1)=ТЛвеиь.  Наш  ку- 
гут  чорнокрилий.  Грин.  Ш.  138.  2)  На- 
званіе  вола  съ  прямыми,  расходящимися 
въ  стороны,    рогами.    КС.    1898.  VII.  44. 

Кудёлечка,  ки,  ж.  Ум.  отъ  куделя. 
Кудёлити,  лю,  лиш,  гл.  1)  Прясть. 

Коли  б  ти,  приданочко,  добра,  то  б  си- 
діла дома;  а  в  тую  метелицю  куделила  б 

куделицю.  Мет.  236.  2)  Таскать  за  волосы. 
Харьк.  у.  Слов.  Д.  Эварн. 

Кудёлитися,  люся,  лншея.  и.  Еро- 
шиться. Так  працює,  аж  юлова  йому  ку- 

делиться.  Черк.  у. 

Куделиця,  ці,  ж.  ==  Куделя.  Вас. 
202.  В  тую  метелицю  куделила  б  куделицю. 

Мет.  236.  Ой  пряла-б  я  куделицю, — го- 
ловка болить    Нп. 

Кудель,  лі  ж.=Куделя.  Очі  як  небо 
сині,  а  коса  як  кудель.  Стор. 

Куделька,  ки,  ж.  Ум.  отъ  кудёля. 

Кудёльний,  а,  е.  1)  Относящійся  къ 
пуделі.  2)  Кудёльна  хижа.  Поміщедіе,  где 
бываютъ  вечернйці,  на  к<  торыхъ  прядуть 

куделі.  Вх.  Уг.  248 
Кудёля,  лі,  ж.  1)  Шерсть,  а  также 

плохой  ленъ  или  пенька,  приготовленные 
для  пряжи  и  привязанные  на  прясницю. 
Куделя  вовни.  Левиц.  Нов.  339.  2)  Насмеш- 

ливо: шиньонъ.  Якіїсь  мучились  там  пта- 
хи (=жінки)  з  куделями  на  юловах.  Котл. 

Ен.  III.  49.  Ум.  Кудёлечка,  нудёлька. 
Вас.  152.  Ви,  молодички,  'не  їли,  не  спали, 
ночі  не  спали, — куделечки  пряли.  Щог. 
В.  33. 

Кудерёвенький,  а,  е.  Ум.  отъ  куде- 

ревий. Кудеревий,  а,  о=Кудерявий.  Ум. 
Кудерёвенький.  Росте  деревце  тонке-ви- 
соке,  а  на  вершечку  кудеревеньке.  Ко1Ь.  I. 
118. 

Кудерець,  рця,  м.  Ум.  отъ  кудерь. 

Кудёрннй,  а,  е.  Кудрявый.  Під  ку- 
дерним  деревцем,  під  зеленим  барвіни/ш.  Нп. 
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Ку\церь,  дря,  м.  1)  Локонъ,  кудря. 
Употребляется  боліє  во  мн.  Кудері  и  кудрі. 
Золотою  гребіночкою  кудрі  росчесав.  Грин. 

III.  129.  Від  роскоші  кудрі  в'ються,  від 
журби  січуться.  Ном.  Лі  13499.  2)  Самый 
верхній  кудрявый  или  загнутый  конецъ 
верхушки  дерева  (употребляется  больше 
въ  ум.  формі).  Ум.  Кудерець,  Кудрин,  лік. 
кудерьки,  нудречки,  кудроньки.  Сам  верхниіі 
конець  смереки  се  когутик....  Когутик  за- 

кривлении се  кудрик.  Шух.  I.  176.  Росте 
деревце  тонке-високе,  а  на  вершечку  куде- 
ревеньке,  а  в  тім  кудерці  золоте  крі- 

сельце. КоІЬ.  І.  ПН.  Кудерьки  чеше.  Чуб. 
НІ.  434. 

Кудерявий.  а,  е=Кудрявий.  Бх. 
Лем.  429. 

Куди,  нар.  Куда.  Нема  куди  прихи- 
литься. Шевч.  Куди  кінь  з  копитом,  туди 

жаба  з  хвостом.  Ном.  Л»  2547.  Хоч  куди. 
Куда  угодно.  Маркев.  63.  Куди  видно  вті- 

кає. Убігаеть  безъ  оглядки.  Ном.  №  4422. 
Куди  далі.  Чімь  дальше.  Чоловік  мій  куди 
далі,  то  все  хмурнійший  ходить.  МВ.  (О. 
1862.  III.  118).  Куди  тобі!  Сокращено 
изъ  куди  тобі  до  йбго,  до  того.  т.  є. 
первоначально:  гді  ужъ  тебі!  далеко  тебі 
доі...  Теперь  куди  тобі  употребляется, 
чтобы  подчеркнуть  значительность  чего- 
либо:  такті  великий  виріс,  що  куди  тобі! 
Пригодилось  мені  і  куди  тобі!  Сим.  203. 

Чаще  употребляется  въ  цъломърядЬ  иро- 
ническихъ  вираженій.  Куди  тобі,  який 
великорозумний!  Іак  запиталась,  що  куди, 
тобі! 

Куди  кало,  ла,  м.  Человікг,  часто 
предлагающій  вопросъ  куди? 

Кудись,  нар.  1 )  Куда-то.  Заносим  його 
і  туди  кудись,  де  і  літом,  і  в  жнива — усе 
зіма.  Стор.  МПр.  168.  2)  Куда-нибудь. 
Куди  ж  ми  підемо?  Та  кудись, — аби  дома 
не  сидіти. 

Кудівка,  ки.  лс.=Куделя.  Ой  стоя- 
■ні  у  поротх  новая  кудівка.    Гол.  ІУ.  495. 

Ку ділка,  ки,  ж.  Раст.  Хвощъ,  Ефіі- 
веіпш.  Вх.  Уг.  248. 

Кудкудак!  меж.,  выражающее  крикъ 
курей.  А  куриця  кудкудак-кудкудак!  Чуб. 
V.  635. 

Кудкудакати,  дачу,  чеш,  іл.  Кудах- 
кать.  Хто  хоче — сокоче,  а  хто  хоче — куд- 

кудаче. Ном.  .V  4959. 

КУдла,  ли,  ж.  1)  Всклокоченная  го- 
лова. 2)  Мохнатая  собака. 

Кудлай,    лай,    м.    1)    Человъкъ    со 

всклокоченной  головой.  2)  Кличка  мохна- 
той собаки. 

Кудлати,  лаю,  еш,  гл.  Взъерошивать. 
Магирку  зцуплю,  волосся  кудлаю.  Сим.  210. 

Кудлатий,  а,  е.  Косматый,  мохнатый. 
(Собака  кудлатий — йому  тепло,  пан  бага- 

тий— йому  добро.  Ном.  1372.  Вус  кудла- 
тий. Левиц.  I.  34.  Вхопив  за  бороду  куд- 
лату. Котл.  Ен.  У.  49.  Дикий  хміль  коли- 

гиеться  кудлатими  жмутками.  К.  Орися. 

Кудлач,  ча,  м.  Съ  длинною  всклоко- 
ченною шерстью  или  волосами.  Надходить 

ведмідь:  одчини! — Утікай,  пане  кудлач,  бо 
вже  пана  Козловською  їмо.  Рудч.  Ск.  І.  22. 

КУдля,  лі,  ж.  Потасовка,  взбучка. 
Ти  бо  мені  там  не  дужепащнкуй,  бо  та- 

кої кудлі  і  валі  завдам,  гцо  і  в  дуту  нг 
полізе.  Екатер.  г. 

Кудбвчати,  чу,  чиш,  гл.  Взъероши- 
вать, спутывать  (о  нолосахъ,  шерсти). 

Кудбю,  нар.  Въ  какомъ  направленій, 
какой  дорогой.  Ми  дивимся,  кудою  до  нори 
блгіжче  та  краще  бігти.  Рудч.  Ск.  I.  18. 
Кудою  їх  обминути?  Мет.  61.  Кудою  мен/ 
йти? 

КУдра,  ри,  ж.  Кудрявая  женщина. 
Хто  ж  тобі,  кудро,  кудрі  ізвив?  Чуб. 
V.  586. 

Кудрево,  ва,  с.  Кедръ?  Як  жидова 
Христа  мучила,  та  на  кудреві  й  распина- 

ла. О.  1861.  XI.  Свид.  62. 
КУдрий,  а,  в  Пінистнй  (о  жидкости). 

Єден  напоєць — кудрое  пиво,  другий  на- 
повцъ — медок  солодкий.  Гол.  П.  69. 

Кудрик,  ка,  м.  Ум.  отъ  кудерь. 
КУдрі.  См.  Кудерь. 
Кудри,  ряти,  с.  Чаще  т  мн.  ч.:  куд- 

рйта.  Ласкательно:  кудри.  Ізвила  кудрята 
темна  нічка.  Чуб.  V.  586. 

Кудрйвець,  вця,  м.  Названіе  нісколь- 
кихъ  растеній:  ЗівутЬгінт  Зорпіа  (ЗЮЗО 
І.  136),  СЬепорогііит  Воігув  (іЬ.  І.  116), 
Ругеїіігит  тіїїеМіаіит  \¥ПМ  (ІЬ.  133), 
Рапасеїит  уиїдаге  (ІЬ.  170).  На  тім  куд- 
рявці  сив  сокіл  сидить.  Чуб.  III.  390. 

Кудрйвий,  а,  є.  1)  Кудрявый.  За  те 
люблю  Івана,  и{0  голова  кудрява  Нп.  Було  (і 

не  топтати  кудрявої  м'яти.  Чуб.  V.  160. 
2)  Пінистий.  Кудрявс  пиво  людям  на  диво. 
Чуб.  НІ.  400. 

Кудрятйнка,  ки,  ж.  ?  Ішла  дівка 
ґрез  лозинку,  нашла  собі  кудрятинку:  і  ва- 

рена, і  печена,  і  поприком  напапрена.  Гол. 
IV.  530. 

Кувв,  [ва,  м.  ?].  Быстрый  каменистый 
потокъ  въ  лісу.  Шух.  І.  80. 
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Кужба — Кукібниця. 

Кужба,  би,  ж.  1)  Въ  треножнике: 

крюкъ,  на  который  подвешивается  ко'те- 
локъ.  Шух.  І.  186,  187.  2)  У  колесниковъ: 
жердь  съ  привязанною  къ  ней  деревинною 
клюкой  для  прижиманія  колеснаго  обода, 
во  время  гнутья  къ  повідні.  Вас.  147.  3) 
Горбящійся.  Желех. 

Кужбитися,  блюся,  бишся,  гл.  Гнуть- 
ся, горбиться.  Желех. 
Кужделеба,  би,  ж.  Старая  хижина, 

старый  шалашъ.  Угор.  Вх.  Зн.  30. 

Кужелйна,  ни,  :»ґ.=Кужіль.  Навину- 
ла кужелину,  та  й  не  пряла.  Грип.  III.  325. 
Кужелити,  лю,  лиш  и  кужелитися, 

лкюя,  лишен,  гл.  Клубиться,  кружиться. 

Дивлюсь,  коли  з-за  _  садка  дим  кужелить, 
що  й  Боже!  коли  слухаю:  бое,  бое!  Вітер 

кужелить.  Лубен,  у.  Чад  і  дим  з  нори  ку- 
желиться. Полт.  г. 

Кужівва,  ки,  ж.  Родъ  пряслицы, 
шестика,  вставляемаго  въ  донышко  (сі- 
дёць),  на  который  привязывается  кужіїь. 
Части  нужівки:  нижняя  половица  держівно: 
верхняя,  на  которую  надъвается  кужіль, — 
•ужівнйк;  посредине,  гдъ  сходятся  держівно 
и  кужівник — деревянный  кружекъ,  ободокъ  — 
ибчало.  Шух.  I.  148. 

Кужівник,  ва,  м.  См.  Кужівка.  Шух. 
I.  148. 

Кужілець,  льця,  .к  =Кужіль.  Грин. 
Ш.  379., 

Кужілка,  ки,  ж.  1)  =  Кужівка. 
Части  кужілки:  шестикъ — стебло,  вставляет- 

ся въ  кружок  или  хрест  (накрестъ  сбитые 
два  деревян.  бруска);  верхняя  часть  стеб- 
*а  называется  шпеньок;  она  боліє  тонкая 

и  кужіль  сперва  навертывается  на  трубоч- 
ку, а  затъмъ  эта  трубочка  надевается  на 

шпеньбк.  Черниг.  у.  Оддаіі  людям  жінку, 
а  сам  труби  в  кужілку.  Ном.  №  4753.  2) 
Пісня  при  пряденій?  Не  гж  мене,  вовчп- 
ку-братіку,  тут, — лучче  сідай  на  мене, 
то  я  тобі  кужілки  заспіваю.  Рудч.  Ск.  I. 
8.  Ум.  Кужілочна.  Зробіть  мені,  діду,  ку- 
жілочку  і  веретенечко.  Рудч.  Ск.  1І-  33. 
Нехай  вона  ранесенько  не  встає,  кужілочки 

густенько  не  в'є.  Чуб.  У.  800. 
Кужіль,  ля,  .V.  и  кужіль,  желі,  ж. 

•  Чесанный  ленъ,  приготовленный  для  пря- 

деній. Кужіль  м'якою  льону  на  жердці.  МВ. 
(О.  1862.  III.  57).  Дали  кужелю  прясти. 
ЗОЮР.  II.  23.  Ой  піду  я  за  ворота  білу 
кужіль  прясти.  Чуб.  У.  76.  Дим  кужілем. 
Дымъ  клубами.  Желех. 

Кужкарки,  рок,  мн.  —  Кузьмірки. 
Ив.  40. 

Кузенька,  кн,  ж.  Ум.  оть  кувня. 
КУака,  ки,  ле.=Ку8ька.  Напала  на 

капусту  кузка.  Черк.  у. 
Кузня,  ні,  ж.  Кузница.  Вулкан,  до 

кузні  дочвалавши,,  будить  зачав  всіх  кова- 
лів. Котл.  Ен.  У.  19.  Ум.  Кузенька.  Чг. 

64.  Поміж  тими  кузеньками  ковалі  кува- 
ли. Чуб.  У.  092. 
Кузоб  и  куэуб,  ба,  -и.=Ко8уб.  Обі- 

брався грибом — лізь  у  кузоб.  Ном.  №  7077. 
Нехай  же  я  подивлюся,  хто  сидить  в  за- 

пічку— аж  там  дячок-неборачок  у  кузуб 
зігнувся.  Чуб.  У.  674. 

Кувубенька,  ки,  ж. —Козубенька. 
Кузька,  ки,  ж.  1)  Насъкомое  вообще. 

2)  Хлебный  жукъ,  Анізорііа  аизігіаса. 
Мале,  та  й  те  укмітило,  що  у  просі 
кузька  е.  Звени  гор,-  у. 

Кузькбм  сидіти.  Сидіть  на  кор- 
точкахъ,  сгорбившись.  Як  сісти  навпочіп- 
ка  та  гце  згорбитись,  то  се  буде  кузьком 
сидіти. 

Кузьмірки,  рок  и  рків,  мн.  Жмурки 

(игра).  Ив.  40.  Мил.  54. 
Куйнара,  ри,  ж.  Шапка  (у  черномор- 

скихъ  чабанів).  О.   1862.  У.  Кух.  57. 
Куйовда,  ди,  ж.  Ніч  як  куйовда  стоя- 
ла на  дворі;  мела  страшна  хуіа,  Заверюха 

крутила.  Мир    ХРВ.  407. 
Куйовдити,  джу,  диш,  і.і.  І)  Вскло- 

кочивать. 2)  Мести  (о  мятели).  А  гцо, 

Петре,  чи  далеко  заїдемо^  бач,  яка  хурто- 
вина! бач,    як  куйовдить-  О.  1861.  У.  66. 

Куйовдитися,  джуся,  ДИШСЯ,  :.і.  1) 
Всклокочиваться.  2)  Возиться,  рыться.  Як 
слід  свині,  є  гної  куйовдилася.  Гліб. 

Кука,  ки,  ж.,  дітск.  Вошь.  Ном.  Дё 
4762.  О.  1862.  IX.  119.  Дати  куку  в  руку. 

Дать  взятку.  Чуб.  І.  231. 
Кукан,  на,  м.  Тонкая  веревочка,  на 

которую  рыбаки  нанизываюсь  пойманную 

рыбу.  Одесса. Кукати,  каю,  еш,  гл.  Куковать.  Двое 
кукало,  а  едно  полетіло.  Ном.  Л;  13788. 
Сидить  під  тином,  мов  зозуля,  та  кукас 
або  кричить.   Шевч.  430. 

Кукібливнй,  а,  е=Кукібний.  Я  по- 
хвалила кукібливу  і  працьовиту  мою  гостю, 

що...  так  повела  господарство.  Г.  Барв.  426. 

Кукібний,  а,  є.  1)  Рачительный,  ста- 
рательный. Кукібна  молодиця.  Павлогр.  у. 

2)  Опрятный;  пріятньїй  на  видъ.  Таке  було 
кукібне,  таке  бум  охайне.  Г.  Барв.  434. 

Кукібник,  ка,  м.  Рачительный,  забот- 
ливый челов-вкъ.  Ум.  Кунібничок.  Черниг.  г. 

Кукібниця,    ці,    ж.    Рачнтелмінца 
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Твоя  окінка  не  робітниця,  до  нашою  добра  не 
кукібниця.  Грин.  III.  305.  Ум.  Кукібнич- 
на.  До  господарства  перша  кукібничка. 
Г.  Барв.  540. 

Кукібничок,  чка,  м.  Ум.  оть  ку- 
кібник. 

Ку кілець,  льцй,  .и.  Ум.  оть  кукіль. 

Кукіль,  колю,  м.  Раст.  Куколь,  Адгов- 
Іепіа  £ііЬа£о.  Л  в.  96.  Нехай  радіє,  поки 
надію  серце  гріє,  поки  росте  з  того  зерна 
або  кукіль,  або  пшениця.  Шевч.  554.  Вро- 

ди, Бозке,  жито- пшеницю,  всяку  пашницю, 
без  куколю,  без  .петлички.  Чуб.  НІ.  451. 
Ум.  Кунілець,  кукільчин.  Між  гцирим  зер- 

ном єсть  і  кукілець.  О.  1862.  І.  65.  Ой 
стану  я,  стану  на  нивці  щиеницею...  А  я 
біля  тебе  буйним  кукгльчиком.  Чуб.  У.  574. 

Кукільоватий,  а,  є-  Перемішаними 
сь  раст.  А^гозіета  діНіа^о.  Є  пшеничка, 
да  кукільовата. 

Кукільчик,  ка,  м.  Ум.  оть  кукіль. 

.  Кукла,  ли,  ж.  1)=Лялька.  2)  Свер- 
нутое повісмо  пеньки.  Гол.  Од.  35.  3) 

Искусственная  соска  для  дітей.  Мил.  30. 
Все  на  панщині,  ніколі  було  годувать... 
Куклою  і  вигодувала-  О.  1861.  X.  36.  Ум. 
Куколка. 

Кукббити,  блю,  биш,  гл.  1)  Устраи- 
вать, заботливо  собирать  въ  одно  місто. 

2)— кого.  Заботиться  о  комъ,  объ  его  одеж- 
ді,  пиіці,  удобстлахъ.  Зовсім  знемігся  на 
силах;  не  мав  снаги  й  себе  самого  кі/кобити. 
Г.  Барв.  247. 

Кукббитися,  блюся,  бишея,  гл.  Гніз- 
диться; устраиваться;  хозяйничать;  забо- 
титься; возиться. 

Кукбблитися,  блюся,  бишея,  1Д.= 
Кукобятися.  Старенька  кукоблиться  то 
до  тієї  писки,  то  до  другої.  Сим.  206. 

Куковка,  ки,  ж.  —  Зозуля.  Вх.  Уг. 
248. 

Куколиця,  ці,  ж.  Раст.  ЬісЬпіз  \е§- 
регііпа.  ЗЮЗО.  І.  127. 

Куколка,  ки,  ж.  1)  Ум.  отъ  кукла 
1  и  2.  Куколкою  называется  также  свер- 
токъ,  до  15  арш.,  шнурка  (для  обшивки  по- 

лушубка^. Вас.  155.  2)  Каждая  изъ  до- 
полнительныхъ  (отъ  3  до  9)  ремизокъ  въ 
ткацкомъ  снаряді  при  тканій  плахта. 
Вас.   170. 

Кукольная,  ну,  м.  Раст.  Кукольванъ, 
Соссиїиз  биЬегозиз.  Рибалка,  їздячи  човном, 
кукольван  розсипає.  К.  ЧР.  314. 

Кукольванитн,  ню,  ниш,  гл.— рйбу. 
Ловить  рыбу,    отравляя    ее  высушенными 

плодами  куволъвана  (на  Дніпрі}  Слов. 

Д.  Эварн. 
Кукбночка,  ки,  ж.  ?  Отака  куконоч- 

ка,  оттакий  кукунець.  (Загадка  о  сково- 
роді и  сковородникі).  Ном.,  стр.  301. 

№  392. 
Кукса,  си,  ж.  1)  Изуродованная  ру- 
ка. Доконала  твою  силу  болюча  кукса. 

(Сказано  о  человікі  съ  отрубленной  ру- 
кой). К.  Бай.  124.  2)  Человікь  съ  изу- 

родованной рукой.  Я — кукса,  куксою  і  зва- 
тись буду  (говорить  о  себі  человікь  съ 

отрубленной  рукой).  К.  Бай.  128.  3)  Жи- 
вотное съ  изуродованнымъ  отъ  нароста  ко- 

пытомъ  или  самое  изуродованное  копыто. 

Мнж.  183. 
Куксйн,  ну,  м.   Фуксинъ.  Вас.  171. 
Куксоватий,  а,  е.  Съ  вывороченными 

копытами. 
Куксоватіти,  тію,  еш,  гл.  Становить- 
ся все  боліє  и  боліє  куксою  (о  живот- 

ныхъ,  у  которыхъ  постепенно  уродуются, 
выворачиваются  назадъ  копыта). 

К^к^!  меж  1)  Выражаетъ  крикъ  ку- 
кушки. Вилетіла  зозуленька  да  крикнула 

куну!  Чуб.  У.  364.  2)  Употребляютъ  діти, 
когда,  спрятавшись,  нодаютъ  голосъ,  что- 

бы ихъ  з'амітили.  _4  куку!  Ном.  А;  9269. 
Кукувакати,  каю,  еш,  гл.  Кричать 

(о  енчі).  Коли  сичі  кукувакають  на  хаті, 
треба  чекати  мерця  в  хаті.  Грин.  I.  255. 

Кукукати,  каю,  еш,  одн.  в.  кукук- 
нути,  кну,  нет,  гл.  О  кукушкі:  куковать, 
одинъ  разъ  крикнуть.  Вх.  Зн.  34. 

Кукул,  ла,  м.  Самецъ  кукушки. 
Желех. 

Кукулигчка,  ки,  яс.=Зо8уля.  Желех. 
Кукуліжка,  ки,  ж.  =  Кукуличка. 

Сивая  кукуліжка,  гцо  на  лісі  кує.  Грин. 
III.  649. 

Кукулюх,  ха,  м.  Улитка.  Ко1Ь.  I.  54. 
Кукулйрія,  рії,  ж.  Раст.  Йсгорпиіагіа 

погіова  Ь.  ЗЮО.  I.  135. 

Кукунець,  нцй,  м.  ?  См.  Куко- 
ночка. 

Кукурвас,  су,  л.— Купервас  Драг. 393. 

Кукурікання,  ня,  с.  Пініє  пітуха. 
Кукурікати,  каю(чу),  еш(чеш),  одн  в. 

кукурікнути,  ну,  неш,  и.=Какаріка- 
ти,  какарікнути.  Така  робота,  гцо  удень 
спить,  а  вночі  кукурікає.  Ном.  Л;  10910. 
Зморозь  того  когутика,  нехай  не  кукуріче. 
Чуб.  V.  113.  Придави  півня,  щоб  кукурік- 

нув- Грин.  И.  96. 
Кукуріку!    л<&ж.=Какаріку.    Куку- 
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ріку  на  свою  голову.  Ном.  №  321.  А  тим 
часом  з-за  байраку  півень  „кукуріку!    Шевч. 

Кукурічва,  ки,  м.  Раст.  Сопуаііагіа 
тиШПога.  Лв.  97. 

Кукурудв,  два,  .«.  Шишка  хвойнаго 
дерева.  Вх.  Лем.  429. 

Кукурудза,  ден,  ж.  Кукуруза.  Куку- 
рудза сіється,  кукурудза  родиться.  Чуб.  V. 

Ум.  Кукурудзка. 
Кувурудзайва,  ки,  ж.  Зоол.  Клестъ, 

Ьохіа.  Вх.  Уг.  248. 

Кукурудзіння,  ня,  с.  Стебли  куку- 
рузы. Візьми  кукурудзіння  бикам.  Кам.- 

Подольск.  у. 

Кукурудзка,  ки,  ж.  Ум.   отъ  вуву- 

КувурУдзяний,  а,  е.  Кукурузный. 
Кукурудзянка,  ки,  ж.  Білая  мелкая 

фасоль,  растущая  между  кукурузой.  Шух. 
I.  142. 

Кувуручва,  ви,  ж.  Раст.  Ерірасіія 
раїизігіз.  Лв.  98. 

Кукуд,  ца,  м.  Малый  хлібепь,  да- 
ваемый дЬтямъ  въ  день  новаго  года. 

Ко1Ь.  I.  125.  Шух.  I.  144. 

Кувучва,  ви,  ж.  =  Зозуля.  Вх.  У  г. 
248. 

Кулага,  ги,  ж.  Родъ  кушанья  изъ 
муки.  Наварили  горщик  кулаги.  Грин.  I.  123. 

Кулай,  лая,  м.  Кулачище.  Він  його 
як  затоне  ку.гаем  у  пику,  так  той  аж 
хряпом  землі  достав-  Харьк.  у-  Слов.  Д. 
Эварн. 

Кулак,  ка,  м.  Кулакъ.  Еней,  матню 
в  кулак  прибравши,  садив  крутенько  гай- 

дука. Котл.  Ен.  Піде  бум  по-за  спинами 
та  й  давай  тебе  місити  кулак  ти  по 
спині.  Левиц.  1.  7.  Ум.  Кулачок.  Хсч  у 
мене  мужичок  з  кулачок,  а  я  таки  мужи- 

кова жінки.  Нп. 

Кулача,  чати,  с-  Кулачекъ.  Ба-ба ... 
вимовляла  невеличка  дівчинка  Оленка,  про- 

стягаючи до  Пріськи  кулачата.  Мир.  Пов. 
І.  140. 

Кулачйна,  ни,  м.  Кулакъ.  А  я 
постелю  сірячину,  а  в  головах  кулачину. 
Чуб.  V.  938. 

Кулачати,  чу,  чиш,  гл.  Бить  кула- 
ками. Нікого  перте  він  не  бачив;  а  послі, 

як  прозрів,  кулачив  рутулян  і  других  вра- 
гів.  Котл.  Ен.  VI.  40. 

Кулачки,  чок,  ж.,  мн.  Кулачный  бой, 
драка  кулаками  для  забавы,  состязанія  въ 
силі.  КС.   1887.  VI.  485. 

Кулачний,  а.  є.  1)  Кулачный.  2)  Кус- 

ками величиной  въ  кулакъ.  Земляне  угілля 
бува  плитне  і  кулашне.  Міусск.  окр. 

Кулачник,  ка,  м.  Кулачный  боеоъ. 
Боєць,  ярун  і  задирака,  стрілець,  кулач- 

ник і  рубака,  і  дужий  був  з  його  хлопак 
Котл.  Ен 

Кулачок,  чва,  м.  Ум.  отъ  кулак. 
Кулаччя,  чя,  с  соб.  Кулаки.  Три 

вирви  в  шию  і  міх  кулаччя.  Ном.  №  4701. 
А  тут  так  кулаччам  у  стіл  ріже.  Федьк. 

Кулеба,  би,  ж.  Густой  переваренный 
куліш.  Мнж    183. 

Кулеша,  ші,  ж.  Кушанье:  сваренная 
кукурузная  мука.  КоІЬ.  І.  52.  Шух.  І.  140. 

Кулёшия,  ні,  ж.  '■=  Колишня.  Ой  вий- 
шов я  д  юрі,  д  горі  та  г'і  став  за  кулеш- нее.  Гол.  II.  $60. 

Кулешінник,  ка,  м.  Горшокъ,  въ  ко- 
торомъ  варятъ  кулешу.  Шух.  I.  96,  140. 

Кулеші р,  ра,  м.  Палочка  для  размі- 
шиванія  кулеші.  Шух.  І.  96. 

Кулйбка,  ки,  ж.  Родъ  печенаго  хлі- 
ба. Скажіть,  синки,  своїм  жінкам,  щоб 

вени  напекли  кулибок.  Чуб.  II.  446. 

Кулйдка,  ки,  ж.  Коврига  хліба.  По- 
бачив на  столі  цілу  кулидку  хліба.  Грин. 

Изъ  устъ,  119. 
I.  Ку\пик,  ка,  м.  Ум.  отъ  куль. 
II.  Кулик,  ка,  м.  1)  Куликь.  І  кулик 

чайку  взяв  за  чубайку.  Лукаш.  25.  Сгідить 
кулик  на  болоті.  Чуб.  І.  260.  Кулика  вбити. 
Споткнуться?  Здоров  був,  кулика  вбивши 
(куликнувши,  спіткнувшись,  не  знать  де 
взявшись).  Ном.  Л?  6640.  2)  Вареная  ле- 

пешка изъ  гречневой  муки.  Маркев.  155. 
Ум.  Куличбк. 

Куликів, ,  кбва,  кбве.  Принадлежащей 
кулику.  Куликів  лід.  Поверхность  воды,  по- 

крытая водорослями.  Лохвиц.  у. 
Кулйця,  ці,  ж.  Родъ  сорной  травы. 

Ліпша  ріля  раная  та  як  тота  пізная,  бо 
на  раній  пшеничд,  а  на  пізній  ку.хица. 
ЗЮЗО.  II.  530. 

Куличбк,  чкі,  м.  Ум.  отъ  кулик. 
Куліти,  лік»,  вш,  гл.  Хромать.  Желех. 
Куліш,  щу\  м.  Жидкая  каша.  Чуб. 

VII.  439,  Хоч  куліш,  та  з  перцем.  Ном. 
№  5072.  Тут  з  салом  галушки  лишки,  ле- 

мішку і  куліш  глнпшли.  Котл.  Ен. 
Кулішарннк,  ка,  м.  Большой  куле- 

шінник. КоІЬ.  І.  70.. 

Кулішівка,  ки,  ж.  Фонетическое  нра- 
вопиганіе  украинскаго  языка,  установлен- 

ное П.  А.  Кулишемъ.  Желех. 
Кулішнйця,  ці,  ж.  Натронташъ. 

Пластуни...    на    поясі    ремінному  носять: 
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кинджал  з  можем,  жарівницю,  чабалтас, 
кулішницю.  О.   1862.  II.  Кух.  65. 

Кулка,  ки,  ж.  Коса.  Заплелась  в  кул- 
ьу  (туагкосг).  Св.  Л.  14. 

Куль,  лй,  м.  1)  Вымолоченный  снопъ. 

.  Дав  йому  він  в'язочку  сіна  і  куль  соломи  і 
міх  полови.  Ном.  Употребл.  для  со- 

лом, кровель.  Купила  дві  копи  кулів.  Бать- 
ко, де  текло,  кришу  поладив.  Г.  Барв.  249. 

2)  Связка  камышу.  В  костер  кладуть  ЗО 
кіп  очерету,  а  в  копі — 60  кулів.  Павлогр. 
у.  3)  Палка  или  конусообразный  обрубокъ, 
употребляемый  въ  дітекой  игрі  того-же 
имени.  Ив.  22.  4)  Родъ  жгута,  свернутаго 

изъ  свйтни,  которымъ  бьютъ  во  время  дат- 
ской игры  въ  край.  Ив.  43.  Ум.  Нулин. 

Кульбаба,  би,  ж.  Раст.  Одуванчикъ, 

Тагахасит  Беп8  ЬеопІ8  Без!-.  Анн.  349. 
Кульбавочка,  ки,  ж.  Раст.  Ніегасіит 

аїріпшп.  Лв.  99. 

Кульбанка,  ки,  ж.—  Кульбавочка. Л  в.  99. 

Кульбака,  ви,  ж.  Сідло.  Який  кінь, 
така  й  кульбака.  Ном.  Л;  8011. 

Кульбастий,  а,  е.  Гспбатый;  загну- 
тый. Кульбастий  дзюбон.  За;  <утый  клювъ. 

Вх.  Лем.  430. 
Кульбачити,  бачу,  чиш,  гл.  Сідлать. 

Лулъбач,  хлопче,  коня  собі-  Гол. 
Кульбачний,  а,  е.  Сідельний. 

Кульбачник,  ка,  лі.  Сідельник*,  сі- 
дельный  мастеръ.  Желех. 

Культа,  гй,  м.  Хромой,  безногій  че- 
ловік-ь.  К.  Бай.  125. 

Кульгавий,  а,  е.  Хромой. 

Кульгати,  гаю,  вш,  и.  Хромать.  На 
Бога  пеняеш.  а  сам  кулыаеш.  Ном.  Л?  89. 
Одже  дарма,  иго  наука  на  катедрах  куль- 
иіла  або  спала.  Левиц. 

Калька,  ки,  ж.  Ум.  отъ  кули.  1) 
Шарикъ,  2)  Пулька.  Кулька — не  дульки: 
як  уразить,  то  забелить.  Вас.  214.  3) 
Массивный  глиняный  кружокъ  съ  дырой 
лоередині:  раскаленный  до  красна  бро- 

сается въ  сосудъ  съ  водой  для  нагріва- 
ній последней.  Вас.  182.  4)  Родъ  клейма 

для  оиецъ  въ  виді  пробитаго  въ  ухі  круг- 
лаго  отверстія.  Мнж.  182.  5)  Дырочка  для 
застегиванія  въ  обшлагахъ  женской  сороч- 

ки. Гол.  Од.  20.  6)  Раст.  Ргигшв  іпзіїіііа. 
ЗЮЗО.  I.  132. 

Кульмйч,  ча,  м.  Толстый  жирный 
хвостъ  у  овцы,  курдюкъ.  О.  1862.  V. 
Кух.  38. 

Кухьажчуватий,   а,  е.    О*      овцахъ: 

съ  болыпимъ  ктрдюкомъ.  О.  1862.  У. 

Кух.  38. Кульондра,  ри,  ж.  Раст.  Зевеїі  соїо- 
гаїит.  Вх.  Пч.  I.   12. 

Культивувати,  вую,  вш,  гл.  Культи- 
вировать. Желех. 

Культура,  ри,  ж.  Культура.  Культу- 
ра знищила  крепацтво.  К.  XII.  13.  Сс  бо 

(література)  вже  висока  стадія  розумової 
культури,  К.  ХП.  124.  Європейська  куль- 

тура. К.  ХП.  115. 
Культурний,  а,  е.  Культурный.  Куль- 

турніш світ.  К.  ХП.  23. 
Культурник,  ка,  м.  Распространи- 

тель культуры;  культурный  человікь.  За- 
будь навіки  путь  хижацтва  скверний  і  до 

сем'ї  культурників  вертайся.  К.  ХП.  73. 
Кульчик.  ка,  м.  Сережка.  Волынь. 
Кульша,  ші,  ж.  1)  Бедро.  2)  Уголъ 

стога  сіна  или  воза  съ  сіномь.  Осмич 

кульшу  праву  у  стозі.  Волч.  у. 

Куля,  лі,  ж.  1)  Шаръ.  Сподівався  ко- 
лись добути  свою  законну  долю  і  місце  на 

земляній  кулі.  Левиц.  (Правда,  1868,  423). 
2)  Нуля.  Чоловік  стріляє,  а  Бог  кулі  но- 

сить- Ном.  №  83.  Щоб  тебе  перша  куля 
не  минула.  Ном.  №3771.  Кулі  лити.  Врать. 
Кулі  ллє.  Ном.  №  6939.  3)  Ядро.  4)=Мм- 
лиця.  Він  на  кулі  ходе.  Ум.  Кулька. 

Куляга,  ги,  эг.— Куля  4.  Вх.  Лем. 430. 

Куляс,  са,  м.  Особаго  рода  желізньїй 
крючекъ  съ  деревянной  рукояткой  для 
вьшиманія  еще  горячей  посуды  послі  об- 
жиганія  въ  горні.  Вас.   179. 

Кулястий,  а,  е-  Шаровидный. 
Кулястра,  ри,  ж.  Молоко  коровы, 

только  что  отелившейся.   Шух.  I.  213. 

Кум,  ма,  м.  Кумъ.  То  Хмельницький 
шее  догадав,  кумом  його  до  себе  прохав. 
Дума.  Купи.  Кумъ  и  кума  вмісті.  В  кою 
діти  мруть,  то  треба  тому  брати  кумів 
стрічних.  Ном.  №  83.  Неси  ж  в  хату,  а 

я  верхи  кинг/сь  за  кумами.  Шевч.  102.  0д- 
купні  кумй.  Кумовья,  заміняющіе,  послі 
соотвітственнаго  народнаго  обряда,  преж- 
нихъ,  обыкновенныхъ,  кумовьевъ,  при  чемъ 
послідніе  совершенно  тсряютъ  всі  права 
кумовьевъ, — такая  заміна  ділаетея  только 
въ  случаі  долгой  боліини  ребенка.  См. 
Купбвана  мати.  Мнж.  183.  Прбхані  куий. 
Обыкновенные  воспріемники.  Мнж.  183. 
Стрічані  кумй.  Встрічньїе  кумовья.  Мнж. 
183.  Рідний  нум.  Кумь-воспріемникь  по 
О'їношеніюкь  отцу  дитяти,  послідній  же— 
просто  нум.  Мнж.  183.  Ум.  Кумась,  куиёць, 
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нуибчок,  кумцьо  Здоров,  кумасю  мій,  Кін- 
драте! Гліб.  Прийде  кумець  на  обідець,  а 

ложки  не  буде.  Ном.  Д»  11899.  Ой  щу- 
чечки  за  для  кумочка,  а  карасі  за  для  ку- 

масі- Посл.  Та  кумцьо  таки  не  випив  Св. 
Л.  59. 

Кум-кумІ  меж.  Подражаніе  крику  ля- 
гушекъ. 

Кумі,  ми,  ж.  Кума.  Багатий  шепче  з 
кумою,  а  вбогий — з  сумою.  Ном.  №  1594.  Ум. 
Кумасенька,  кумася,  кумка,  кумонька,  кумоч- 

ка, кумця.  Куди  се  ти,  кумасенько,  біжиш? 
Гліб.  Ой  щучечки  для  кумочка,  а  карасі 
за  для  кумасі.  Посл.  А  сам  пішов  до  ку- 

моньки. Л  у  каш.  Вмілисте,  кумцю,  варити, 
та  не  вмілисте  давати.  Ном.  №  11967. 

Кумак,  ка,  м.  Зоол.  ВотЬіпаЬог  і£- 
паеиз.  Шух.  І.  22. 

Куман,  а&,  м.  1)  Родъ  кувшина  ме- 
таллическаго  или  глинянаї'о?  Уб-Ьгая  изъ 
дому,  дівушка-черкешенка  выбираетъ,  что 
съ  собой  взять:  Візьмем  гроші,  намисто, 
кунтуші  хороші,  ложки  та  срібні  кумани, 

жемчуг,  атлас,  парчу,  сап'ян.  Мкр.  Г.  32. 
Въ  Лохввц.  у.  такі,  называется  большая 
глиняная  байка.  2)  Большая  корзи па,  спле- 

тенная изъ  соломы  въ  виді  кадки  для 
храненія  муки  или  зерна.  Ніж.  у. 

Кумання,  ня,  с.  1)  Вступленіе  въ  ку- 
мовство. 2)  Дружба,  близкія  отношенія  съ 

къмъ.  Кумання  потайне  з  мамоною  не- 
правди. К.  ХН.  102.. 

Кумасенька,  кн,  ж.  Ум.  отъ  кума. 
Кумась,  ся,  м.  Ум.  отъ  кум. 
Кумася,  сі,  ж.  Ум.  отъ  кума. 

Куматися,  маюся,  вшся,  гл.  Кумить- 
ся. Кою  люде  за  люде  мають,  з  тим  ся 

кумають.  Ном.  №  9493.  Годі  нам  з  ляш- 
ками куматись.  Левиц.  1.  226. 

Кумбук,  ка,  м.  І)  Пихта,  у  которой", 
еще  молодой,  срубленъ  былъ  вершокъ,  от- 

чего она  не  растетъ  вверхъ,  а  раскиды- 
вается вітвями  в  ширину.  Шух.  I.  165. 

2)  Кривое,  негодное  къ  употреблению  де- 
рево. Вх.  Зн.  30. 

КумбуЧ  ча,  м.  =  Кумбук  2.  Вх. 
Зн.  30. 

Куме  дія,  дії,  ж.  1)  Комедія — рідко 
въ  значеній  литературнаго  произведенія, 
а  преимущественно  какъ  комическое  пред- 
ставленіе  и  въ  частности — театръ  маріо- 
нетовъ.  Чуб.  VII.  452.  Туди  люде  сходять- 

ся дивиться  ту  кумедію.  А  бачив  же  ти, 
пане-брате,  цю  кумедію?  Котл.  -2)  Курь- 
евъ,  потіха.   Через  тиждень,  як  усе  мину- 

лося,  росказав   Дорош  хуторянам    про    сю 
кумедію.  Стор. 

Кумедіянт.  та,  м.  Комедіанть,  бала- 
ганный актеръ.  А  на  майдані  кумедіянти 

ятку  розіпнули — ото  будуть  кумедіг  при- 
ставляти. Черномор.  Чого  ти  з  мене  ре- 

гочеш? Хиба  я  тобі  кумедіянт?  Чермомор. 

Кумедний,  а,  є.  1)  Смішной,  коми- 
ческій.  2)  Странный,  чудной.  Кумедний 

чоловік!  скажи,  будь  ласкав,  наш  визволи- 
телю,--хто  ти  такті}  Сніп.  44.  У  мене 
така  кумедна  натура, — як  тільки  загово- 

рив про  дівчат,  то  і  до  завтрього  не  пере- 

став би.  Греб.  -399—400. 
Кумедно,  нар.  1)  Смітно.  Та  кумед- 
но ж  і  грається  він  з  ляхами — неначе 

кіт  з  мишою.  Стор.  МНр.  126.  2)  Странно. 
Кумелем  піти-  Перекувыркнуться.  О. 

1861.  XI.  Сяид.  35.  См.  Комель. 

Кумёць,  мця,  м.  Ум    отъ  кум. 
Кумин,  а,  є.  Принадлежащій  кумі. 

Кумина  хата  горіла,  а  твоя  тітка  руки 
нагріла — от  ми  і  родичі.  Ном.  Л»  9347. 
Не  додому  вночі  йдучи  з  куминої  хати  і 
не  спати  лягаючи,  згадай  мене,  брате. 
Шевч.  446. 

КУмів,  мова,  ве.  Принадлежащій  ку- 
му. Поночі  рвав  угірки  в  кумовому  городі. 

Ном. 

Кумівство,  ва,  с.  Кумовья.    Ми    собі  ■ 
кумівство,  ходім  трохи  в  домівство.     Гол. 
Ь  216. 

Кушвщина,  ни  ж.  Время  битвы  ко- 
заковъ  съ  поляками  подъ  Кумейкамн  въ 
1637  г.  АД.  П.  32.  Як  од  Кумгвщини  да 
до  Хмсльнищини,  як  од  Хмельнищини  да 
до  Брянщини,  як  од  Брянщини  да  й  до 
сього  ж  то  дня,  як  у  землі  кралевській  да 
добра  не  бум.  АД.  II.  20. 

Кумільга,  нар.  Спотыкаясь,    шатаясь. 

Ку"мка,  ки,  ж.  Ум.  отъ  кума. 
Кумкати,  каю,  еш,  гл.  О  ллгушкахъ: 

квакать  монотонно,  издавая  звуки,  подоб- 
ные: кум-кум.  Кумкають  в  них  жаби  ра- 

но й  вечір.  Мир.  ХРВ.  5. 
Кумлик,  ка,  .«.— Комарь.  Ум.  Кум- 

личок.  Вх.  Зн.  30. 
Кумонька,  кумочка,  ки,  ж.  Ум.  отъ 

кума. Кумочок,  чка,  м.  Ум.  отъ  кум. 
Кумпанія,  нії,  ж.  1)  Общество,  ком- 

панія, Зібралася  кумпанія  невеличка,  але 
чесна.  Нп.  2)  Компанія.  Для  кумпанії  і 
циган  повісився.  Ном.   10770. 

Кумпанство,  ва,  с  Компанія.  За  кум- 
панство  циган  повісився.  Ном.  №  10770. 
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Кумство,  ва,  с.  Кумовство,  духовное 
родство.  Умерла  дитина,  та  й  кумство 
пропало.  Ном.  9497. 

Кумувати,-  м^ю,  вш,  гл.  Быть  вос- 
иріемникомь,  кумовать.  Ой  не  тою  прийш- 

ли до  тебе  да  Чиоб  кумувати,  а  ми  тою 
прийшли  до  тебе,  щоб  рощитати.  Макс. 

Кумцьо,  ця,  м.  Ум.  отъ  кун. 
Кумця,  ці,  ж.  Ум.  отъ  кума. 
Куна,  ни,  ж.  1)  Куница.  Да  поїдем, 

брате,  у  чистее  поле,  у  чистее  поле  куну 
ловити.  Чуб.  III.  288.  2)  мн.  Куній  м^хъ. 
Укривайся,  зятю,  укривайся  кунами  і  со- 

болями, дорогими  суконьками.  Макс.  Не 
в  дорогих  кунах  (т.  е.  но  карману).  Ном. 
3)  Пробой  у  дверей.  По  сій  мові  замки 
пудові  у  дверей  забряжчали,  г  засови  у  ку- 

нах залізні  важкі  завищали.  К.  МБ  XII. 

278.  Въ  Камея,  у.  въ  зтомъ  значеній  толь- 
ко ум.  кунна.  4)  Желізная  скобка,  приби- 

тая въ  церковномъ  притворі  на  шалне- 
рі,— въ  нее  вкладывалась  и  запиралась 
потомъ  рука  женщины,  отбывавшей  это 
позорное  наказаніе  за  проступки  противъ 
нравственности.  Перше  бумі  куна..*в  ба- 

бинці, до  копюрої  припинались  покритки, 
поки  вся  служба  одійде.  Се  робилось  в  шість 
неділь  після  родин  Чуб.  VI.  20.  Пріська 
Чирячка  не  ра:і  сиділа  в  три.  Кв  II.  87. 
Иногда — вообще  місто  ареста,  тюрьма.  К. 
ЧР.  424.  5)  У  кубанскихъ  пастуховъ 
овецъ:  посуда  для  жира.  О.  1862.  V.  Кух. 
37.  Ум.  Кунка,  нуночка.  Вчора  звечора  та 
порошенька  пала,  а  опівночі  куночка  гюхо- 
дила.  Мет.  123. 

Кундель,  ля,  м.  Собака  овчарка.  Щи- 
рий кундель  степовик.  Котл.  Ен.  66.  Вів- 

чарки прехорошенько  найкраиіою  баранчика 
взяли  та  й  патрають  гуртом,  а  кунделі 
мовчать.  Гліб. 

Кундбсгти,  шу,  сиш,  гл.  Дергать, 
трепать.  Було  не  савити,  не  варнарити, 
ні  амбросити,  а.хе.  куделю  було  кундосити. 
Ном.  №  4007.  Нехай  мою  русу  косу  да  й 
Дунай-вода  носить;  нехай  же  той  нелю- 
бонько  в  рученьках  не  кундосить.  Грин.  III. 
329.  См.  Контосити. 

Кунйця,  ці,  ж.  1)  Куница.  Ось  як 
раз  попалась  мені  лисиця,  або  куниця.  Кв. 
2)  Купій  міхь.  Крийся,  зятю,  та  куниця- 

ми, куницями    та    лисицями.    Мет.     185. 
3)  Выкупъ  поміщику  за  кріпостную  не* 
вісту  (первоначально  въ  виді  міха,  з  за- 
тбмъ  в  денегъ).  Дати  куницю.  Заплатить 
такой  выкупъ.  Ном.  №  1316.  4)  Метелка 
на  камьппі.  ХС.  VII.  417;  Ум.  Кунична. 

Кунйшнив,  ва,  м.  Раст.  Саіагао^говіік 
ерідеіоз  КоїЬ.  ЗЮЗО.  І.  115. 

Куній,  я,  е.  Куній.  Куній  хвіст.  Ном. 
А  він  і  зажартував,  кунію  гиубочку 

попорвав;  не  журися,  моя  мила,  і:унія  шу- 
бочка зашита  буде,  ми  з  тобою  жити  бу- 

дем. Нп. 
К^нка,  ки,  ж.  Ум.  отъ  вуна. 
Коновий,  а,  є.  Куній.  Кунова  шуба. 

Чуб.  III.  321. 
Куночка,  ки,  ж.  Ум.  отъ  куна. 
Кунпанія,  ні!,  ж?.=Кумпанія.  К. 

ЧР.  68. 

Кунтуш,  ша,  м.  Кунтушъ,  верхняя 
мужская  и  женская  одежда.  Взяла  очіпок 
грезетовий  і  кунтуш  з  усами  люстровий, 
пішла  к  Зевесу  на  ралець.  Котл.  Ен.  Коли 
син  женивсь  козацький,  доня  любо  бралась, — ■ 
той  в  жупан,  а  ся  у  кунтуш  любо  одяга- 

лись. Мкр.  Н.  Гуляй  душа  без  кунтуша, 
лиха  прикупивши.  Ном  Лі  12502.  Єремія... 
б])в  у  багатому  кунтуші.  Стор.  МПр.  76. 

Кунштація,  ції,  ж.  Декорацій,  сце- 
ническая обстановка.  Дія  третя.  Куншта- 

ція та  ж.  О.  1861.  XI.  Кух.  29. 
Кунштик,  ка,  м.  Рисупокъ,  картинка. 

1  книжечок  з  кунштиками  в  Ромні  наку- 
пили. Шевч. 

Кунштбвий,  а,  е.  Художественный, 
артнстическій.  За  стіною  скрізь  виглядали 
кунгитові  верхи  оранжереї.   Левиц.  І.  217. 

Куня,  ні,  .ж?.=Куниця  4.  Констан- ти ногр.  у. 

Куняти,  няю,  еш,  гл.  Дремать.  Мале 
дитя  коло  йою  на  сонці  куняє-  Шевч. 

Куняє  й  наливає,  наливає — випиває,  випи- 
ває і  куняє,  свого  віку  козацькою  доживає. 

Ном.  №  11730. 

І.  Куп,  меж.  отъ  гл.  1)  Купати.  2)  Ку- 
пувати. На  місті  так:  куп,  та  й  луп. 

Ном.  №  10478. 
II.  Куп,  па,  м.  1)  Купанье.  Купалочка 

з  купа  вийшла.  Мет.  312.  2)  Куп  нуп-зілля. 
Раст.  Сошаїїагіа  Роїудопаїпт  Ь.  ЗЮЗО. 
І.   119. 

Купа,  пи,  ж.  1)  Куча,  груда.  Кров'ю 
вона  (воля)  умива.гась,  а  спала  на  купал, 
на  козацьких  вольних  трупах.  Шевч.  214. 
Турки  що  тріски  валяються  купами,  а 
деякі  поранені  ходять-  ЗОЮР  І.  219.  2) 
Толпа,  сборище,  скопленіе.  Йшли  моло- 

диці з  малими  дітьми  на  руках,  а  коло  їх 
купами  бігли  невеличкі  дівчата.  Левиц.  І. 
9.  Простували  козаки  невеличкими  купами 

до  Жубень.  Стор.  МНр.  60.  3)  Группа.  За- 
росль до  шмиги  розставлена  купами.  Стор. 
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МЇІр.  66.  і)— Купині  Хай  тебе  візьмуть 
ті,  і/(о  купами  трусять  (т.  е.  черти). 

Ном.  Л'«  3750.  а)  До  купи.  Въ  одно  місто. 
Усе  військо  свое  до  купи  у  громаду  скли- 

кають. Макс.  Збився  народ  до  купи  г  на- 
ставляли сотників  і  тисяцьких.  Стор. 

МІІр.  60.  У  купу.  Вміеті.  У  купу  скласти. 
У-купі.  См.  Укупі.  Ум.  Купка,  купонька. 
купочка.  Треба  понасипати  по  купці  жи- 

та- Чуб.  І.  101.  Хотів  заздалегідь  приста- 
ти до  невеличкої  купки  вірних-  К.  ЧР. 

337.  Летів  сивий  голубонько  та  сів  собі  на 
купці.  Лукаш.  Жито  половіє,  а  в  житі 

купка  льону  голубо  цвіте.  МБ.  І.  14.  Чу- 
жі матері  гуляють  купочками.  Мил.  193. 

Листи...  перечитавши,  у  купочку  склавши. 
Мет.  25. 

Купава,  ви,  ж.  Раст.  Тагахасит  оГГі- 
сіпаїе.  Вх.  Уг.  248. 

Купавка,  ки,  ж.  1)  Раст.  Еапішсііііік 
апепвіз  Ь.  ЗЮЗО.  І.  133.  2)=Купалка. 
Вх.  Лем.  430. 

Купайла  и  куиала  ли,  ж.  1)  Имя 
женскаго  существа,  упої  наемаго  иъ  піс- 
ияхъ  иъ  ночь  подъ  24  іюнл  но  время 

празднества  Купала.  ̂ Де  ] 'упала  ночувала'! Упала  Купала  на  Ивана.  Грин.  III.  125. 
Ум.  Купа  (и)  лиця,  купа(й)лочка.  На  улицг 
купайлиці  (Чуб.  III.  195), — т.  е.  празд- 

нуется Купали.  Купалочка  з  купа  вийшла 
та  и  окропом  очі  Завішала.  Мет.  312.  Б 

Купалочки  три  дочки.  Мет.  311.  Ой  Ку- 
палочка купилася,  на  бережку  сушилася. 

Чуб.  III.  200.  2)  Только:  купила.  Раст.: 
а)=Куп4ва.  Вх.  Уг.  248.  б)  Тиззіїа^о  іаг- 
ґага.  Вх.  У  г.  248. 

Купайло  и  купало,  ла,  м.  1)  Ночь 
съ  23  на  24  іюня,  обрядъ  празднованія, 

совершаемаго  къ  эту  ночь  сельской  моло- 
дежью. Чуб.  III.  193.  Сьогодня  Купат,  а 

завтра  Івани.  Чуб.  III.  205.  Иногда  такъ 
называетсл  місто  празднованія:  На  ку- 

полі огоныорить.  Чуб  III.  221.  2)  Чучело, 
употребляемое  во  время  этого  празднова- 

нія. Чуб.  III.  194.  3)  Дівушка,  которая 
но  время  празднованія,  при  обряді  гада- 
нія,  раздаетъ  цвітн.  Чуб.  III.  195.  4) 
Употребленное  въ  среднемъ  роді  и  какъ 
собирательное,  обозначаетъ  лицъ,  участвую- 
щихъ  въ  этомъ  празднестві.  Сходилось  ку- 

пало із  дому  до  дому.  Чуб  III.  209.  Ум. 
Купа(й)лочно.  Час  нам,  дівчатка,  з  купай- 
лочка  додому.  Чуб.  III.  209. 

Купайловий  и  купаловий,  а,  е.  От- 
носящейся къ  вупалу,  купальскій.  Куп/г- 

лове  огнигце.  К.  ДС.  4. 

Купа(й)лочка,    кн,    ж.  Ум.  отъ   ву- 
па(й)ла. 

Купа(й)лочко,  ка,  м.  Ум.  отъ  ву- 
на(й)ло. 

Купал  ни,  а,  е.  Красивый?  На  нашег 
на  вулиці  все  купалиг  молодці.  Ой  нема, 
нема  найкупавшого  над  Івана  над  нашого, 

бо  його  дівка  скупавіла,  дівка  Храсина  по- 
любиш. Чуб.  III.  201. 

Купалка,  ки,  ж.  Свътлякъ,  Ивановъ 
червячекъ,  Ьашругіз.  Вх.  Уг.  248. 

Купальний,  а,  є.  -Купаловий.  Ку- 
пальний попел.  ЗОЮР.  II.  38. 

Купальник,  ка,  м.  Кунальщикъ.  У 
нас  цей  год  купальників  багато.  Иолт.  г. 

Куп&;  ̂ ниця,  ці,  ж.  Купальщица. 
Полт.  г. 

Купальночка,  ки,  ж.  Купальская  ночь. 
Тепер  нічка-купильночка, — не  виспалась  на- 

ша панночка.  Чуб.  III.  212. 
Купальня,  ні,  ж.  Купальня.  У  овечих 

воріт  .є  купальня.  Єв.  І.  V.  2. 
Купанйна,  ни,  ж.  Безпрестанное  ку- панье. 

Копанка,  ки,  ж.  Купанье.  Пісчане 
дно  світилося  й  жовтіло.  Тс  місце  дуже 
гарне  бум  для  купанки.   Левиц.  Пов.   102. 

Купання,  ня,  с.  Купанье. 
Купатень,  тню,  м.  Раст.  Ргппеїіа 

уці^агів.  Вх.  Нч.  І    12. 
Купати,  паю,  еш,  гл.  Купать.  Иноді 

треба  буває  купати  хворого  чоловіка  в  теп- 
лій воді.  Ком.  II.  81.  Кучеряві  верби  ку- 

пають у  воді  віти.  МВ.  І.   18. 
Купатися,  паюся,  ешся,  гл-  Купаться. 

Хто  по  кладці  мудро  ступає,  той  ся  в  бо- 
лоті не  купає.  Ном.  Душно  мені: 

ходім,  дочко,  до  ставка  купатись.  Шевч.  22. 
Купека,  ки,  ж.  Раст.  Соп\а11агіа 

таіаіів  Ь.  ЗЮЗО.  І.  И9. 

К^пер,  пра,  м.  1)  Хвостецъ  и  вообще 
сідалищная  часть  туловища  человека.  О- 
1861.  XI.  Спид.  35.  У  купрах  болить.  2) 
Хвостецъ  (птицы).  3)  Концы  платка  въ 

женской  головной  иовязкі.?  Жінки  зав'я- 
зують голову  в  хустку  із  купром — от,  тро- 

хи так,  як  київські  мігцанки.  Св.  Л.  2. 

Ум.  Куприк.  Приніс  нам  зять  курку,  по- 
садивши на  бандурку,  посадив  он  є  мудре — 

куприком  на  полуднє.  Гол.  II.  673. 
Купервас,  су,  м.  Купорось.  Купервасу 

купувала — чорні  брови  малювала.  Нп. 
Купець,  пця,  .«.  Кучка,  толпа.  Коло 

його  хлоп'ят  і  дівчаток  купець  О.  1861. 
IV.  147.  Употребляется  въ  творительн. 
падежі  какъ  иарічіе:  купцем.  Всі  вмісті, 
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вгвмъ  обадествомъ,  толпою.  Жив  він  (Квіт- 
ка) найбільш  у  городі;  купцем  горнулось  до 

йою  найкраще  харьківське  товариство.  К.  Г. 
Ки.  XV.  До  мене  хлопці  з  усіх  кутків  так 
і  купляться  купцем.  Г.  Барв.  223. 

Купець,  пцй,  м.  1)  Куиецъ.  /  по  куп- 
цях, і  по  панах  пішла  про  неї  слава  всю- 

ди. Гліб.  Ось  слухай  но,  купче!  Каменец, 
у.  2)  ІІокупатель.  Найдеться  купець  і  на 
дірявий  горнець.  Ном.  №  5209.  Ум.  Куп- 

чик. Дочку  Галю  замісю  дала,  дала  ж  вона 
за  купчика.  Нл. 

Купецтво,  ва,  с  1)  Торговля.  Іде 
купець  на  купецтво.  МУЕ-  III.  33.  Су- 
хобрус  усе  ходив  до  магазина,  не  кидаючи 

купецтва.  Лсввц.  Пов.  50.  Отцева-  мат- 
чина молитва  »  купецтві,  в  реместві  на 

поміч  помагає.  Мет.  2)  Купечество. 
Купецький,  а,  в  Купеческій.  Так  оце 

та  смиренна,  богомільна  кужцька  дочка. 
Левиц.  Пов.  62. 

Куп'еваха,  хи,  ж.  —Купина.  Ніжин, 
у.,  Богод.  у. 

Купило,  ла,  с.  Деньги  (шуточно).  Купив 
би,  та  купило  притупим.   Ном.  №  10495. 

Купина,  ни,  ж.  Зелень  на  кочкі  среди 
воды,  а  также  и  самая  кочка.  Пнеться,  як 
жаба  на  купину.  Ном.  №  9245.  У  тебе 
борода,  як  у  лузі  купина.  Козак  бідний 
убит  лежить  на  купині  головою.  Макс.  Ой 
твоя  мила  у  лузі  над  водою  умивається 
зіллєчком-купиною.  Чуб.  У.  518.  2)=Ку- 
пека.  ЗЮЗО.  І.  119.  Ум.  Купинка.  Ношпо- 
тався  під  Нечаем  коник  на  купинку,  зло- 

вив ляшок,  скурвий  синок,  йою  за  чуприн- 
ку. Гол. 
Купинястий,  а,  в.  Поросшій  кустами 

травы;  кустистый.  Желех. 
Купинясто,  нар.  Кустисто.  Желех. 
Купити.  См.  Купувати. 
Купитися,  плюся,  пишся,  гл.=Куп- 

читися.  Чужі  діти  до  неї  купляться. 
Г.  Варв.  239.  А  що  ти  скажеш  про  пос- 

пільство, що  купиться  коло  Ніжена?  К. 
ЧР.  305.  Куптесь  у  полки,  кричіть  у 
раду.  К.  ЧР.  355.  Кругом  цього  царя  ку- 

пилась ціла  академія '  писателів.  К.  Іов. 
IX.  Думка  за  думкою  купиться.  Г.  Барв.  48. 

К^'пі!  гл.,  дітс.  Купаться. 
Купівля,  лі,  ж.=Купля.  Желех. 
Купіль,  пелю  и  плю,  м.  Купель,  по- 

суда для  купанья,  также  вода  для  ку- 
панья. Звеліла  принести  купіль,  налити 

окропів  і  почала  купатись.  Левиц.  І.  8&3. 
Лучче  було  мене,  мати,  в  купелі  заляла, 
ніж  мя  таку  нещасливу    на  сей  світ  пус- 

кала. Чуб.  У.  316.  Що  ти  мене,  моя  ма- 
ти, в  куплю  не  залляла?  Гол.  І.  239. 
Купільник,  ка,  м.  Ванна.  Вх.  Зн.  30. 
Купільниця,  ці,  ж.  =5  Купільник. 

Желех. 
Купінка,  ки,  ж.=Купка.  Желех. 

Купінки — малі  копиці  сіна.  Вх.  Зн.  30. 
К^пка,  ки,  ж.  Ум.  отъ  купа. 
Купки,  гл.,  дітс.=Купі. 
Купленйна,  ни,  ж.  Вещи,  пріобрі- 

тенныя  покупкою. 
Купля,  лі,  ж.  1)  Купля,  покупка. 

Ні  дар,  ні  купля.  Ном.  Купля  руки  пече, 
а  продаж  гріє.  Ном.  -№  10493.  Сей  Іва- 
ненко  напропале  закохався  у  ярмарках,  у 

куплі  та  в  продажі  МВ.  II.  136.  2)  По- 
купка, купленный  предметъ.  Ідіть  поди- 
віться на  мою  куплю.  Волч.  у. 

Купляти,  ляю,  еш,  гл.  Покупать.  Що 
ти,  мій  Степане,  там  будеш  куплять? 
Чуб.  V.  635.  От  вони  пішли  в  містечко 
і  почали  все  куплять.  Рудч.  Ск.  І.  200. 

Купнйй,  а,  е.  Покупной.  Купне  щуп- 
нс.  Ном.  №  10482.  А  ні  то  воли  продаж- 

ні, а  ні  то  вони  купні.  Грин.  III.  518. 

Купований,  а,  є.  1)  Покупной,  куп- 
ленный. Та  роздавав  нехай  вже  свій  усім 

даром,  а  то  вже  й  купований,  що  іменно 
по  дорогій  и,іні  купував,  і  той  роздавав. 
Кв.  II.  27.  2)  Купована  мати.  Женщина, 
которой  номинально  продають  больного 
(за  2 — 3  коп.),  отчего  онъ,  согласно  на- 

родному повїрью,  долженъ  вьіздоровіть. 

Грин.  1.  31. 
Купоньки,  гл.,  дітс.—Купі.  Купочки- 

купоньки.  Кв.  II.  99. 
Кепочка,  ки,  ж.  Ум.  отъ  к^па. 
Кепочки,  и.,  д-Бтс.=Купі. 
Купочок,  чка,  м.  Кучка.  Стоїть  ку- 

почок  молодиць  і  дівчат.  МВ.  І.  23.  Не 

дав  йому  Господь  діпючок  купочки,  уроди- 
лась дівчинка  одна  одним.  МВ.  І.  35. 

Купра,  ри,  ят.=Купер.  Ти  козак, 
тілько  купра  не  так.  Ном.  А?  797. 

Купражити,  жу,  жиш,  гл.  Кутить. 
Як  загуляють,  так  неділі  дві  або  три  куп- 
ражуть.  КС.   1883.  XI.  503. 

Купратий,  а,  є.  Иміющій  большой 
задъ  (о  людлхъ,  птицахъ).  Купрата  дівка. 
Родъ  брани. 

Куприн,  ка,  м.  Ум.  отъ  к^пер. 

Куптйтиси,  чуся,  тишея,  и.?  Ой  куп- 
титься,  куптиться,  аж  коржик  котить- 

ся. ЗОЮР.  Н.  27. 
Купування,  ни,  с.  Купля;  иоку паніє. 
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Купувімня    та  перепродування-    Мир.  Пов. 
II.  56. 

Купувати,  п^ю,  вш,  сой.  в.  купити, 
шиб,  пиш,  ід.  1)  Покупать,  купить.  У  на- 

ряді доброю  коня  купувала.  Макс.  Люде 
знають  гірку  долю,  не  йдуть  купувати, 
та  й  не  хочуть  купувати,  не  хочуть  пи- 

тати. Мет.  13.  І  хліба  ні  за  що  купити. 
МВ.  Купувати  молоду.  Въ  свадебномъ  об- 

ряді давать  угощеніе  и  деньги  братьяыъ 
невістьі  и  ихъ  товари щамъ,  которые  буд- 
то-бы  продають  последнюю.  Мил.  123. 
2)  Брать  землю  въ  аренду.  Чи  не  можна  б 
на  цей  год  купить  де  небудь  землю  на  овес? 
Ніжин,  у. 

Купусі,  гл.,  дітс.  =  Купі-  Купочки- 
купуп!  Кв.  И.  99. 

Капцем,  нар.  См.  Капець. 
Купці,  гл.,  дітс.  =  Купі.  О.  1862. 

IX.  119.  , 

Купцівна,  ни,  ж.  Дочь  купца.  Куп- 
цівни  не  схотіли  навіть  пити  чаю.  Ле- 
виц.  Пов.  55. 

Купцювати,  цюю,  аш,  гл.  Вести  тор- 
говлю, быть  купцемъ.  Дай,  Боже,  щоб  він 

і  купцював,  він  нас  ніколи  не  обгжав.  Чи- 
гир, у.  Попереду  придбай  грошей,  а  тоді 

вже  учи  купцювати  дітей.  Лебед.  у.  Твоя 
доля — купцювать.  Грин.  І.  112. 

К^пча,  чі,  »с.=Купля.  Та  я  не  хочу 
її  й  купчі,  як  вона  понароблювала  мені 
отам  добра.  Черк.  у.  Не  навчить  купча, 
а  навчить  продажа.  Чуб.  І.  298. 

Купчак,  ка,  м.  Гвоздика,  Та§еІе8 
егесіа.  О.  1861.  XI.  29.  Василечок,  одбив- 
шись  від  свою  роду,  других  василечків,  що 
їх  заступили  задирливі  купчаки,  побра- 

тався з  жменею  конопель-  МВ  III.  138. 

Купчак  дикий,  болотний.  Раст.  Вісіепв  Ігі- 
рагіііа.  Вх.  Пч.  І.  9. 

Купчастий,  а,  е.  Кучкой  собранный; 
густой;  кустистый.  Вх.  Зн.  ЗО.  Купчаста 
(лиштва).  Родъ  вышивка.  Ко1Ь.  I.  48. 

Копчик,  ка,  м.  Ум.  отъ  купець. 
Купчик,  ка,  м.  Покупатель.  Учора 

купчик  приходив, — чи  не  продам  меду. 
Лебед.  у. 

Купчина,  ни,  ж. ■— Купка. 
Кінчити,  чу,  чиш,  гл.  1)  Продавать. 

Вх.  Лем.  430.  2)  Вмісті,  въ  кучі  нахо- 
диться. Вх.  Лем.  430. 

Купчитися,  чуся,  чишея,  гл.  Тіс- 
ниться, толпиться,  собираться,  скопляться. 

МВ.  III.  104.  Глуха  кропива  купчиться. 
МВ.  (О.  1862.  I.  96). 

Купчиха,   хя,   ж.   Купчиха.    Проти 

йою  стояв  один  купець  з  молодою  купчи- 
хою. Левиц.  Пов.  55. 

Купчйця,  ці,  ̂ .=Купчнха.  Зміев.  у. 

Куп'я,  я,  с.  =  Купина.  Заріс  той 
шлях  куп'ям  та  болотом.  КС.  1882.  IV. 
169.  Не  мучте  (пропаснипі)  бідних  хрис- 

тиян, трясіть  куп'ями,  очеретами  і  бо- 
лотами. Чуб.  І.  120.  Єдин  каже:  їй  богу 

бачив — не  тільки  що  воду  тягла  (веселка), 
але  й  куп'я  перла  у  хмару.  Дещо. 

I.  Кур,  ра,  м.  1)  Пътухъ  Желех. 
Кури  піють  Пітухи  кричать.  Ой  рано, 
рано  кури  запіли,  а  ще  ранігішс  пан  Ва- 

силько встав.  Чуб.  НІ.  285.  0  курях.  Во 
время  пінія  пітуховь.  Опівночі  застог- 

нала, а  о  курях  сконала.  Гол.  2)  Кур-зілля. 
м.  Раст.:  а)  РоіепШІа  ТогтепШІа  ЗсЬгапк. 
ЗЮЗО.  і:  132.  б)  Сопуаііагіа  Роїудопаїит 
Ь.  ЗЮЗО.  І.  170 

II.  Кур!  меж.  Зовь  ипдюковь.  Ти  не 
знаєш,  мій  миленький,  як  индичку  звати? 

Кур-кур!  прийшов  кум, — ми  ж  будем  гу- 
ляти. Нп. 

Кура,  рй,  ж.  1)  Пыль.  Кура  встає 
шляхом.  Мир.  ХРВ.  128.  Куру  підняти. 
Переносно:  завести  ссору.  Чорт  батька 
зна  з  чою  таку  куру  підняли.  Стор.  2)  Мя- 
тель.  В  сніжну  зіму,  як  нема  кури,  отара 
виходить  в  степ.  О.  1862.  V.  Кух.  ЗО. 

Кура,  ри,  ж.  Курица.  На  Юра  схо- 
вається в  житі  кура.  Ном.  №  436.  Кура 

кудкудаче.  Вх.  Лем.  429.  Моя  кура  жоото- 
бура,  ще  й  чубок,  і  на  правій  ніженьці  мо- 

тузок. Ни.  Кури  сокочуть,  у  міх  не  хо- 
чуть. Ном.  Усі  кури  на  сідалі.  Мет. 

Курай,  раю,  м.  Раст.  8а1§о1а  коїі. 
ЗЮЗО.  І.  134. 

Курайниця,  ці,  ж  Веревка,  которой 
въ  кубанской  степи  привязываютъ  на  арбі 
собранный  для  топлива  курай  и  вообще 
топливо.  О.  1862.  У.  Кух.  38. 

Куратор,  ра,  м.  Лицо  при  церкви, 
спптвітствующее  по  своимъ  обяканноптямъ 
церковному  старості.  Вх.  Лем.  430. 

Курах,  ха,  л».=Курій.  Желех. 

Курашка,  кя,  ж.  Курочка.  Ум.  Ку- 

рашечка К^рбало,  ла,  с.  Боліє  глубокое  місто 
въ  річкі.  Шух.  I.  81. 

Курбблити,  лю,  лиш,  и.  Вихриться, 
клубиться;  летіть  вихремъ.  Желех. 

Курбели  вбивати.  Взбивать  облака 
пыли.  Желех.  См.  Курделя. 

Курбельоха,  хи,  ж.  Мятель,  вьюга. 
Желех. 
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Курбелюватн,  люю,  вш,  м.=Курбе- 
литн.  Желех. 

Курбвт,  та,  м.  ?  Наш  брат  курбет 
хліба  не  втреть,  а  бублики  лупить,  як 
хто  купить.  Нон.  №  12355. 

Курва,  ви,  ж.  Распутница. 
Курваль,  лй,  м.  Распутный  человікь. 

Ном.  №  11213. 
Курвалькуватнй,  а,  е.  Распутный. 

Курвалькувата  жінка.  Черк.  у. 
КУрвнтн,  влю,  внш,  іл.  Распутничать. 

Як  умер  чоловік,  давай  вона  курвити. 
Харьк.  у. 

Курвій,  вій,   н.=;Курваль    Желех. 
Курган,  ну,  м.  Курганъ.  Ми  підемо 

косити.  То  ти,  як  уже  буде  ютова  (каша), 
вийди  на  такий-то  куріан  да  й  зови  нас. 
ЗОЮР. 

Кургйкатн,  чу,  чеш,  іл.  1)  Визжать. 
Кургнче,  як  свиня  в  дощ.  Ном.  №  12451. 
2)  Тихо  ігЬть.  Гребці  і  весла  положили, 
та  сидя  люлечки  курили  і  кургикали  пі- 

сеньок. Котл.  Ен.  Кургиче  собі  пісню  під 
ніс.  Черв  ом. 

Кургбн,  на,  м.  Особаго  устройства 
большая  теліга  у  нБмецкихъ  колонистовъ, 
фура.  Минули  деякі  німці  на  курюнах.  О. 
1862.  IX.   120. 

Курделиця,  ці  и  курдёля,  лі,  ж. 
Сильно  идущій  снбгь.  Конот.  у.  Желех. 

Курдель  (ля,  м.?)  Родъ  болвзни  у 
скота,  а  также  назианіе  червя,  о  которомъ 
народъ  думаетъ,  что  онъ  причиняетъ  эту 
болізнь.  Вх.  Лем.  430. 

Курдиибн,  ну,  м.  Кардамонъ.  Гнав 
пінную  на  курдимон.  Мкр    Г.  69. 

КурдУпель,  для,  м.  Карликъ.  Желех. 

Курдюк,  на,  м.  Болізнь  языка  у  ско- 
тины. Кіев.  у.  и  Подолье,  г. 

КУревиця,  ці,  ж.  Мятель,  вьюга. 
Желех. 

Куревійниця,  ці,  ж.  =  Куревиця. 
Желех. 

КУрево,  ва,  с.  Дымъ.  То  гуляла  ска- 
жена  наша  недоля...  то  розстелеться  по 
степу  пекельним  чадом  і  на  десятки  літ 

не  опам'ятуеться  народ  од  тою  дияволь- 
ською курева.  Стор.  I.  248. 

Курега,  гн,  ж.  Абрикосъ.  Кременчуг. 
у.  Слов.  Д.  Эварн. 

Курець,  рцй,  м.  Курилыцикъ.  Коли 
ти  ісурець,  май  свою  люльку  й  тютюнець. 
Ном.  Я  12601.  Ти  курець?— Курець,  ясно- 

вельможний пане!  Рудч.  Ск.  II.  203. 
Куржів,  в»,  *.=Каяки.  Вх.  Пч.  1. 16. 
Кур$У(й>>вервУ(і6).   Чепуха,   безеные- 

ленная  болтовня.  Курію  -верзю,  Борисихо, 
дай  куті  на  гречку!  Ном.  №  13017.  Курзю- 
верзю!  Горох  молочу!  Ном.  №  13018. 

КУрн,  рей,  мн.  отъ  кур  и  кура. 

Курйняй,  а,  є— Курячий  Як  учис- 
тить град  з  курине  яйце,  всю  пшеницю  до 

стебла  вибив.  Стор.  І.  21. 

Курити,  рю,  рнш,  одн.  в.  курнути, 
ну\  неш,  гл.  1)  Курить.  Отто  Гонта 
з  Залізняком  люльки  закурили.  Страшно, 
страшно  закурили!  І  в  пеклі  не  вміють 
оттак  курить.  Шевч.  179.  Дурень  нічим 

ся  не  журить:  горілку  п'є  та  люльку  ку- 
рить. Ном.  №  6207.  2)  Дымить.  Не  ку- 

рила, не  топила, — на  припічку  жар-жар. 
Макс.  3)  Пылить.  Не  кури  бо  так  вимі- 

таючи,— курить,  як  чорт  дорогою!  Мнж. 
162.  4)  Мчаться,  подымая  за  собою  пыль. 
Курить,  як  чорт  од  какаріку.  Ном.  № 
4220.  Як  ось...  із  Переяслава  до  Сомка  ю- 
нець  курить.  К.  ЧР.  183. 5)  Кутить,  пьян- 

ствовать. Троянці  добре  там  курили:  дали 
приманку  всім  жінкам,  по  вечерницях  всі 
ходили,  просвітку  не  було  дівкам.  Котл.  Ен. 

Куритися,  рюоя,  ришоя,  гл.  1)  Ку- 
риться (о  табакї).  Чоюсь  у  мене  не  ку- 
риться,— чи  табак  не  сухий,  чи  що.  2) 

Пылиться.  Не  жаль  мені  доріженьки,  що 
куриться  курно.  Мет.  22.  3)  Дымиться. 
Зеленая  ліщинонько,  чом  не  юриш,  та  все 

куришся?  Нп.  4)  Куриться,  испускать  бла- 
говоніе.  Куривсь  для  духу  яловець.  Котл. 
Ен.  Нате  і  мій  гріш  на  ладан,  щоб  і  моє 
перед  Боюм  курилось.  Ном.  6433. 

КУриця,  ці,  э*е.=Курка.  Сліпій  ку- 
риці  все  пшениця.  Ном.  №  6409.  Дарма,  що 

в  черепку,  аби  куриця  жарена,  куриця  ва- 
рена. Ном.  И  12183. 

Курнчка,  ки,  ж.  Папироса.  Кожен 
придивлявсь  на  тютюн,  кожен  ліпив  ку- 
ричку.  Св.  Л.  235. 

Курйшка,  ки,  ж.  Глиняная  кадиль- 
ница для  ладона,  употребляемая  крестья- 
нами. Вас.  183. 

Курище,  ща,  с  1)  Облако  дыму.  пыли. 
Од  диму  сонце  закоптилось,  курище  к  небу 
донеслось.  Котл.  Ен.  2)  (Сь  удареніемг  на 
первомъ  слогб).  Дымяшдйся  костеръ.  Бо- 

гуславъ. 
I.  Курій,  рій,  л«.=Курець.  Драг.  13. 
II.  Курій,  рій,  м.  1)  Гермафродиті 

куриной  породы.  Вх.  Пч.  І.  14. 2)  Ьврей- 
скій  мясникь,  ріжушій  птицу.  Желех, 

Курівший,  а,  в.  1)  Шалашный.  2) 
Относящейся     къ     запорожскому     курімо. 
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©таиан  курінний  Начальникъ  части  запо- 
рожскаго  войска.  См.  Курінь  3.  Хведора 
Безрідного,  отамана  курінною  постріляли, 
порубали.  АД.  І.  248.  Часто  вмісто  ота- 

ман нурінний  говорится  просто  курінний. 
Оставили  на  мої  руки  товариша— 'занеду- 

жав у  їх  курінний.  К.  ЧР.  207. 
Куріння,  ня,  с  Куреніе  Стабаку).  А 

вже  мені  ие  куріння  ввірілося!  Геть  з  ха- 
ти, усю  хату  запоганив  своїм  тютюном! 

Иолт.  г. 

Курінь,  ня,  н.  1)  Шалашъ,  курень. 
Круюм  мовчки  подивилась;  бачить — ліс 
чорніє;  а  під  лісом  край  дороіи  либонь  ку- 

рінь мріє.  Шевч.  2)  Иногда  такъ  -назы- 
вается вообще  жилище  или  місто  жили- 

ща. Спершу  жи-в  він  ув  одній  хаті  на 
старому  курені,  а  оце  годів  зо  два  назад, 
виселився  за'  царину.  О.  1862.  VI.  60.  Въ 
Подольск,  губ.  говорятъ,  приглашая  войти 
въ  хату:  Хати  наші  на  цвинтарі,  а  вас 
прошу  до  куріня.  О.  1861.  XI.  Свид.  52. 
3)  Казарма  у  запорожскихъ  казаковъ.  Те- 

бе козаки  не  злюбили  і  в  курінь  не  пусти- 
ли. ЗОЮР.  I.  216.  У  Стороженка  упо- 

треблено въ  значеній  казармы  вообще: 
Біля  мурованою  костьоли  стояли  курені  на 
три  тисАчі  кварцяною  війська.  Стор.  МПр. 
66,  67.  4)  Составная  часть  запорожскаго 
войска.  5)  Часть  села  или  города  (и міегь 
обыкновенно  и  особое  названіе).  Черниг.  г. 

Куріпка,  ки,  ж.  1)  Курица.  2)  Куро- 
патка. Певно  полює  за  куріпками  і  вже 

побачите  коли  яка-небудь  не  заплутається 
в  ною  сільце.  Стор.  II.  243.  Ум.  Курілонь- 
на,  куріпочка.  Курішчка  рябенька  сокорить. 
К.  Дз.  163.  Задумала-  бабусенька  та  за- 

багатіти, посадила  куріпочку,  щоб  вивела 
діти.  Нп. 

Куріп'я,  п'Яти,  с  Цыиленокъ.  Ой 
погнала  бабусенька  куріп'ята  плети,  сама 
сіла  на  припічку  куделицю  прясти.  Ни. 

Ум.  Куріп'ятко.  куріп'яточко. 
Куріти,  рію,  рівш,  гл.  Быть  пыль- 

нымъ,  пылить.  Кропить  дощик  дороженьку, 
да  щоб  не  куріла.  Макс.  Тепер  не  курі- 

тиме,— дощик  пройшов.  Знов  щось  куріє, 
тільки  не  туди,  а  відтіль  ближче,  ближче, 
пил  такий  збива.  Г.  Барв.   74. 

Кудоа,  ки,  ж.  1)  Курица.  Голодній 
куриі  просо  сниться.  Ном.  №  947-5.  Дмитер 
хитер:  ззів  курку  та  й  сказав — сама  поле- 

тіла. Ном.  №  3068.  Курна  в  штанях.  Курица 
съ  оперенными  погами.  Хере  2)  Уи1\а. 
Ум.  Курочка. 

КУркати,  рчу,  чиш,  гл.  Урчать.  У 
череві  курчит.  Вх.  Уг.  248. 

Куркодйн,  ма,  м  Въ  загадки:  пв- 
тухъ.  Вийшов  царь  земляний  (=миша)  і 
пита  царя  Куркодима,  чи  не  бачив  царя 

Цурупала  <=кота)?  Грин.  І.  249. 
Куркоїд,  да,  м.  Пожиратель  куръ. 

Употребляется  въ  значеній:  лакомка.  Такъ 

названы  въ  старинныхъ  стихахъ  о  желто- 
водской  битв*  (1648)  польскіе  паны  и  во- 

обще польскіе  солдаты:  От  оке  Хмельниць- 
кий може, — поможи  йому.  Боже, — тих 

куркоїдів  бити,  як  жидів  не  живити!  Юж 
утікають  з  валів:  бояться  самопалів.  АД. 
II.  136.  Тих  куркоїдів,  як  жидів,  не  жи- 

вили. Ном.  №  873. 

Куркувати,  к^ю,  еш,  гл.  Кричать 

кречетомъ. 
Куркуль,  ля,  м.  Пришлый,  захожій 

изъ  другой  местности  челов"Бкъ,  поселив- 
шійся на  постоянное  жительство.  Екатер. 

г.  Залюбовск.  Слов.  Д.  Эварн.  Въ  Чигир. 

у, — прозвище,  даваемое  въ  насмішку  мі- 
щанами казакаыъ  черноморцамъ. 

Курлапий,  а,  е.  Человйкъ  съ  изуро- 
дованными на  рукахъ  и  ногахъ  пальцами. 

Лубен,  у. 

Курлапиця,  ні.  ж.  ̂ Курлапий. 

Курл^!  меж.,  выражающее  крикъ  жу- 
равля. Коли  це  один  журавель:  курлу!  Грин. 

I.  223. 
Курлюкати,  каю,  еш,  гл.  Кричать  (о 

журавляхъ).  Журавлі  десь  курлюкають  ни 
тирлах.  Сим.  204. 

К  урман,  на,  ,и.=Курмей.  Желех. 

Курманйна,  ни,  ж. Разорванное  платье. 
Скинув  з  себе  курманину,  над  ними  рос- пняв.  Гол.  III.  95. 

Куриаччя,  чя,  с.  соб.  Отрепья,  лох- мотья. Желех. 

Курией  и  курмій,  ней,  м.  Веревка. 
Шух.  I.  84,  98.  Вх.  Зн.  30. 

Курний,  а,  е.  1)  Дающій  много  дыму. 
Курне  уіілля.  Міусск.  окр.  2)  Дымный; 

курной.  Курна  хата-  Шух.  I.  96.  3)  Пыль- 
ный. Курний  шлях. 

Курник,  ка,  м.  Птичнинъ,  курятникъ. 
То  зазирне  в  курник.  Гул.-Арт. 

Курникати,  каю,  еш,  гл.  Мурлыкать, 
бормотать.  Один  тілько  під  лавою  конфе- 

дерат п'яний  не  здужа  встать,  а  курни- 
ка, п'яний  і  веселий.  Шевч.  140.  А  за 

ними  сліпий  волох...  шкандибає,  курникає. 
Шевч.  161. 

Ку^рно,  нар.  Дымно;  пыльно.  Куримся 
доріженька,  курилася  курно.    Чуб.  V.   164. 
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Курнути.  См.  Курити. 
Курняв!  меж  Подражаніе  мяуканью. 

Желех. 
Курнявка,  ки,  ж.  Раст.  Дождевикъ, 

Ьісорепіоп.  Вх.  Уг.  248. 
Куроїд,  да,  .«.=Куркоїд.  Лях,  по 

його  мислі,  то  син  чортів,  вражий,  пога- 
ний, нсидний,  кі/роїд,  жабоїд.  Левиц.  (Прав 

да,   1861,  437)! 
К^рок.  рка,  м.  Курокъ.  Да  вже  шабл 

заржавіли,  мушкети  без  курків,  а  ще  серце 
козацькеє  не  боїться  турків.  Макс.  Одвів 
курка    і    вже    хотів    буч    стріляти.  Чуб 
I.  154. 

Курокрад,  да,  м.  Крадущій  куръ 
Мир.  ХРВ.  256. 

Куролап,  па,  л.— Курокрад. 
К^ронька.  ки,  ж.  Ум.  отъ  курка 
Куронько,  ка,   н.  Ум.  отъ  І.  Кур. 

Куропатва,  ви,  ж.  Куропатка.  Муд- 
рий! Ззіе  куропатву,  а  каже,  що  одгриз- 

лась.  Ном  ,.\?  3067 
Куропіння,  ня,  с  ПЬніе  пйтуховъ. 

Учора  я  довю  сиділа,  аж  до  куропіння  си- 
діла, все  ждала,  та  ні, — не  діждала.  Сніп. 

224. 

Куроспів,  ву,  .и.=Куропіння. 
Курохват,  та,  л.=Курокрад.  Прибіг 

к  троянцям,  засапався,  мов  з  торгу  в  шко- 
лу курохват.  Котл.  Ен. 
Курочка,  ки,  ж.  1)  Ум.  отъ  курка. 

Нема  тієї  курочки,  що  несла  золотії  яєчка. 
Ном.  №  1843.  2)  Куриная  сліпота.  У  мене 
курочка  бу.га  на  очах.--  Так  мені  видно 
стало,  наче  не  було  в  мене  курочки.  Грин. 
II.  95. 

К^рта,  ти,  ж.  1)  Короткое  одіяніе  до 
пояса.  КС  1882.  VIII.  385.  2)  Коротко- 

хвостая овчарка.  Ой  ішов  чабан  дорогою,  а 
курта  йшла  долиною.  КС.  1882.  VIII.  385. 

Куртатий,  а,  е.  Короткохвостый. 
Куртий.  а,  в.  Короткій.  Вх.  Зн.  30. 
Куртка,  ки,  ж.  Короткое  мужское 

одіяніе:  родъ  кафтана  или  родъ  казакина 
съ  тальею  и  узкимъ  стоячимъ  воротни- 
комъ;  возлт.  Львова  —  полотняная  одежда 
только  до  пояса    Гол.  Од.  17,  54,  44. 

Курча,  чати,  с.  1)  Цыпленокъ.  3  кур- 
чатами квочка...  кублилась  у  моркві.  Ле- 

виц. І.  28.  В  запалі  налетів  на  Мага,  як 
на  мале  курча  шулік.  Котл.  Еп.  VI.  32. 
Хбдить,  як  курчата  погубив.  II мъетъ  расте- 

рянный видъ.  2)  мн.  Курчата.  Трещины 
въ  кожі  на  рукахъ  и  ногахъ  отъ  холода 
и  вітра.  Ум.  Курчатно,  курчаточко.  Ой  ви- 

сиділа квочка  четверо  курчаток.    Чуб.  III. 

1 94.    Уже  яечко  наклюнулось,    п*о    и    кур- 
чатко незабаром  вилупиться  Ном.  №  4891. 

Курчати,  чу\  чйш,  гл.  О  голубяхъ: 
ворковать.  Голуби  курчат.  Говорится  так- 

же н  о  лягушкахъ,  когда  онЬ  урчать 
Жаби  курчат-  Вх.  Уг.  248. 

Купчий,  а,  е.  Принадлежащей  кури- 
ні. Курчина  се.іїя.  К.  Дз.   138. 
Кури,  рйти,  е.  1)=Курча.  2)  мн.  Куря- 

та=;Курчата  (см.  Курча  2). 
Курява,  ви,  ж.  1)  Пыль.  Іде  шля- 

хом до  Киева  берлин  шестернею...  Опинив- 
ся против  старців  —  курява  лягає.  Шевч. 

89.  У  степу  курява  така,  наче  чия  вели- 
ка панщина  почала  віяти  жито  на  току. 

ЗОЮР.  І.  291.  2)  Мятель,  вьюга.  Не  ве- 
лика курява,  та  башто  людей  губить. 

Ном.  №  13842. 

Курявиця,  ці,  ж\=Курява.  Желёх. 
Куряк,  ка,  м.  Навозъ  для  топки. 
Куряний,  а,  е.  Пыльный.  Ой  із  тою 

куряною  шляху  привертайте  к  земному 
іаю.  Рудч.  Чи.  98. 

Курянйця,  ці,  ,ж\=Курява  2.  Вх. 
Уг.  249. 

Курятина,  ни,  ж.  Куриное  мясо.  Та 
казала  собі  снідання  дати,  снідання  дати — 
все  гусятину,  єї  подружечки — все  качати- 

ну, єг  кухарочки— все  курятгіну.  Чуб.  III. 403. 

Курятник,  ка,  лі.=Курник.  А  хо- 
дім, панотці,  що  там  за  диво  діється  в  ку-* 

рятнику.  Левиц.  І.  189.  По  заході  сонця 

іди  в  курятник,  під  с'іда.ю  з  нездоровою  ди- тиною. Чуб.   І.   141. 
Курйч,  ча,  л.=Курець.  Вх.  Лем.  430. 
Курячий,  а,  е.  Куриный,  пітушій. 

ПоСіпавили  собі  хатку  на  курячій  ножці. 

Рудч.  Ск.  І.  27.  Іди  собі  на  очерета,  на  бо- 
лота та  на  дрімучі  ліса,  де  курячий  глас 

не  заходить.  Чуб.  1.  134.  Куряча  голова. 
Дуракъ.  Не  плачте,  курячі  голови,  вам 
треба  радуватись,  а  не  плакать.  К.  ЧР.  416. 

Куряча  лапка.  Раст.  Тгіі'оііит  топіапиш. 
Воно  і  походить  на  ьурячу  лапку.  Черк- 
у.  Курячі  бчки.  Раст.  Курослъпникъ,  Апа- 
даПіз  агуепвів  Г.  ЗЮЗО.  І.  111.  Куряча 
сліпоті,  а)  Болъзнь  глазъ.  Як  що  перший 
раз  побачиш  (горицвіт)  та  насушиш,  то 
воно  добре  од  курячої  сліпоти  підкурювати. 
Чуб.  б)  Раст.= Курячі  бчни.  У  Рогов.: 
Вапипсиїиз  роІу^апіЬетиз.  ЗЮЗО.  І.  133. 
У  Шух.  Капипсиїив  асгіз.  Шух.  І.  22. 
Куряче  стегенце.  Раст.=Куряча  лапна?  Ку- 

ряче стегенце  в  борщ  по  вегні  кригиуть. 
Константиногр.  у. 

28- 
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Курйчка,  кя,  ж.  Куриный  пометь. 
Желех. 

Кус,  са,  м.  1)  Кусокъ.  Не  тягни, 
Онисъку,  уса  до  Івановою  куса.  Ном. 
Перший  кус  усьому  голова.  Ном.  №  11964. 
2)  Немного.  Желех.  Іде  Сава  з  України, 
юж  кус  засмутився.  Гол.  П.  123.  Ні  кус. 
Ничего;  яи  мало.  Ні  кус  не  помогло.  Вх. 
Зн.  41. 

Кусак,  ка,  ж.=Кусок.  Кусак  сала. 
Шух.  I.  50. 

Кусака,  ки,  об.  1)  Кусливый  чело- 
вікь.  2)  ж.  Водка,  настоянная  на  перці 
съ  прибавкой  и  иныхъ  «.ореньевъ.  Маркси. 
171. 

Кусати,  саю,  6Ш,  одн.  в.  куснути, 
н^,  неш,  гл.  Кусать,  грызть.  Інший  в  нош 

кланяється,  а  за  п'яти  кусає.  Ном.  № 
3047.  Козаки,  прислухаючись,  тільки  уси 
кусають.  К.  ЧР.  314.  Оріх  кусає.  Мет. 
Кусі  йогб!  Восклицаніе,  натравливающее 
собакъ. 

"  Кусатися,  саюся,  ешся,  и.  Кусаться. 
А  собаки  ж  у  вас  не  кусаютсья?  К.  ЧР. 

Кусень,  сня,  м.    1)  Кусокъ.    Відвалив 
криги  кусень  оттакий  завбільшки.     Харьк. 
у.  2)  Сильно  выстриженное  місто.  Обстриг 
так,  що  скрізь  по  голові  видно  кусні.  Лебед.  у. 

Кусі!  См.  Кусати. 

Кусіка,  кн,  ж.  Все  кусающееся. 
Желех.  Лізе  кусіка  з-за  сусіка,  очі  заочила, 
руки  заручила,  зуби  зазубила.  Н.  пог.  (Зоря, 
1883,   323). 

Кусіиь,  сня,  ж.=Кусень.  Се  мій  ку- 
сінь,  не  їж,  а  то  будеш  на  тім  світі  ку- 

сатися. Уман.  у. 
КУска,  ки,  ж.  Все  кусающееся,  гры- 

зущее (мыши),  насікомое-паразить  (вошь, 
блоха,  клопъ  и  пр.).  Вх.  Зн.  31.  Желех. 

Кусливий,    а,    е.    Кусливый,    кусаю- 
щійся.  Звягливою  не  бійся,  а  кусливою.  Ном. 
№  7256.  Чорна  комашня,  то  ця  не  кусається, 
а  оця  руденька — пю  клята  куслива.  Канев.  у. 

Кусман,  на,  м.  Кусище.  Міусск.  окр. 
Кусник,  ка,  ж.=Кусок.  Желех. 
Куснути.  См.  Кусати. 
Кусбк,  ска,  м.  Кусокъ.  Бог  дав  роток 

дасть  і  кусок.  Ном.  №  75.  Як  хліба  край 
так  і  в  хліві  рай;  а    як    хліба    ні   куска 
так  і  в  горниці  туска.  Ном.  Л»  1397.  Ви 
мене  хліба  куском    тепер    дорікаєте.    МВ 
І.  10.   Сам  кусок  положила  на  кружечку 
К.  ЧР.  242.  Но  о  сахарь,  соли,  льді,  го 
воритея  не  нусон,    а  грудка    .Ум.  Кусбчон 

Кусочок  з  воловий  носочок  та   м'якушки  з 
шапку.  Ном.  №  12219.  Кинь  ці  собаці  ку 

сочок  хліба,   то  і  вона  буде  за  нами  йти. 

Рудч.  Ск.  І.   155. 
Кустрвць,  ця,  м.  Чврей,  прыть; 

струпь.  Вх.  Зн.  31. 
Кустрйця,  ці,  ж.  Раст.  Завозка;  ов- 

сяница; Резіиса.  Вх.  Уг.  249. 

КУсчик,  ка,  м.  Ум.  отъ  кус.  Упо- 
требляется въ  значеній:  немного.  Вх  Зн.  31. 

Кусь!  меж.  Восклицаніе,  натравли- 
вающее собакъ.  См.  Кусати. 

Кусючий,  а,  е.=Кусливий.  Кусючі 
мухи-  Чигир,  у. 

Куси,  сяти,  с  1)  Все  кусающееся. 
Желех.  2)  Кусливая  змія.  Желех.  3)  На- 
зваяіе  злой  женщины.  Желех. 

Кут,  та,  м.  1)  Уголъ.  Запалю  я  край- 
ню хату  на  всі  штирі  кути.  Гол.  IV. 

448.  Мою  Василя  поховали  за  цвинтарем 
у  куті.  Федьк.  Язичок  мельне  та  й  у  кут, 

а  губу  натовчуть.  Ном.  №  П22.  2)  Про- 
странство земли  въ  углЬ,  образованном!, 

двумя  сливающимися  ріками.  Зробила  той 
кут  якась  річка  самотека,  павши  у  річку 
Остер.  К.  ЧР.  257.  3)  Свиной  хлівь.  Вх. 
Лем.  430.  См.  Кутець.  4)  Родъ  дітской 
игры.  Ив.  46.  См.  Куток.  Ум.  Кутик,  куток. 

Кутання,  ня,  с  Кутаніе. 
Кутас,  су,  м.  1)  Кисть  (на  одежді  и 

пр.)  для  украшенія.  Гол.  Од.  18.  На  на- 
шій ясній  двані  кутали  шовкові.  Федьк. 

Пов.  І.  51.  2)  Въ  гуцульской  церкви, 

иміющей  видъ  креста  съ  четырьмя  крылья- 
ми: небольшой  навісь  отъ  дождя  въ  томъ 

місті,  гді  крыша  крыла  сходится  съ 
крышей  осиїрни,  составляя  уголъ.  Шух.  I. 
118.  Ум.  Кутасин. 

Кутаснк,  ка,  м.  1)  Ум.  отъ  кутас 
2)  мн.  Раст.  Зііепе  іпЯаІа.  Вх.  Пч.  I.  13. 

Кутати,  таю,  вш,  гл.  1)  Кутать.  2) 
Заботиться  о  комъ,  досматривать,  воспиты- 

вать (дітей).  Желех.  3)  Успокаивать,  усми- 
рять. Желех. 

Кутатися,  таюся,  ешся,  гл.  1)  Ку- 
таться. 2)  Заниматься;  хлопотать  съ  ра- 
ботой. Челядь  кутаеся — займаєся,  літом 

і  зімою  то  у  хаті,  де  варить  їсти...  пряде, 
тче,  красить  вовну,  шиє,  вишиває,  перс 
шмате,  то  по  за  хатою,  де  доїть  вівці 
та  корови,  ходить  коло  свиней,  обходить 
юродовину...  Шух.  І.  145. 

Кутатство,  ва,  с.  Хозяйство?  Собствен- 
ный домъ?  Не  будуть  тебе  при  старості 

літ  чужі  діти  у  плечі  торкати,  будеш 

ти  у  своїм  кутатстві  хліба  й  соли  вжи- вати. КС   1882.  XII.  498. 

Кутач,  ча,  .«.  Кочерга.  Желех. 



Кутеж — Куховарка. 

Кутей,  ну,  л».=Кутняк.  Вх.  Лем.  430. 
Кутернбгий,  а,  е.  Хромой,  косолапый. 

Лис,  зиз,  кутернога:  як  удасться  що  доб- 
рою--велика  ласка  пана  Бош  Ном.  №  8546. 

Кутеснк,  ка,  ж.  Треугольникъ  съ  пря- 
мымъ  угломъ-  Кіев.  г.  Слов.  Д.  Эварн. 
См.  Кутас  2. 

Кутець,  тця,  ж.  1)  Пазуха  въ  сети. 
Браун.  12.  2)  Конусообразный  глухой  не- 

нець рыболовной  евти  ятіра.  Браун.  18. 
3)  Хл-Ьвъ.  Свині...  до  кутця  загонят.  Вх. 
Лем.  429.  См.  Кут. 

Кути,  кую,  ёш,  гл.=  Кувати.  Желех. 
Кутий,  а,  е.  Закованный.  І  спочинуть 

невольничі  утомлені  руки,  і  коліна  одпочи- 
нуть, кайданами  куті.  Шевч.  628. 

Кутик,  ка,  м.  Ум.  отъ  кут.  Желех. 
Кутйця,  ці,  »с.=:Кутя.  Мил.  37. 
Кутній,  я,  в.  1)  Угловой.  В  кутньому 

уїлі  стояв  кіот  з  образами.  Стор.  II.  110. 
2)  Коренной  (о  зубахъ).  Вх.  Пч.  І.  15. 
На  кутні  сміятися  Плакать.  Ном.  №  12640. 
Смійся,  смійся!  Засмієшся  ти  в  мене  на 

кутні!  К.  ЧР.  204.  3)  Кутня  нйшка.-Кут- 
ниця.  Канев.  у. 

Кутнйца,  ці,  ж.  Прямая  кишка.  Ро- 
сомаха запуска  скотині  лапу  під  хвіст  та 

видира  кутниию.  Радом,  у. 
Кутник,  ка,  ле.=Кендюх.  Вх.  Уг.  249. 
Кутнянка,  ки,  ж.=Кутниця.  Желех. 
Куток,  тка,  м.  1)  Уголъ  внутренній. 

Душі  грішників  пищать,  як  курчата,  та 
ховаються  по  всіх  кутках.  Стор.  МПр.  47. 
Я  оступилась  та  й  сіла  в  кутку.  МВ.  І. 
11.  2)  Часть,  сторона  (села).  Ой  вечеряй, 
моя  мати,  коли  наварила,  а  я  піду  на  той 
куток,  де  дівчина  мила.  Мет.  10.  Одна 
вулиця  на  однім  кутку  співала  одну  пісню, 
а  десь  далеко  друш  й  третя.  Левиц.  І.  17. 
Ум.  Кутбчок. 

Куточок,  чка,  м.  1)  Ум.  отъ  куток. 
/  ніхто  не  бачші,  що  мала  дитина  у  ку- 

точку плаче.  Шевч.  206.  І  знову  на  небо, 
бо  на  землі  юре,  бо  на  їй  широкій  куточка 
нема  тому,  хто  все  знає,  тому,  хто  все 
чує-  Шевч.  9.  2)  Весенняя  игра,  которая 
называется  еще  и  мышкою.  Чуб.  III.   101. 

Кутуляти,  дню,  еш,  7л.  Плохо  же- 
вать (напр.  о  беззубомъ).  Вона  не  їсть, 

а  кутуля,  як  та  баба.  Кобеляк.  у.  Хліб — 
як  сухарь  сухий,  насилу  кутуляв  йою 
Чіпка.  Мир.ДРВ.    179. 

Кути,  ті,  ж.  Обрядовая  каша  изъ 
ячменныхъ  или  пшевичныхъ  зеренъ  на- 

кануне Рождества  Христова  и  Крещенія. 
Чуб.  VII.  441.    Кутя    на    покуті,    узварь 

-на  базарь.  Ном.  №  343.  Кутя  багата.  Канунъ 
Рождества,  сочельникъ.  Сим.  145.  Кутя  го- 
лбдна.  Канунъ  Крещенія.  Передати  куті 
мёду.  Пересолить  (иносказ.). 

Ку<ра,  фн,  ж.  Бочка.  Горілка,  меди, 
пива  так  за  гми  в  куфах  і  їздять — хто 
стрінеться,  усякого  частують.  К.  ЧР.  85. 

Кухаренко,  ка,  м.  Сыаъ  повара. 
Кухарити,  рю,  рнш,  гл.=Кухарю- вати.  Лебед.  у. 

Кухарівна,  ни.  ж.  Дочь  повара. 
Кухарка,  ки,  ж.  Повариха;  кухарка. 

Звідтіль  вона  побігла  до  пекарні,  перегово- 
рила з  кухаркою,  вислала  її  на  житній 

базарь.  Левиц.  Ум.  Кухарочка.  Та  казала 
собі  снідання  дати,  снідання  дати  все  гу- 

сятину, єї  подруженьки  все  качатину,  єї 
кухарочки  все,  курятину.  Чуб.  НІ.  403. 

Кухарство,  ва,  с.  Цоваренное  искус- 
ство, стряпня.  НВолын.  у. 

Кухарський,  а,  е.  Поварской. 
Ку харча,  чати,  с.  Поваренокъ.  О.  1861. 

IV.  Слов. 

Кухарчук,  ка,  .к.=Кухарча. 
Кухарь,  ря,  лі.  Поваръ.  Жаба  кри- 

чить-верещить,  а  кухарь  на  рожні  її  ...та- 
щить. Ном.  №  1222.  В  пекарні  стуко- 

тять ножі — кухарі  обід  ютують.  Левиц. 
І.   194. 

Кухарювати,  рюю,  еш,  гл.  Быть  по- 
варомъ. 

Кухва,  ви,  ж.— Куфа.  Не  смійсь,  ба- 
рило, само  кухвою  станеги.  Ном.  №  8007. 

Ум.  Нуховна. 

Кухвет,  та,  м.  Кисель  изъ  ягодъ  бу- 
зины. Як  доии  усю  страву,  то  наостанці 

подали  нам  кухвет.  Волч.  у. 
Кухонний,  а,  е.  Кухонный. 
Кухлик,  ка  и  кухличок,  чка,  .V. 

Ум.  отъ  кухоль. 
Кухля,  лити,  с  Маленьяій  кухоль. 

І  лигнув  кухля  вишнівки.  Сніп.  131. 
Кухня,  ні,  ж.  Кухня.  Жаба  кричить, 

верещить,  а  кухарь  на  рожні  її  до  кухні 
тащить.  Ном.  №  1222.  У  кухні  неначе 
пекло  яке  палало.  Стор.  МПр.  72. 

Кухнйиий,  а,  е.  Кухонный.  Вона  за-, 
бачила  здоровенний  кухняний  ніж  на  столі. 

Куховар,  ра,  м.  —  Кухарь.  Згодили 
якогось  москаля  з  міста  за  куховара.  МВ. 
(О.   1862.  III.  64). 

Куховарити,  рю,  рнш,  гл.  —  Куха- 
рнтн. А  ви  думаєте,  що  нас  в  институті 

не  вчили  куховарити?  Левиц.  Пов.   128. 
Куховарка,  ки,  ж.  Кухарка.  Треба 

няньки,  треба  й  мамки  і  до  печі  куховар- 
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ті.  Чуб.  У.  667.  Ум.  Куховарочка.  І  до 
печі  куховарочку  наняв.  Мет.  26. 

Куховарня,  ні,  ж.  Кухня,  поварская. 
К.  ПС   111. 

Куховарський,  а,  е.  Кухонный,  по- 
варской. Почала  роспитувати  Галю  про 

якусь  куховарську  справу.  Левиц.  І.  225. 
Кухоль,  хля,  м.  Глиняная,  деревян- 
ная или  металлическая  кружка.  Чуб.  VII. 

386.  Будеш,  будеш  ти  лежати,  питоньки 
прохати,  та  нікому  тобі  буде  і  кухля  по- 

дати. Мет.  86.  Коло  неї  на  лаві  череп'я- 
ний кухоль  з  водою.  Левиц.  І.  75.  Старі 

кухлі  полив'яні,  горілкою  наливані.  Щог. 
В.  4.  Ум.  Пухлин,  кухличок.  Брагу  кухли- 

ком тягли.  Котл.  Ен.  На  вікнах  настав- 
ляно  в  кухликах  квіток.  Левиц.  Та  подай, 
Галю,  та  подай  мені  і  кухличок,  і  відерце. 
Мет.   102. 

Кухта,  ти,  м.  1)  Иоваренокъ.  Куди 
кухті  до  патини.  Ном.  Лг?  13232.  2)  Счет- 

ная единица  у  продавцевъ  галантерейных* 
товаровъ:  нитокъ  десять  пачекъ,  изъ  кото- 
рыхъ  въ  каждой  десять  пасом    Вас.  190. 

Куцак,  ка,  м.  Чортъ.  Іде  полем...  То 
було  й  води  тут  невидно  нгякоі,  а  то 
млини  стоять...  Аж  ось  вискакують  з  усіх 
млинів  мірошники...  а  то  не  мірошники, 
а  куиаки.  ЗОЮР.  II.  45. 

Куцан,  на,  л(.=Куц£к.  Чоловік  ста- 
вив свічечки  в  церкві,  а  дійшовши  до  св. 

Михайла  приліпив  йому  одну,  а  куцанові 

другу. — Не  ліпи, — кажуть, — там! — Мені 
наказував  батько— і  тою,  мов,  не  гніви,  і 
того  не  дражни.  Ном.  стр.  287.  Музика  да 
мірошник  наче  родичі,  прости  Господи, 
купану.  Рудч.  Ск.  І.  74. 

Куцбаяка.  ки,  ж.  Байковая  юбка,  сши- 
тая съ  лифомъ,  корсажемъ.  Гол.  Од.  21. 

Куций,  а,  в.  1)  Короткій,  кургузый.  Ко- 
заченьку чорноусий,  чому  о  тебе  жупан  куцгш? 

Мет.  114.  2)  Малорослый.  Повибігали  якісь 
панночки,  куці  та  бистрії,  як  сороки.  МВ.  I. 
112.  Да  й  не  був  він  куций,  то  б  то  на 
зріст  малий.  Г.  Барв.  306.  Куца  біба.  См. 
Баба.  3)  Короткохвостый,  безхвостый.  Та- 

кті я  добрий  куций,  як  ти  з  хвостом. 

"Чуб.  І.  260.  Пускать  на  раду  всіх  хвоста- 
тих, а  куцих  не  пускать.  Гліб.  Далеко  ку- 
цому до  зайця!  ІІосл.  4)  Чортъ.  Куцим 

або  куцаком  звуть  у  нас  того,  хто  в  пеклі 
грішників  припікає.  Г.  Барв.  306.  Ум.  Ку- 

ценький. У  других  дочки  і  в.  двадцять  років 
ходять  в  куценькій  сукні.  Левиц.  І.  140. 
Дивись  згодя:  гуляє  неборак  в  Охрімовій  ку- 
ценьмй  свитці.  Гліб.  48. 

Куцик,  ка,  м.  1)  У  древорубовъ-гу- 
цуловъ  при  распялкі  дерева  на  части  — 
боліє  коротше  куски  ствола.  Шух.  І.  177. 
2)  Короткая  куртка.  Вх.  Зн.  31.  См.  Ку- 
цина.  3)  Пони,  лошадь  малорослой  породы. 
Желех. 

Куцйна,  ни,  ж.  Короткая  мужская 
или  женская  одежда,  родъ  свитки,  иміеть 
три  складки,  называемыя  усами,  и  низкій 
воротникъ.   Харьк.  г.  ХС  IV.  50. 

Куці-баба.  См.  Ваба.  Сим.  192.  Мил.  52. 
Куцо,  нар.  Коротко.  Тепер  от  пове- 

лось: куцо  ходять.  Ном.  №  11140. 
Куцолапий,  а,  е.  Съ  короткими  но- 

гами. Подольск,  г. 

Куцопалий,  а,  е.  Съ  короткими  паль- 

цами. 
Куцоребрий.  а,  е.  О  волі:  съ  двумя 

короткими  ребрами,  последними  къ  заду. Волч.  у. 

Куцорбгий,  а,  е.  Съ  короткими  ро- 
гами, Желех. 

Куцохвостий,  а,  е.  Съ  короткимъ 
хвостомъ.  Вх    Зн.  31. 

Куць,  меж.  1)  Куць  виграв,  куць  про- 
грав. Либо  панъ,  либо  пропалъ.  Ном.  .V? 

4274.  2)— и  куць-кой!  Призывъ  для  сви- 
ней. Ко1Ь.  I.  65. 

Куцн»!  меж.  Призывъ  для  свиней. 
Желех. 

Кущор^б,  ба,  м.  1)  Изогнутый  па- 
лецъ  вслвдетвіе  уродства.  2)  Названіе 

танца.  Після  сіх  другі  стругали  „гусаря*, 
„ой  ненъкои,  „материнки",  „куцюрубаи. 
Мкр.  Н.  30. 

Куч!  меж.  Восклицаніе,  которымъ  го- нять телятъ. 
Куод,  чі,  ж.  1)  Куча.  Чужую  кучу 

віючи,  вочг  завегди  запорошиш.  Ном.  Л; 
10314.  Мала  куча.  Игра,  въ  которой  съ 

крикомъ  „мала  куча!"  играющіе  валятъ 
одинъ  другого  въ  кучу.  КС.  1887.  VI. 
480.  2)  Кліть  для  птицъ.  Лисичка  при- 

бігла і  вгіять  украла  (курочку);  принесла  до- 
дому,  заперла  в  кучу.  Рудч.  Ск.  I.  20.  3) 
Хл^въ  для  свиней.  Шух.  I.  185.  Ум.  Ку- 
чечка,  кучка. 

Кучанин,  на,  .и.  Житель  кутка  2. 
Кучане — ті  сусіде,  що  на  одному  кутку 
живуть.  Константиногр.  у. 

К^чер,  ра  и  кучерь,  ря,  м.  Кучеръ. 
Харьк.  г.  Г.  Барв.  470. 

Кучернха,  хи,  ж.  Жена  кучера.  Ку- 
черихи  дома  не  було.  Г.  Барв.  470. 

Кучерь,  ря,    м.    Употребляется    пре- 
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имущ,  во  ми.  ч.  1)  Кучері.  Кудри.  А  твій 
кучеръ...  остригли,  і  рости  не  хоче:  Федьк. 
ІІоез.  І.  31 .  Голова  в  кучерях,  як  у  золо- 

тому вінку.  К.  ЧР.  104.  О  клубящемся 
тумані:  Туман,  мати,  по  дорозі  у  кучері 

в'ється.  Мет.  4(53.  2)  Хвостовня  перья  у 
селезня.  Кучері  в  качура  на  хвості.  Левиц. 

Нов.  183.  Галицвіе  парни-покутян^  укра- 
шаютъ  ими  свои  шляпы,  где  они  назы- 

ваются также  кучерями.  КоІЬ.  3)  Родъ  ор- 
намента съ  завитками,  употребляемаго  въ 

вышивкахъ,  нашивкахъ  на  одежді,  різьбі 
и  пр.  КоІЬ.  I.  49.  Шух.  1.  128,  303.  4)Укра- 
шепія  изъ  загнутаго  металлическаго  листа 
у  крышки  курительной  трубки.  Шух.  I.  276. 

Кучерявець,  вця,  н.  1)  Кудрявый 
человъкъ,  кудрявичъ.  Желех.  2)  Раст. 
8ахі£га§а  аігооп.  Лв.  101.  Вх.  Зн.  31.  Ум. 

Кучерявчик.  Як  їдять  та  п'ють,  то  й  ку- 
черявчиком звуть.  Ном.  Л?  2329. 

Кучерявий,  а,  е.  Курчавый,  кудря- 
вый. Рибалонька  кучерявий.  Шевч.  21.  Що 

Ворочка  громадила  та  Василька  принади- 
ла, г  чорнявою  й  кучерявою  Грин.  III.  181. 

Ой  ти,  дубе  кучерявий,  широкий  лист  на 
тобі.  Мет.  15.  Кучеряві  аерон  гупають  у 
воді  віти.  МВ.  І.  18.  2)  Названіе  мужчи- 

ны, сажающаго  свадебный  коровай  въ  печь. 
Маркев.  103 — 104.  3)  Кучеряве  зілля.  Раст. 
«іегапіиш  шоііе.  Шух.  І.  21.  4)  Кучерява 
капуста.  Цвітная  капуста.  Уманець,  II.  8. 

5)  Кучерява  п'ята.  Раст.  МепіЬа  рірегіїа  Ь. 
Уаг.  сгікра.  ЗЮЗО.  128. 

Кучерявити,  влго.  виш,  гл.  Завивать, 
ділать  кудрявымъ.  Желех. 

Кучерявитися,  влюся,  вишся,  и 

Виться.  Борода  біла  нижче  пояса  кучеря- 
виться. МВ.  І.   17. 

Кучерйвіти,  вію,  еш,  и.  Ділаться 
кудрявымъ.  Желех. 

Кучеряво,  нар.  Курчаво,  кудряво;  из- 
виваясь. Сизий  димок  виривається  з  чор- 

ною димаря  >  кучеряво  розвивається  н  про- 
зорчатому  повітрі.  Мир.  Нов.  II.  84. 

Кучерявчик,  ха,  м.  Ум.  отъ  куче- 
рявець. 

Кучечка,  ки,  ж.  Ум.  отъ  кучка. 
Кучнти,  чу,  чиш,  гл. — ком|.  Надо- 

ідать  кому,  причинять  непріятности.  Вх. 
Зн.  31.  Вх.  Лем.  430. 

Кучка,  ки,  ж.  1)  Ум.  отъ  куча  2) 
мн.  К^чки.  Еврейскій  праздникъ  кущей, 
а  также  и  самыя  устраиваемыя  тогда  ку- 

щи. Було  ж  близько  жидівською  свята  ку- 
чок. Єв.  і.  VII.  2.  Горобці  а  очерет,  а 

жиси  и  кучки.  Ном.  №  903. 

КуЧма,  ми,  ж.  1)  Шапка  міховая 
мохнатая.  КоІЬ.  І.  43.  Гол.  Од.  19,  69. 

Вас.  156.  Благословіть,  отче! — каже  Ва- 
силь, знявши  кучму.  Федьк.  Він  і  по  одежі 

щось  не  просте',  татарська  кучма  насуну- 
лась йому  на  очі.  Стор.  2)  Всклокоченная 

голова.  Кучму  дати.  Причинить  хлопоты, 
насміяться.  Хто  в  Бога  вірує,  ратуйте!.. 
А  хто  ж  таку  нам  кучму  дав?  Котл.  Ен. 
Ум.  Кучомна.  Чуб.  VII.  414. 

Кучматий,  а,  е.  Густой  и  всклокочен- 
ный (о  міхі).  Желех. 

Кучонка,  ки,  ж.  Ум.  отъ  кучма. 

Кучопір,  перу,  .и.=КажАн.  Вх.  Пч. 
І.  16. 

Кучугура,  ри,  ж.  1)  Холмъ.  Дорога 
то  спускалась  у  байраки,  то  обходила  куд- 

латі кучугури.  К.  ЧР.  91.  Употребл.  во 
мн.  ч.  обозначаете  холмистую  містность. 
На  таЬгіх  кучугурах  сів,  що  ніхто  не 
зайде,  не  заїде.  ЗОЮР.  І.  108.  2)  Куча. 

Яка  кучугура  з'їдів, — хоч  би  на  топливо 
брали.  Полт.  г  Кучугура  й  три  оберемки 
(багато).  Ном.  №  7687. 

Кут!  или  а  куші  меж.  Крикъ,  кото- 
рымъ  гонять  овецъ.  КоІЬ.  І.  65. 

Кушати,  шаю,  еш,  г.і.=Куштувати. 
Подольск,  г.  О.  1861.  І.  Слов. 

Кугайрь  рн),  м.  Водяная  крапива. 
СегаІорЬіІІиіи  гїешегвиш.  Сам  Дашкович, 

забувши  свою  і/'т.юсофію,  обома  руками  ви- бірав  раки  й  рибу  з  жабуриння  і  куширу. 
Левиц.  Пов.  109.  Бодай  тая  річка  куши- 

рем  заросла.  Нп. 
Кушідь,  лі,  ж.  То-же,  что  и  кошуля, 

но  употребляется  только  въ  томъ  значеній, 
что  и  покрас»  въ  свадебномъ  обряді. 
„Дружко  вносить  рубашку  молодой  для 
изслідованія,  приговаривая:  Старости,  па- 
ни-старостгі!  благословіть  покрасу  (или 

кушіль)  в  хату  унестгі!" .  Мил.   124. 
Кушка,  ки,  ж.  І)  У  косцевъ:  родъ 

деревяннаго  стакана,  въ  который  вклады- 
вается точильный  брусокъ  и  мусак — кусокъ 

отточенной  стали;  сосудъ  этотъ  иміеть 
вухо,  крторое  затыкается  за  ноясъ  косца. 
Шух.  I.  169,  307.  Вх.  Зн.  31.  Въ  Екатер. 
г.  такъ  называется  ведро,  въ  которомъ  ле- 

жить въ  воді  брусокъ.  Мнж.  184.  2)  Носъ 

(на  бурсацкомъ  жаргоні).  А  ніс  хиба  куш- 
ка?—У  нас  кушкою  знетыя.  Ютгетъ  бур- 

сака). Св.  Л.  49. 
Кушнйрка  и  кушшрка,  ки,  ж.  1) 

Нромыселъ  овчинниковъ,  скорняковъ.  2) 
Жена  скорняка.  Желех., 

Кушнйрия  и  кудшірня,  ні,  ж.  Мас- 
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терская  овчинника,  скорняка.  Скрізь  ки- 
дають ремейства,  ба  й  плужки,  мовчать 

кушнірні,  воскобійні,  ниви.  К.  1ІС.  111. 
Кушнйрство  и  кушнірство,  ва,  с 

Скорнячество.  Чигир,  у.  Найпотрібніші 
для  селян  ремества  підупали,  як  кушнірство, 
чимбарство,  колесництво.  О.   1862.  І.  52. 

Кушнйроький  и  кушнірський,  а,  є- 
Скорняческій.  Цехи:  різницький,  коновальсь- 

кий, кушнірський,  ткацький,  шаповальський. 
Котл.  Ен.  III.  44.  Він  і  кушнірську  робо- 

ту знає-  ЗОЮР.  І.  48. 
Кушнйрь,  рй  и  кушнір,  ра,  м.  Ов- 

чинникъ,  скорнякъ,  міховщикь.  Вас.  15*3. Зобачимось  у  кушніра  на  жертці.  Ном.  № 
1968.  Ідуть  у  двір,  познімавши  шапки, 
ніженські  кушнирі.  К.  ЧР.  214.  Він  був 
кравець  і  кушнір.  Левиц.  І.  101.  Кушнір 
чинить  линтварі  і  смушки  на  кожухи.  О. 
1862.  І.  52. 

Кушпели,  лй,  ж.  1)  Пыль  взбитая. 
Піднялася  страшенна  кушпела.  Вихор  під- 

хопив її.  Мир.  ХРВ.  128.  2)  Мятель,  вью- 
га. Була  тоді  кушпела  велика, — сніг  так 

зараз  слід  і  замете.  Новомоск.  у- 
Кушпелити,  лю,  лиш,  гл.  І)  Пылить 

2)  Дымить.  А  він  як  запале  ту  гаспидську 
цигарку  та  все  кушпелить,  усе  кушпелить, 
усе  емале.  Новомоск.  у.  Слов.  Д.  Эварн. 

Кушпотіти,  чу\  тйш,  гл.=Кушпели- 
ти  1 .  То  не  кушпела  кушпотить,  то  та- 

тарва мчиться  на  наших.  Мир.  ХРВ.  128. 
Куштельники,  ків,  м.  мн.  Мелкій 

лісь  съ  полянами  на  низинахъ.  Вас.  206. 

К^штра,  ри,  ж.  Всклокочен  иая  голо- 
ва. Уп'явся  руками  в  свою  нечесану  кушт- 

ру.  Посипалось  волосся.  Мир.  ХРВ-  234. 
Куштувати,  тую,  еш,  гл.  Пробовать, 

отведывать.  Хто  лихом  жартує,  той  його 
куштує.  Ном. №  1968.  Куштувати  борщі  всякі. 
Часто  перемінять  місто  жительства  или 
должность.  ІІолт. 

Кушт^нок,  нку,  м.    Проба;    отвідн- 

ваніе.  Оце  сотня  яблук  на  продаж,  а  одно 
дай  на  куштунок  людім.  Харьк. 

Кущ,  ща,  м.  1)  Кусть.  Коло  білої 
хатки  червоніє  рясне  вишеннє,  чи  високий 
кущ  калини  стріху  підпірає.  МВ.  І.  18. 
Цвів  кущ  •панської  рожі.  Левиц.  І.  23. 
Тоді  ляхи  догадливі  бували,  усі  по  лісах, 

по  кущах  повтікали.  Макс  2)— Кущанка. 
3)  Группа.  Трохи  далі — на  белебені — стоїть 
кущ  вітряків,  обвішавши  крила.  О-  1862. 
ЇХ.  61.  Ум.  Кущик.  А  в  городі-.,  два  ку- 

щики пижма.  Мет.  70.  1  кущики  вишукує 
травиці.  К.  Іов.  88.  Бере  баба  грибки,  коли 
дивиться — у  кущику  гніздечко.  Рудч.  Ск. 
II.  32. 

Кущанка,  ки,  ж.  Небольшое  стадо 

овецъ,  часть  отари.  Отара— це  як  багаць- 
ко овець,  а  як  трошки,  так  кущанка. 

Черномор  Кущанка — малий  шматок  ове- 
чат. О.   1862.  У.  Кук.  38. 

Кущик,  ка,  м.  Ум.  оть  кущ. 

Кущитися,  щУся,  щйшея,  гл.  Кустить- 
ся (о  хлібі).  Херс. 
Кущуватий,  а,  е.  Кустистый.  Рідка 

пшениця,  але  ж  кущувата  за  те.  Канев.  у. 
Куй,  куї,  м.  Понура;  брюзга,  старый 

ворчунъ.  Вх.  Зн.  31. 
Куява,  ви,  ж.  1)  Плохая  старая  хи- 

жина. Вх.  Зн.  31.  Отдаленное  жилище. 
Желех.  2)  Малоизвістная  страна.  Желех. 

3)  Крутой  холмъ.  Желех. 
Куйга,  ги,  л.=Куя.  Вх.  Зн.  31. 
Кцьо!  меж.  Призывъ  для  возь.  Козар 

гонить  кози  покликом:  ці!  ці!  завертає  їх: 

крьо-нё!  а  накликує  на  них:  кцьо-кцьо! 

Шух.  І.  211. Кшталт,  ту,  м.  Образь,  видь,  форма. 
На  кшталт,  кшталтом  (чогб).  На  подобіе,  на 
манерь.  Почали  козаки  жити  на  лядський 
кшталт  із  великої  роскоші.  К.  ЧР.  32. 
Ход-ми  голі...  на  кшталт  циган.  Котл.  Ен. 
V.  37.  Викопаємо  печеру  кшталтом  замов- 

ника. К  Бай.  112. 
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Лаба,  би.  ж.  1)=Лапа.  Медвідь  ле- 

жит, доюри  лаби  держит.  Грин.  Щ.  504. 
2)  Ножки  въ  козлагь  и  пр.  Си.  Решении. 
Шух.  1.  179,  257.  Ум.  Лабка. 

Лабав,  ву,  м.  Раст.  Сігзіиш  Егі8ІіЬа1із. 
Вх.  Пч.  I.  9. 

Лабааннк,  ку,  м.  Раст.  Зрігаеа  ІЛта- 
гіа.  ЗЮЗО.  І.  137. 

Лабайдак,  ка,  .«.=Лайдак?  Чоловіче- 
лабайдаче,  на  що  жінку  продаєш?  Чуб.  V. 
621. 

Лабайстер,  стру,  м.  Алебастръ.  Харьк. 
Лабатнй,  а,  е.  Съ  большими  лапами. 

Желех. 

Лабети,  тів,  ж.  мн.  Лапы.  К.  XII.  П. 

Пстаде  він  (мрець)  і  Грицъка  в  кістяки- 
лабети!  Г.  Барв.  464.  Взяти  в  лабёти.  Взять 
пъ  ежовыя  рукавицы.  Піймався,  попався  в 
лабёти.  Попался  въ  лапы.  Ном.  №  3923. 

Лабаа,  ей,  м.   Попрошайка. 

Лабвюк,  ка,  м.   Попрошайка-мужчина. 

Лабэюкати,  каю,  еш,  гл.  Попрошай- 
ничать, выпрашивать-  Лабзюкати  хліб  під 

вікном. 

Лабвюкуватн.  кую,  еш,  м.=Лабвю- 
катн. 

Лабвюкуватнся,  куюся,  ешея,  гл. 
Заискивать,  стараться  войти  въ  милость. 

Лабаючка,  ки,  ж.  Женщина-попро- 
шайка. 

Лабиринт,  ту,  м.  Лабиринть.  Блукав... 
у  лабиринті  мрій  без  вороття.  К.  ПС.  81. 

Лабка,  ки,  ж.  1)  Ум.  отъ  л  аба.  2) 
Ножка  въ  ступі.  Шух.  I.  161,  162.  3)  Одвнъ 
нзъ  двухъ  столбиковъ,  деревянных  ь  или 
желЬзныхъ,  поддерживающий,  на  припічку 
кбиін  въ  гуцульской  печи.  Шух.  1.  95:  4) 
Курена  лабка,  Раст.  Ъусоро&иго.  Шут.  I.  21. 

Лабу 8,  ву,  м.  1)  Стебли  сорной  травы. 
Желех.  2)  Листки,  покрывающее  початки 

кукурузы.  Желех. 

Лабуввя.  вя,  с.  соб.=Ле.6уя  1. 

Лабуаіння,  ня,  с.  соб.  —  Лабуввя. 
Чернит,  у. 

Лабувннтнся,  яюся,  нишея,  гл.  Под- 
двлываться,  подлазить,  ласкаться,  ухажи- 

вать. Явдошка  запала  йому  в  око...  Максим 

почав  лабузнитись.  Мир.  ХРВ.   164. 

Лабурник,  ка,  м.?  Бач  який  лабур- 
ник:  тут  не  хоче  пастись,  а  на  крагце 

лізе  (про  коня).  Харьк.  у. 

Лабуштан,  ну,  м.  Раст.  АсошЧит  Сат- 
тагит.  Шух.  I.  21. 

Лабцюватн,  цюю,  еш,  гл.  Хватать  въ 

лапы?  Тащить?  Хоч  старою,  хоч  малою, — 
всіх  туди  лабцюютъ.  (Чорт  і  смерть  людей 
в  пекло).  КС.   1882    IV.  169. 

Лава,  ви,  ж.  1)  Неподвижная  скамья 
въ  хаті  вдоль  сгЬиы.  Вас.  194.  А  ні  печі, 
а  ні  лави.  Ном.  №  1502.  Гість  лави  не  за 

сидить,  ліжка  не  залежить.  Ном.  №  1 1939 
Лягти  на  лаву.  Умереть  (такъ  какъ  покой 
виковъ  кладуть,  согласно  обычаю,  на  лаві) 
Положити  на  лаву.  Хоронить.  Отсюда  про 
клятіе:  Щоб  тебе  положили  на  лаву!  Желаю 
тебі  смерти!  Ном.  №  3790;  также  божба 
А  щоб  мене  до  вечора  на  лаві  положили! 
(коли  не  так  кажу,  зроблю).  Ном.  №  6762 
Кинути  під  лаву.  Пренебречь,  забросить, 
Вони  свою  славу  кинули  під  лаву.  Нои. 

Л»  761.  Поглузують,  покепкують  та  й  ки- 
нуть під  лаву.  Шевч.  123.  2)  Узенькій 

мостикъ,  бревно,  переброшенное  черезъ 

воду  для  перехода.  Угор  Желех.  3)  Рядъ, 
шеренга  (людей,  предМётовъ).  Повернувся 

козак  Нечай  од  брами  до  брами,  а  поста- 
вив вражих  ляхів  у  чотирі  лави.  Ой  не 

вспів  же  та  Печатко  на  коника  спасти, 
ой  як  став  панів,  гей  як  став  ляхів  у  дві 
лави  класти. — Пашня  в  полі  як  лава.  Нон. 
№  10159.  А  в  нашою  пана  пшениця  як 

лава.  Грни.  Ш.  138.  Іти  левом.    Идти  ря- 



874 
Лаверджет— Лагідний 

дами;  идти  сплошной  массой.  От,  позакру- 
чувавши уси,  і  йдуть  лавою.  Кв.  І.  147. 

Ставати  лавою.  Строиться,  выстраиваться 
въ  рядъ  У  дві  лави  задніпрянці  з  моска- 

лями стали.  Шевч.  574.  4)  Рядъ  рыбо- 
ловныхъ  сітей,  поставлен  ныхъ  непрерыв- 

ной стеной.  Браун.  12.  5)  Гряда  въ  річ- 
номъ  порогі.  Кодаткий  поріг  появився... 
ввесь  білий,  вкритий  піною  та  бризками. 
Байдак  загув  і  полетів  з  лави  на  лаву  рів- 

но, як  стріла.  В  одну  мить  його  перенесло 
через  поріг.  Левиц.  Иов.  351.  6)  Часть  сна- 

ряда лисиці  (см.).  Вас.  164.  7)  Коллегія 
судей  въ  старомъ  малорусскомъ  городскомъ 
суд*.  8)  Родъ  карточной  игры.  КС.  1887. 
VI.  471.  Які  ж  були  до  карт  охочі...  гу- 

ляли -часто  до  півночі,  в  нгска,  в  пари,  у 
лави,  в  жгут.  Котл.  Ен.  III.  9.  Ум.  Лавка, 
лівонька,  лавочка.  Бідному  Совці  нема  долі 
ні  на  печі,  ні  на  лавці  Ном.  1734.  І  жив — 
не  любила,  і  вмер — не  тужила,  і  на  лавці 
лежить,  і  не  буду  тужить.  Ном.  №  8331. 
Ой  привезли  Бондарівну  до  нової  хати,  по- 

ложили на  .гаванці,  стали  убірати.  Чуб. 
V.  427.  Не  встиг  дячок  -  неборачок  на  ла- 

вочку сісти, — лихо  несе  шмаровоза  ту  ве- 
черю їсти.  Чуб.  V.  073. 

Лаверджет,  та,  .и.=Левержет.  Харьк. 
Лавиця,  ці,  ж.  1)=Лава  І.  Я  його 

кладу  на  полицю,  а  він  паде  на  лавицю. 
Ном.  №  13072.  Въ  гуцульской  стаї  слу- 

жить постелью.  Шух.  І.  187.  У  гончаровъ 
къ  ней  прикрЬпленъ  гончарный  кругъ,  на 
ней  лежить  глина,  стоять  жбрна  и  пр. 
Шух.  I.  260—262.  2)— сенаторська.  Се- 
натъ,  собраніе  сената.  Карій  сидять  на 

лавигіях  в  сенаті.  ■•  К.  ЦН.  208.  3)  Иод- 
ставки  для  веретінника.  Шух.  I.  149.  Ум. 
Лавичка.  Усядь,  брате,  на  лавичку,  сьорбай 
<юбру  наливочку.  Гол.  I.  209. 

Лавка,  ки,  ж.  1)  Ум.  отъ  лава.  2) 
Доска  въ  ткацкомъ  станкі,  на  которой 
сидитъ  ткачиха.  Константи  ногр.  у.  3)  Ткац- 
кій  снарядъ  для  вязанія  начиння,  тоже, 
что  и  стілець  (см.)  Константиногр.  у.  4) 
Одинъ  йзъ  двухъ  гладкихъ  продолгова- 
тыхъ  кусочковъ  дерева,  находящихся  вну- 

три лавчастого  замка  (см.),  посредствомъ 
которыхъ  происходить  замьїканіе.  Шух. 
I.  9.  5)  мн.  Лавки.  Длинный  рубанокъ. 
Шух.  I.  87,  249.  6)  Лавка  (торговая),— 
заимств.  изъ  великорусскаго.  Міщане,  що 
лавки  в  місті  тримали,  а  тепер  чи  й  лав- 

ки у  хаті  е  (т.  с.  обідніли).  Ном.  № 
10562. 

Лавннк,  ка,  м.   1)  Членъ  стараго  го- 

родского малорусскаго  суда.  К.  ЦН.  IV.  1. 
2)  Въ  цеховомъ  братстві  (на  Волыни): 
низшее  должностное  лицо  цеха,  исполня- 

ющее второстепенный  обязанности,  возла- 
гаемый на  нихъ  цехмистромъ.  КС.  1890. 

VII.  92. 
Лавниківство,  ва,  с.  Должность  лав- 

ника. 
Лавничка,  ки,  ж.  То-же  въ  женскомъ 

цехі,  что  лавник  2  въ  мужскомъ.  КС.  1890. 

VII.  92. 
Лавонька,  ки,  ж.  Ум.  отъ  лава. 
Лавочка,  ки,  ж.  1)  Ум.  отъ  лава. 

2)  Дощечка,  по  которой  вползаютъ  въ 

улей  пчелы. Лавр,  ра,  м-  Лавръ,  Ьаигиз  иоЫНз 

(дерево).  Желех. 
Лаврвк,  ка,  м.  =  Равлик.  Желех. 
Лавровий,  а,  е.  Лавровый.  Желех. 
Лавута,  ти,  м.  Дуракъ,  глупецъ.  Вх. 

Зн.  81. ЛавчастиЁ  заибк.  Въ  гуцульскихъ  ха- 
тахъ  одинъ  изъ  двухъ  родовъ  деревян- 
ныхъ  замковъ,  которыми  запираются  вход- 
ныя  двери;  называется  также,  сліпий.  Лав- 
чєстий  замок  состоитъ  изъ  одвірнина,  засува 
и  зубчастого  ключа.  Одвірник  прибитъ  до 
одвірок,  сквозь  него  проходить  засув  съ 
двумя  отверстіями  (гарами);  въ  одвірнику 
находятся  лавнй,  гладкіе  продолговатые 

куски  твердаго  дерена,  силою  своей  тя- 
жести падающіе  в  гари,  чвмъ  и  произво- 
дится запираніе;  при  помощи  зубчестого 

ключа  эти  лавнй  поднимаются,  засув  полу- 
чаетъ  возможность  передвинуться  и  отпе- 

реть дверь.  Шух.  I.  93. 
Лавчйна,  ни,  ж. — Лава  1  (но  пло- 

хая). Желех. 
Лаганёць,  нцй,  м.  Родъ  кружки,  де- 

ревяннаго  сосуда  сь  обручами.  Желех. 
Лаганбк,  нка,  м.  Боченокъ  изъ  вы- 

долбленнаго  деревяннаго  пня.  Харьк. 
Лагерь,  геря,  гря,  м.  Лагерь.  Максим 

козак  Залізняк  з  шгря  виїзжае,  перед  дон- 
ськими козаками  він  страху  не  мае.   Нп. 

Лагід,  году,  м.  Употребл.  какъ  на- 
річіе:  лагодои,  ум.  лагодикои,  лагодком. 
Кротко,  мягко,  ласково,  миролюбиво.  Нав- 

чає лагодом.  Ном.  №  9288.  Як  набігли  на 

мене,  ,  к  зачали  лаяться'..  Я  дивлюсь,  що 
непереливки, — давай  біля  їх  лагодком,  лаю  - 
ком, — утихомирилися.  Лебед.  у.  Вона  бо- 

їться чоловіка  та  так  коло  йою  лагодком. 
Черк.  у. 

Лагідний,  а,  е.  Кроткій,  млгшй,  ти- 
хій, піжньїй.    Щастя,    гф    Господь    йому 
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пог.иш  за  його  добру  лагідну  вдачу.  Г.  Барв. 
148.   Ум.  Лагідненький. 

Лагідність,  ности.  ж.  Кротость,  мяг- 
кость душевная,  миролюбіе.  Чого  ви  хо- 

чете? Чи  з  лозиною  прийти  мені  до  вас, 

чи  з  любов'ю  і  духом  лагідности?  Св.  пис. 
І.  Корине.  IV.  21. 

Лагідно,  нар.  Мирно,  кротко,  тихо, 
мягко,  дружелюбно;  ніжно.  Через  що  коти 
гризуться  з  собаками  і...  не  живуть  ла- 

гідно? Грин.  І.  7.  Покірно  вклонився...  і 
відказав  лагідно.  Г.  Барв.  333. 

Лагода,  ди,  ж.  Кротость,  мягкость 
душевная;  согласіе,  миролюбивый  отноше- 
нія.  Вони  робили...  мечем  та  кулаччєм,  а 
ми — пером  та  лагодою.  К.  ХП.    134. 

Лагоджіння,  ня,  с=Лагодіння. 
Лагодиком.  См.  Лагід. 
Лагодити,  джу,  диш,  гл.  1)  Готовить, 

приготовлять.  Іди  лишень  полуднувать  ла- 
годь- Шевч.  241.  За  панича  лагодила,  за 

ггсмила  дала.  Гол.  2)  Починять,  исправ- 
лять, приводить  въ  надлежащій  видъ.  Ла- 
годили самопали,  ратища  стругали.  Шевч. 

Шо  ви  лагодите  чересла  та  лемеші?  Ла- 
іодьте  лучче  батьківські  списи,  бо  буде 
хутко  усім  робота.  К.  ЧР.  194.  Я  її  чо- 
.говікові  колись  і  чоботи  лагодив.  V-  Барв. 
301.  3)  Снаряжать.  По  вашій  оборі  сам 
Господь  ходить,  ой  ходить,  ходгіть  та  все 
мгодить:  лагодить  воли  й  по  три  плуги, 
бички-третячки  та  й  по  чотирі.  Чуб. 
НІ.  346.  4)  Улаживать  миролюбиво,  уго- 

варивать- укрощать,  смягчать.  Лагодить 
сварку.  Ліки  трохи  лагодять  біль. 

Лагодитися,  джуся,  дишся,  гл.  1)  Со- 
бираться, готовиться.  А  я  оце  лагодився  до 

вас  іти.  Кобел.  у.  Почали  лагодитись,  за- 
рані виїхали.  МВ.  II.  94.  Парубки  лаго- 

дяться у  танень.  Федьк.  2)  Починяться. 
3)  Мириться.  Лагодимось,  нівроку,  як  кіт 
з  собакою. 

Лагоджіння,  ня,  с.=Лагодіння. 

Лагодіння,  ня,  с  1)  Сборы,  приго- 
товленія.  Не  така  дорош,  як  лагодіння. 
Кобел.  у.  2)  Починка.  3)  Улаживаніе, 
умиротвореніе. 

Лагодливий,  а,  е.  Сговорчивый,  миро- 
любивый. Харьк. 

Лагодний,  а,  е=Лагідний.  Будь  ла- 
юдним,  будеш  і  Богу  угодним.  Ном.  №  4425. 

Лагодком,  лагодом.  См.  Лагід. 
Лагокнна,  ни,  ж.  Лакомство.  А  на 

трьох  (хурах),  самих  великгіх,  всякі  лаю- 
мгши:  сливи  вагові,  родзинки,  фиііи  та 
маслини.  Мкр.  Н.  31.   Везли  з  собою  лаго- 

мини:  оливу,  мило,  риж,  маслини.  Котл. 
Ен.  IV.  66.  Ум.  Лагоминка.  Книші,  варе- 

ники і  всякі  лагоминки.  Греб.  383. 
Лагонйнець,  нця,  м.  Лакомка,  сласто- 

любець. См.  Лигомйнець. 
Лагоминка,  ки,  ж.  Ум.  огь  лагомйна. 

Лагузка,  ки,  ж\=Галу8ка.  /  лагузки 
не  випросиш.  Черк.  у. 

Лагу"н,  на,  лі.=Мазниця  (чумацкая для  запасного  дегтя). 

Лаґун,  яі,  м.  Стволъ  дерева  въ  на- 
кбті.  НВолын.  у.  См.  Наиіт. 

Лад,  дУ,  м.  1)  Иорядокъ,  устройство, 
строй.  У  полі-полі  військо  стояло,  військо 
стояло,  ладу  не  знало.  Маркев.  26.  Пропа- 

де шкапина,  то  й  той  лад  у  хазяйстві 
погасну,  що  гї  був.  Грин.  II.  208.  За  діло 
новим  ладом  узятись.  О.  1861.  IX.  181. 
В  один  лад.  Подъ  одну  стать.  Констан- 

ти ногр.  у.  Ні  ладу,  ні  по  ладу  нема.  Нътъ 
никакого  порядка.  Ном.  №  6653.  Зробити 
лад.  Привести  въ  порядокъ.  Желех.  Через 
лад.  Черезчуръ,  чрезмерно.  Через  лад  уже 
брешеш.  Ном.  №  6872.  Став  на  лад.  До- 
стигъ  известной  прочности  своего  положе- 
нія.  Ном.  №  4920.  Без  ладу  живё.  Безпо- 
рядочно  живетъ.  Въ  ряді  вьіражепій  упо- 

требляется въ  смысл*:  толкъ,  емнелъ.  Чи 
буде  з  сього  який  лад?  Выйдетъ-ли  изъ 
этого  толкъ?  З  одкладу  не  буде  у  'ду.  Ном. 
№  11006.  Без  ладу.  Безъ  толку,  некстати, 
глупо.  Вбовтнувся.  в  річ  без  ладу.  Ном.  № 
3155.  В  лад.  Кстати,  умістно.  Дурень  ба- 

гатий, та  й  слово  його  в  лад-  Ном.  № 
1428.  Коли  наше  не  в  лад,  то  ми  з  своїм 

назад.  Ном.  Лк  4597.  До-ладу,  а)  Кстати, 
толково,  умно,  умъстно.  Хто  каже  дс-ла- 
ду,  то  ухо  наставляй,  а  хоч  і  без  ладу, 
то  й  тож  не  затикай.  Ном.  №•  6119. 
Іти  хиба  до  вас  в  найми?  чи  до-..гаду  буде? 
Шевч.  449.  Говорила  небіжка  до  самої 

смерти,  а  все  не  до-ладу.  Ном.  Л°  1506.  б) 
Какъ  слйдуеть,  хорошо.  В  такій  воді,  а 
ні  випереш  до-ладу  сорочки,  а  ні  звариш 
страт.  Дещо.  88.  Ладом.  Толкомъ.  Та  ви 
ладом  кажіть.'  Ном.  №.2717.  2)  Обычай, 
общепринятая  нравила  приличія.  Ми,  хлібо- 

роби,— ніколи  і  в  голову  пошкрібатись, — не 
знаєм  світові  ладу.  Св.  Л.  82,  83.  Щоб 

оце  вигадувати  (нові  убрання),  —  почала 
.чати, — то  воліла  дати  б  ті  гроші  на  мо- 

литви.— Ет,  що  ви  знаєте!— грімнулаМа- 
ся...  Коли  не  знаєте  світові  ладу,  то  не 
мішайтесь.  Св.  Л.  113.  3)  Распоряженіе. 
То  Хмельницький  листи  читає,  до  коза- 

ків словами  промовляє:  ,Гей  стійте,  діти, 
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ладу  ждіте!".  Дума.  4)  Ладъ,  взаимное 
согласіе.  Живіть,  дітки,  в  ладу  та  не  за- 

бувайте батька!  Полт.  г.  Ладом=Лагодои. 
Ладом  усе  можна.  Ном.  Л»  3303.  5)  Строй- 

ность, ладъ;  тактъ.  Співають  в  лад.  По- 
:отъ  стройно.  Шевч.  О,  бодай  вас!  Що  то 
літа!  ні  вже  не  до-ладу..-  Минулося!.,  (вре- 

мя танцевъ).  Шевч.  244.  6)  Образь,  опо- 
собъ.  Таким  ладом  се  зроблено.  Нехай  іде 
своїм  ладби.  Пусть  ділаеть  по  своєму. 
Ном.  №  5299.  На  всі  лади.  Всячески.  Ке- 

саря хвалили  на  всі  лади,  що  аж  остило. 
Шевч.  607. 

Лада,  ди,  ж  Названіе  существа,  подъ 
которымъ  разуміють  древне-славянскую 
богиню.  В  веснянках  співають  про  матір 
Ладу:  „Благослови,  мати,  ой  мати  Лада, 

мати,  весну  закликати".  Левиц.  Світ.  7. 
Ладан,  ну,  м.  Ладонь.  Чорт  ладану 

боїться.  Ном.  №  197.  На  ладан  дихати. 
Быть  близкимъ  къ  смерти.  Ном.  №  8222. 
Ум.  Ладанёць.  Купила  свічечку,  ладанию, 
прийшла  додому  та  й  накадила  у  хаті. 
Мнж.  104. 

Ладакйти,  ню,  ниш,  гл.  Курить  ладо- 
номъ.  Александр,  у.  — А  шо,  купила  тю- 

тюну?— Та  ні, — каже  (жінка), — купила  сві- 
чечку та  ладанию,  та  оце  і  наладанила 

трошки. — Ладанила,  ладани.га!  Ладанила  б 
тебе  лиха  година!  Завтра  юдовий  праз- 
нгік,  а  тютюну  ні  в  зуб!  Мнж.   104. 

Ладби,  дна,  не.  Готовь.  Я  й  Богом 

ладен  побожитись,  що  цього  не  пам'ятаю. 
Грин.  II.  178.  О,  та  ти  .годен  лежати, 
нічого  не  роблячи.  Лебед.  у.  Ладен  не  зна- 

ти що  дати,  аби  мені  не  робити  оцього. 

Черк.  у.  Я  вже  тепер  ладен.  Я  ужь  на- 
ілея,  ужь  не  голодень.  Желех. 

Ладенннй  млин.  Мельница  на  плоту. 
Ладити,  джу,  диш,  гл.=  Лагод  йти  1 

и  2  1)  На  вдовина  сина  шибеницю  .ш- 
дять  Чуб.  Неня  з  кухарками  ладять 
страву.  Федьк.  2)  Ой  зацвіла  калинонька 
в  лузі,  вломилася  поличенька  в  плузі.  Ой  чи 
.нені  поличеньку  ладити,  чи  до  дівчини  на 
зальоти  іти?  Чуб.  V.  377. 

Ладитися,  джуся,  дишся,  гл.  1)= 
Лагодитися  1.  Умірать  ладься.  Ном.  № 
10128.  Став  пан  у  дорогу  ладитись.  МВ. 
І.  46.  2)=Лагодитися  2.  3)  безл.  Спорить- 

ся. Як  не  ладиться,  то  й  у  печі  не  го- 
риться.  Ном.  №  1700. 

Л&ді,  нескл.  дітск.=Ладви.  Ладі,  ла- 
дусі,  а  де  були? — В  бабусі.    Чуб.  III.  106. 

Ладівниця,  ці,  ж.  Патронташъ.  У  ла- 
дівниці ні  однісінького  набою.  Мет.  444. 

Ладва,  ки,  ж.  1)  Оладья.  Млинець 
ладку  посватав.  ЗОЮР.  II.  27.  2)  Пре- 

имущественно во  мн.  Ладонь,  ладоша. 
(ДЇтск.  слово).  Плескати  у  ладки.  Бить  вь 
ладоши.  Сидить  баба  на  березі,  ладками 
сплеснула.  Чуб.  V.  845.  Ладки,  ладки,  а  де 

були? — В  бабки.  Ном.  Л?  9264.  *Ум.  Ладонь- 
ки,  ладочки.  ладбшни,  ладусі,  ладусеньни, 

ладусики.  А  в  ніженьки — ходусеньки,  а  в 
рученьки — ладусеньки.  Мет.  2.  Ладки-ла- 
дусі,  а  де  були? — В  бабусі.    Ном.  №  9264. 

Ладванва,  ви,  ж.  Свадебная  пісня. 
Ладнання,  ня,  с.  Свадебное  пініє,  а 

также  и  саныя  свадебныя  пісни.  Гол. 
Ладнати,  каю,  еш,  гл.  Піть  свадеб- 

ныя пісни.  Вх.  Зн.  31.  Не  все  то  правда, 
що  на  весіллі  ладкаютъ.  Ном.  №  6823. 

Ладнати,  наю,  еш,  гл  1)  Ладить,  жить 

въ  мирі,  въ  согласіи.  Він  з  братом  лад- 
ное. 2)  Договаривать.  Шише  майстрів  лад- 

нати. 3)  Готовить,  приготовлять,  снаря- 
жать. Ладнайте  вози,  пора  їхати.  4)  По- 

правлять. Діти  розмовляли  спокійно  про- 
між себе,  часом  ладнаючи  Галі  або  одна 

одній  квітки.  Г.  Барв.  127.  5)  Исправлять, 
починять.  Ци  мені  тую  полицю  ладнати? 
Гої.  III.  163.  6)  Улаживать.  До*«*  *  Солодь- 

ках  ладнали  діло  проти  Тимохи,  в  Кам'ян- 
ці друге  склалось.  Св.  Л.  290.  7)  Согла- 

шать, примирять.  Як.  його  ладнати  чорне 

з  білим"?  8)  Прилаживать,  уставлять,  ста- 
вить. Митро  коні  ладнав  до  ясел.  Св.  Л.  76. 

Ладнатися,  наюся,  ешоя,  и.  1)  Со- 
бираться, снаряжаться,  готовиться.  Про- 

кіп  ладнається  в.  дорогу.  2) — з  ким.  Услов- 
ливаться, сговариваться.  Харьк. 

Ладний,  а,  в.  1)  Согласный.  2)  Кра- 
сивый. Ладна  баба  без  едваба.  Ном.  №  7516. 

Прибігаю  до  криниці, — беруть  воду  моло- 
диці,— беруть  воду,  дають  пити,  не  жа.іь 

ладну  зачепити.  Чуб.  V.  143.  Лужко  ж  моє 
ладне,  мальоване.  Чуб.  V.  12.  Вона  йому 
ладна.  Она  ему  нравится.  Най  він  любить, 
а  гіого  жадна,  най  тота  зрадить,  котра 
му  ладна.  Чуб.  V.  16.  3)  Порядочный, 
взрослый.  Він  уже  ладний  парубіка  був, 

як  узяли  в  москалі.  4)  Свіжій,  доброкаче- 
ственный. Гуцульський  кінь  стає  при  до- 

статній паші,  ладній  і  здоровій  воді  сильний, 
живий.  Шух.  І.  78.  Ум.  Ладненький. 

Ладність,  ностн,  ж.  Миловидность, 

благообразность,  красота.  Довідався  о  лад- 
ности і  о  її  цноті.  Чуб.  V.  426. 

Ладно,  нар.  1)  Вь  согласіи,  вь  ладу. 
2)  Красиво.  3)  Хорошо.  Оце  ладно!  три 
пани,  єдні  штани:    котрий   успіе,    той  і 
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штани  надіне.  Ном.  №  1180.  Ладно  марш 

вигравав.  Гол.  III.  ПО.  Ум.  Ладненько.  Сі- 
дай на  мене  (коня)  ладненько.  Меж.  34. 

Ладо,  да,  об.  Любовное  названіе  одно- 
го нзъ  любящихся  или  одного  изъ  супру- 

говъ  (въ  поззіи).  — Царівно,  мостіте  мос- 
ти, ладо  мое,  мостіте  мости! — Царенку, 

вже  й  помостили,  ладо  мое,  вже  й  помос- 
тили! Чуб.  III.  83.  Вітрило,  вітре  мій 

єдиний!..  На  князя,  ладо  моє  миле,  ти  ха- 
нові метаєш  стріли?  Шевч.  643.  Загинув 

ладо, —  я  загину!  Шевч.  644. 
Ладбжник,  ку,  м.  Бодяга,  Зроїщіїїа. 

Мнж.   184. 
Лад 6м.  См.  Лад. 
Ладоньки,  ладочки,  ладбгаки.  Ум. 

оть  ладки. 
Ладуваяня,  ня,  с.  Нагрузка. 
Ладувати,  д^ю,  вш,  и.  1)  Грузить, 

нагружать.  2)  Заряжать.  Галиц.  Залад- 
нати. Вх.  Зн. 

Ладуватяся,  дуюся,  ешся,  іл.  Гру- 
зиться, нагружаться. 

Ладун,  на.  м.  Вьюкъ?  (Хазяїн  кара- 
вана) одв'язав  ладун  од  трока,  відро  оли- 

т  наточив.  Мкр.  Г.  40. 
Ладанка,  кн,  яс  =  Ладівниця.  Як  на- 
дів ладунку,  то  взяв  і  чортову  думку.  Ном- 

№  974.  Ум.  Ладуночка. 
Лад^сеньки.  ладуснки,  ладУсі,  ж. 

Ум.  оть  ладки. 
Ладянка,  ки,  ж.  Часть  повісма, 

горсть  льна  или  конопли.  Желех. 
Лая,  ау,  м.  1)  Преимущ.  во  мн.  ч. 

Лазаніе.  Минулись  мої  ходи  через  огороди; 
минулися  мої  лази  через  перелази.  ЮР. 
Збор.  Петренко.  49.  2)  Лесной  проходь 
звірей.  3)  Лісная  поляна.  Желех.  4)  мн. 
Нарізки  полей,  участки.  Ум.  Лазок.  Желех. 

Лазенька,  ки,  ж.  Ум.  оть  лазня. 

Лазити,  лажу,  8иш,  гл.  1)  Лазить, 
ползать.  Лазять  діти  у  запічку  голодні  і 
холі.  Шевч.  532.  Лазарь,  що  по  печі  ла- 

зив. Ном.  Л»  4075.  По  кавуну  мухи  лазили- 
Гадина  лазила.  2)  Взбираться,  взлізать, 
лазить.  На  похиле  дерево  і  кози  лазять. 
Ном.  №  4075.  Люде  лазили  і  на  такі  гори, 
гцо  верстов  шість  або  сім  заввишки.  Дещо. 
18.  3)  Лазить,  лізть,  перелізать.  Нала- 

див дід  хижку  для  бабки:  то  лазили  кіш- 
ки, а  то  й  собаки  стали  лазити.  Ном.  № 

7580.   Через  плоти  лазив.  Чуб.  У.  79. 

Лазівка,  ки,  ж.  Родь  гриба,  расту- 
щаго  на  лазу  (лісной  поляні).  Желех. 

Лазіння,  ыя,  с.  Ползаніе.  Ном.  №  975. 

Лмнкх,  кв,  .V.  Банщикь.  Ви,  грубни- 

ки, ви  лазники,  ви  винники,  т  броварники, 
годі  вам  у  винницях  горілок  курити,  по 
лазнях  лазень  топити.  Лукаш. 

Лазяйця,  ці,  ж.  Банщица.  Уи.  Лаз- 
нйчка. 

Лавній,  я,  е.  Въ  вираженій:  Лазня  піч. 
Та  часть  печи,  на  которой  просушивають 
зерно,  а  зимою,  спять.  Кіев.  у. 

Лазнюк,  ка,  м  =Лазник. 
Лазня,  ні,  ж.  1)  Баня.  Лазня  в  калу 

стоїть  та  людей  миє  Ном.  №  11285.  Га- 
ряче як  у  лазні.  Ном.  №  14038.  2)  Ни- 

зенькая хижина  съ  маленькимъ  входомъ, 

куда  можно  только  пролізть.  Хата — так 
неначе  лазня. — Що  ж  се  —  лазня? — Кажуть, 
гцо  є  такі  дикі  люде,  що  у  їх  у  землян- 

ках, чи  в  курінцях  нема  дверей,  а  дірка, 
і  туди  лазять  рачки.  Оце  тобі  й  буде 
лазня.  Кіев.  у.  3)  Яма  для  сохраненія 
хліба  въ  зерні-  Ум.  Лазенька.  Пристав 
нові  двериі  до  старої  лазеньки.  Ном.  № 
13296. 

Лавовий,  а,  є.  Лавове  сіно.  Сіно  сня- 
тое съ  лазу,  лісной  поляны.  Желех. 
Лазбк,  зка,  м.  1)  Грузило  металли- 

ческое на  сітяхь.  Лебед.  у.  2)  Ум.  оть  л:з. 

Лаз^н,  на,  м.  Хорошо  лазящій  по  де- 
ревьями Желех.  Ум.  Лазунёць.  Пирят.  у. 

Лаз^нка,  ки,  ж—  Варяниця  Лазун- 
ки — ті  ж  варениці.  Ном.  X;  975.  На 
мнишки  ладунки,  на  верениці  лазунки. 
Ном.  №  975. 

Лазуряка,  ки,  м.  Лісной  разбойникъ? 

Були  ще  лазуряки,  грабили,  убивали,  оббі- 
рали  гроші  і  ховали  їх  у  лісі,  на  степу... 
сами  тож  де  небудь  пропадали  в  розбоях, 
а  гроші  оставались.  ХС.  IV.  9. 

Лаістий,  а,  е.  Черный  (объ  овцахъ  и 
ихь  шерсти).  Желех.  Ум.  Лаістенький.  Л 
все  баранці  лагстенькі,  лаістенькі,  круто- 

рогії. Гол.  II.  16. 
I.  Лай,  лаю,  м.  Брань.  Не  купуй  лаю 

Ном.  №  1671 
II.  Лай,  лаю,  .«  =Лая.  Вх.  Зн. 
Лайдак,  ка,  м.    Бездільникь,    мерза- 

вець.  Дала  мене  моя  мати  за  лайдака, 
розійдеться  худобонька  хоть  бы  яка.  Чуб. 
V.  210. 

Лайдачка,  ки,  ж.  Бездільннца,  мер- 
завка. 

Лайка,  ки,  ж.  Брань,  ругань.  Лайка 
не  бійка-  Ном.  Дг  3807.  Не  було  між  ни- 

ми не  тілько  бійки,  та  й  ніякої  лайки. 
Кв.  І.  4. 

Лайлак,  ка,  м.=Кмшмж.  Кінські  лай- 
лвкм.  Драг.  54. 
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Лайливий,  а,  в.  1)  Бранный.  Дух  вис- 
кочив в  словах  лайливих.  Котл.  Ен.  VI.  41. 

2)  Любящій  ругаться,  бранчивый.  Там— 
ратуй  Боже— який  пан  лайливий!  Харьк. 

Лайко,  на,  с  Калъ,  пометъ,  навоаъ. 
Але  я  тебе  й  зух,  зараз  -і  осів,  як  лайно. 
Подольск,  г. 

Лайнути,  ну\  неш,  гл.  Ругнуть.  Ли- 
бонь уже  десяте  літо,  як  людям  дав  я 

„Кобзаря",  а  їм  неначе  рот  зашито:  ніх- 
то й  не  гавкне,  не  лайне,  неначе  й  не  було 

мене.  Шевч.  580. 
Лайяяк,  ка,  м.  1)=Лайлан.  Харьк. 

2)=Лайняр.  Вх.  Лем.  431. 
Лайняр,  ра,  м.  Навозный  жукъ.  Сеоі- 

гирев  зіегсогагіив.  Вх.  Уг.  249. 
Лайтан,  на,  м.  Испорч.  лейтар.  Ой 

як  крикнув  проклятий  Мазепа  на  свої  лан- 
тани: возьмить  Палія  Семена  та  забийте 

в  кайдани.  О.  1862.  VIII. 

Лайтук,  ка,  м.  Молодой  козленокъ. 
Одесск.  у. 

Лав,  ку,  м.  Лакъ.  Чорні  кучері  бли- 
щали проти  заходу  сонця  як  наведені  ла- 

ком. Левиц.   І.  262. 
Лакей,  кея,  м.  Лакей.  Лакеїв  гарних 

і  моторних  багацько  дуже  щось  було. 
Котл.  Ен. 

Лакейка,  ки,  ж.  Жена  лакея. 
Лакейський,  а,  в   Лакейскій. 
Лаквйча,  чати,  с  Дитя  лакея 

Лакейчук,  ка,  м.  Лакей,  лакей-маль- 

чикъ.  Його  (хлоп'я)  взято  за  лакейчука  до 
молодого  пана.  Мир.  ХРВ.  201. 

Лакерда,  ди,  ж.  Порода  морской  ры- 
бы. Левиц. 

Лакеювати,  юи>,  еш,  гл.  Служить  ла- 
кеемъ. 

Лакеюватий,  а,  е.  Съ  лакейской  ду- 
шой. Людці  лукаві,  лакеюваті.  Хата.  XVIII. 

Лагсйза,  ви,  м.  Лакей  (презрительно). 

Ум.  Лакйзка.  Будка  проїхала  оттам  шес- 
териком... і  лакйзка  ззаду  куняв.  Сим.  203. 

Лакітка,  ки,  ж.  Лакомство,  сласти. 

Лакований,  а,  е.  Лакированный.  Херс.  у. 
Лакодан,  на,  м.  Въ  загадкі:  горшокъ 

печной.  Був  собі  пан  лакодан,  ввесь  світ 
годував.  Ном.  стр.  301.  №  389. 

Лакбмий,  а,  в.  1)  Соблазнительный, 
заманчивый.  Гроші — лакома  річ.  Ном.  Л: 
1374.  2)  Алчный,  жадный.  Ви  лакомі  на 
чужі  гроші.  НВолын.  у. 

Лакомвна,  ни,  ж.  Лакомство,  лако- 
мый кусочекъ.  Там  лакомини  разні  їли, 

буханчики  пшенишні  білі.  Котл.  Ен.  II.  19. 

Лакбжити.  илю,  миш,  гл.  Кормить 
лакомствами. 

Лакбмитися,  нлюся,  мишсл.  гл-  Жад- 
ничать, соблазняться  ч^мъ.  Не  лакомся, 

Грицю,  на  дурницю,  бо  дурниця  тебе  зра- 
дить, що  й  воріжка  не  порадить.  Ном.  № 

10805. 

Лакомо,  нар.  1)  Соблазнительно,  за- 
манчиво. 2)  Алчно,  жадно.  3)  Усердно. 

Підважуй  дрючком  лакомо  (  лакомки  )■ 
Черк.   у. 

Лакомство,  ва,  с  1)  Лакомство,  чрево- 
угодіе.  2)  Утіхи,  чувственный  наслажде- 
нія.  Потурчився,  побусурменився  для  пап- 

ства великого,  для  лакомства  нещасною. 
Дума.  3)  Алчность,  жадность. 

Лакостки,  ків,  мн.  Лакомства. 

Лакувати,  к£к>,  еш,  гл.  Лакировать. 
Херс.  у. 

Лакуна,  ви,  и.=Лакиза  Оцей  мій 
муж...  а  цей — показує  на  тою  лакея — цей 
пройдисвіт,  лакуза.  Рудч.  Ск.  І.  128.  Ум. 
Ланузна. 

Лак-увитись,  ясуся,  зишся,  гл.  Под- 
делываться, подлаживаться.  Мнж.  184. 

Лакйзка.  ки,  м.  Ум.  оть  лакуза. 
Лала,  меж.  ?  Лала,  латі  мате  била 

та  вигнала  з  хати.  Мил.  64. 

Ламаний,  а,  е.  Ломаный,  переломлен- 
ный. Харьк.  Назбірали  останків  ламаною 

(хліба)  сш  кошиків.  6в.  Мр.  III.  8. 
Ламанйна,  ни,  ж:  Ревматизмъ,  про- 

студная ломота.  Вх.  Уг.  249. 

Ламанйця,  ці,  ж.  =  Ламанка.  Вх*. 
Лем.  431. 

Ламанка,  ки,  ж.  =■  Терниця.  Шух. 
І.   147. 

Ламання,  ня,  с  1)  Ломъ,  разломъ, 

ломаніе,  разламьіваніе.  2)  Нарушеніе,  не- 
соблюденіе.  1  в  ламанні  свою  слова  попадуть- 

ся нечестиві.  К.  Псалт.'  135.  3)  Ломота. 
Ломаня  ма  в  кістю.  Вх.  Уг.   249. 

Ламанці,  ці  в,  лем. =Шу  лики  1. 
Ламань,  ні,  ж.  Валежникъ,  л±сные 

обломки.  Поїде  та  ламані  крадькома  на- 
збірає.  Черк.  у. 

Ламати,  маю,  еш,  гл.  1)  Ломать,  ло- 
мить, преломлять.  Бог  ламав,  та  й  нам 

давав.  Ном  Л«  12280.  Гамалія  по  Ску- 
тарі,  по  пеклу  гуляв,  сам  хурдигу  розби- 

ває, кайдани  ламає.  Шевч.  59.  Вітер 
в  гаї  нагинає  лозу  і  тополю,  лама  дуба, 
котить  полем  перекотиполе.  Шевч.  232. 

Узявши  ж  п'ять  хлібів  та  дві  риби  і  по- 
глянувши на  небо,  благословив  їх  і  ламав,  і 

давав  ученикам  класти  перед  народом.  Єн. 
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Л.  IX.  16.  Взявши  Ісус  хліб  і  поблагосло- 
вивши, ламав  і  давав  їм  і  рече:  прийміть, 

їжте:  се  єсть  тіло  моє-  Єв.  Мр.  XIV*.  22. 
2)  Размывать  (о  воді).  Ворскла — річка  не- 

величка, береш  .гамає.  Ном.  №  731.  3)  На- 
рушать; не  сдерживать  слова.  Не  ламав  я 

Божою  закону.  К  Іов.  14.  Не  то  ламле 
суботу,  а  ще  й  отцем  своїм  зве  Бот.  6в. 
І.  V.  18.  Хто  ламає  слово,  той  віру  ла- 

має. Ном.  Л»  7423.  4) — коноплі.  Бить  ко- 
ноплю при  обработки  ея-  Сумск.  у.  5) — 

язик.  Коверкать  річь,  слова.  Ламаючи  язик 
на  татарський  штип.  Ном.  Де  13391. 

Ламатися,  маюся,  ешся,  гл.  1)  Ломать- 
ся, разламываться,  переламываться.  Віз 

ламається  —  чумак  ума  набірається.  Ном. 
•V  10462.  Хліб  чогось  не  .гамається.  У 
Котл.:  Все  зараз  ламнеться  і  гнеться-  Ен. 
IV.  26.  2)  Преломляться  (о  лучахъ).  Вводі 
світ  ламається.  Ком.  II.  39. 

Ламкий,  а,  6.  Ломкій    Харьк. 
Лампада,  ди,  ж.  Лампада.  Перед  Пре- 

чистою юрить  лампада  уночі.  Шевч.  555. 
Ум.  Лампадка.  Стор.  Оп.  II.  ПО. 

Лампаш,  ша,  лс— Ліхтарня  1.  Вх. 
Уг.  249. 

ЛамуЧий,  а,  е.=Ланкйй.  Осика  ла- 
муче  дерево.  Міусск.  окр. 

Лан,  ну,  м.  1)  Міра  пахатной  земли 
оть  10  до  ЗО  десяти  нъ  приблизительно. 
Дарує  тобі  два  лани  жита.  Чуб.  III.  370. 
2)  Поле,  нива.  Ходім  на  лан  жито  жа- 

ти. Шевч.  Тихесенько  вітер  віє,  степи- 
лани  мріють.  Шевч.  219.  Сбице  на  лану. 
Солнце  на  горизонті,  на  заході.  Вже  со- 

нечко на  лану,  я  додому  полину.  Чуб.  III. 
248.  Ум.  Ланок. 

Ланва,  вн,  ж.  Желізо  или  веревка, 
которыми  стельвага  прикріпляется  къ  оси. 
Кіев.  г.  Поюна  була  їзда:  то  посторонок 

урветься,  і  вони  стануть,  ув'язують;  а 
тільки  рушать,  як,  дивись,  орчик  відірвав- 

ся, або  ланва  спала.  Св.  Л.  74.  Также 
Чуб.  VII.  405.  См.  Стельвага. 

Ланець,  нця,  м.  Оборванецъ,  обор- 
вышъ,  голякь,  сорванецъ.  Забравши  деяких 

троянців,  осмалених  як  гиря  ланців,  п'ята- 
ми з  Трої  накивав.  Котл.  Ен.  І.  5.  Ой, 

мати  моя  старая,  за  що  ти  мене  скара- 
ла, за  ланця  мене  оддала?  Мет.  263.  Ув. 

Ланцюга.  Ланцюга  що  дня  п'є,  прийде  до- 
дому, мене  б'є.  Мет.   263. 

Ланнна,  ни,  ж.  Поле,  нива.  Туман, 
туман  по  ланині,  широкий  лист  на  калині. 
Лукаш.  129. 

Лійка,  кн,  ж.  1)  Звено.  2)  Низка  мо- 

нисгь.  Вх.  Зн.  31.  3)  Каждая  изъ  ямокъ 
въ  землі,  по  которымт.  катають  мячъ  въ 
дітской  игрі  того-же  имени.  Ип.  34. 

Ланове,  вбго,  с.  Подать  съ  пахатной 
земли.  Та  щоб  дожать  до  лановою,  ще  копу 
дожинать  пішла.  Шевч. 

Лановий,  а,  е.  1)  Поземельный.  2)  м. 
Надсмотрщикъ  за  нолевыми  работами.  Л 
потім  ягнята  приснились  у  житі;  лано- 

вий біжить  та  б'є  мене  добре  і  ніби,  про- 
клятий, свитину  здирає.  Шевч.  564.  Дів- 

чата на  луці  гребли...  Найкращая  з  всьою 
села,  давненько  вже  у  яр  пішла,  узявши 

глечик,  та  й  не  має:  а  лановий  і  не  шу- 
кає, мов  і  не  бачить.  Шевч.  454.  3)  По- 

левой сторожъ.  Тпрру! — спіав  жид  під  ко- 
ливоропгом.  Лановий,  постогнуючи,  виліз  з 
куріня  ворота  відчиняти-  Св.  Л.  309. 

Ланбк,  нка,  м.  Ум.  оть  лан. 

Лантух,  ха,  м.  1)  Большое  рядно, 
употребляющееся  для  ссыпки  въ  него 
хлъбныхъ  зеренъ.  2)  Большой  мішокь. 
Де  можна  лантух,  там  торби  не  треба. 
Ном.  №  1370.  Ум.  Лантушбн.  Ув.  Ланту- 
шйще. 

Лантухуватий,  а,  є.  М-вшковатий,  не- 
поворотливый. Ото  гце  Андрій  лантухо- 

ватий!  Черк.  у. 
Лантухбвнй,  а,  е.  Относящейся  къ 

лантуху. 

Лантушйна,  ни,  ж.    Плохой  лантух. 
Лантушйще,  ща,  м.  Ув.  оть  лантух. 
Лантушка,  ки,  ж-  Неповоротливая, 

мішковатая  женщина.  Харьк. 
Лантушбк,  піка,  м.  Ум.  оіь  лантух. 

Ланц*  ца,  лі.=Ланцюг.  Шух.  І,  18 1, 253. 

Ланцювати,  цюю,  вш,  гл.— ріку.  Пе- 
регораживать ріку  двумя  рядами  камней, 

сближающимися  въ  направленій  теченія 
воды,  образуя  уголъ,  вершина  котораго 
не  закончена, — въ  этомъ  отверстіи  ставятт. 
сіть  или  иной  снарядь  для  рыбной  ловли. 
Вх.  Зн.  31. 

Ланцюг,  га,  м.  Ціпь.  Біда  за  біду 
чіпляється,  як  у  ланцузі  кільце  за  кільце. 
Ном.  №  2164.  Ланцюшми  за  поперек  втроє 
буду  тебе  (невольника)  брати.  Дума.  Несе 
з  України  аж  у  Сібір  ланцюг-пута.  Шевч. 
455.  Не  рвися,  як  собака  на  ланцюзі.  Ном. 

№  3162.  Назад  рученьки  зв'язали,  в  лан- 
цюг ніженьки  скували.  Чуб.  V.  986.  Ум. 

Ланцюжон.  Невеличкі  лампадки.,  на  то- 
неньких ланцюжках.  Мнр.  Пов.  II.  56. 

Ланцюга,  ги,  м.  Ув*  оть  ланець. 
Ланцюговий,  а,  є.  Ціп  ной. 
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Ланцюжок,  явка,  м.  Ум.  оть  ланцюг. 
Ціпочка.  (Дідона)  взяла  кораблик  барха- 

товий... і  начепила  ланцюжок.  Котл.  Ен.  І. 

21.  На  грудях  у  його  гойдався  важкий  зо- 
лотий ланцюжок.  Левиц.  І.  518. 

Ланча,  чі,  ж.  Копье,  пика.  Крівавую 
ланчу  по  хаті  носили.  Федьк. 

Лань  и  ланя,  ні,  ж.  Лань.  Чи  знаєш 
ти,  коли  на  скелях  серна  і  тиха  лань 
своїх  теляток  телять?  К.  Іов.  88. 

Лап!  меж.  Хвать.  Пан  лап  за  кпиеню, 
аж  і  хустки  нема.  Рудч.  Ск.  II.  193.  А 
ззаду  молдаван  лап  Антося  за  комір. 
Св.  Л.   140. 

Лапа,  пи,  ж.  1)  Лапа.  Пише  як  со- 
рока лапою.  Ном.  А»  6078.  2)  Рычагъ  въ 

валу,  подьшающій  толчею  въ  ступі.  3) 
Лапчатый  ломъ,  т.  е.  съ  двумя  пальцами. 
Ум.  Лапка,  лапочка.  Ув.  Лапище. 

Лапай,  пай,  м.  Съ  большими  неуклю- 
жими лапами,  руками.  Золотонош.  у. 

Лапанйна,  ни,  ж.  1)  Постоянное  щу- 
паніе.  Желех.  2)  Постоянное  хватаніе. 

Лапання,  ня,  с.  Щупаніе,  ощупьіваніе. 
Лапанчик,  ка,  м.  Заяцъ  (въ  сказкі). 

Хто-хто  в  цій  рукавичці? — Мишка-скря- 
ботушка,  жабка  -  скрекотушка,  зайчик-ла- 
панчик,  лисичка-сестричка,  вовчик-братік. 
Рудч.  Ск.  П.  1. 

Лапати,  паю,  вш,  одн.  в.  лапнути, 
ну\  нёш,  гл.  1)  Щупать,  пощупать,  тро- 

гать, тронуть.  Руками  дивиться,  а  очима 
лапа.  Ном.  Щоб  не  бояться  мерців,  треба 
лапнути  старця  за  торбу.  Грин.  II.  24. 
2)  Хватать,  ловить.  Утік  со  говій  мій, — 
бігаймо,  лапаймо.'  Гол.  III.  344.  Наперед 
невода  риби  не  лапай.  Ном.  №  2603. 

Лапатий,  а,  є.  1)  Съ  большими  ла- 
пами. 2)  О  листьяхъ:  лаповидный,  лапча- 
тый. А  поверх  неї  лапатий  лист  кленків 

та  дубів.  Левиц.  І.  347.  3)  Большими  пят- 
нами (объ  узорі  матерій  и  пр ),  большими 

хлопьями  (о  снігі).  Візок  був  засланий 
товстим  здоровим  килимом  з  червоними 
лапатими  квітками.  Левиц.  Пов.  203. 
Лице  його  бум  якесь  руде,  бо  на  червону- 

ватій шкурі  було  поналяпуване  ряботиння, 

таке  лапате,  як  п'ятаки.  Левиц.  Пов.  179. 
Лапатий  сніг.  Мнж.  184. 

Лапатися,  паюся,  ешся,  одн.  в.  лап- 
нутися, н^ся,  нешся,  ід.  Щупаться,  ка- 

саться, коснуться,  дотрогиваться,  дотро- 
нуться. 

Лапик,  ка,  м.  Въ  зн.адкі:  листь  ка- 
пусты, Лапик  на  лапшу,  а  й  юлки  не  було. 

Ном.  стр.  296,  №  186. 

Лапикн,  ків,  мн.  Раст.  Саііпа  раїнві- 
гІ8.  ЗЮЗО.  I.  115. 

Лапичка,  кн,  ж.  Кусокъ  земли,  остав- 
шійся послі  разділа  цілаго  загона.  Чер- 

ниг.  г. 
Липка,  ки,  ж.  1)  Ум.  отъ  лапа.  2) 

Подвижной  и  неподвижный  брусокъ  въ 
станкі  для  тесанія.  Сумск.  у.  3)  Попе- 

речная перекладина  къ  двумъ  стойкамъ 
въ  токарні.  Сумск.  у.  4)  Клинообразная 
дощечка,  употребляемая  гребенщиками  при 
нарізьіваніи  зубьевъ  гребней.  Вас.  164. 
5}  Въ  ткацкомъ  станкі  то-же,  что  и  під- 

ніжок. МУЕ.  III.  24.  6)  Ловушка.  Вх.  II ч. 
II.  7.  7)  мн.  Лапки.  Родъ  узора  для  вы- 
шиванія.  8)  мн.  Кавычки.  9)  мн.  Котячі 

лапнй.  Раст.:  а)  Егщегоп  асге.  Лв.  9'8. б)  Тгііоііит  апгепзе.  Л  в.  102. 
Лапкб,  ка,  м.  Кличка  собаки  съ  тол- 

стыми лапами.  Харьк. 
Лапнути,  ся.  См.  Лапатн,  ся. 
Лапоть,  птя,  м.  1)  Лапоть.  Як  маєш 

кланяться  лаптю,  то  лучче  поклонись  чо- 
боту. Ном.  №  7303.  2)  мн.  Лапті.  Обшлага 

на  рукавахъ.  Гол. 
Лапоць,  нця,  м.  Лапоть.  Білоруссизмь, 

употребленный  въ  слідующей  пословиці: 
Потапці-потапиі,  вліз  чорт  у  лапці.  Ном. 
№  13288. 

Лапочка,  кн,  ж.  Ум.  оть  лапа. 

Лапсердак,  лапсердик,  ка,  м.  Родъ 
длинной  верхней  еврейской  одежды.  Левин. 

Лапу-лапу,  меж.,  выражающее:  а)  ощу- 
пьіваніе съ  цілью  нахожденія  чего-либо. 

Лапу-лапу  по  лавиці,  налапала  мохнатіші 
(рукавиці).  Ном.  стр.  303,  №  457.  б)  Тя- 

желые, медленные  шаги.  Не  знав  добрий 
чоловік  та  із  чого  жити:  мусив  собі  во- 

лика купити.  А  воличок  лапу-лапу,  корі- 
вонька рику-рику...  Рудч.  Ск.  І.  51. 

Лапуватнй.  а,  є. — сніг.  Снігь  хлопь- 
ями. Золотонош.  у.  Слов.  Д.  Эварн.  См. 

Лапатий. 
Лапуаа,  эй,  м.  Человікь  съ  широкой 

расплывшейся  физіономіей. 
Лап^н,  ни,  м.  Любящій  щупаться.  Та- 

кий лапун — усе  з  дівчатами  лапається 
Сказано,  непутній  чоловік.  Сумск.  у. 

Лас,  су,  м.  Вкусъ,  влеченіе,  желаніе. 

Кожний  Івась  ма  свій  лас.    Ном."  №  7938. 
Ласач,  ча,  м.  Лакомка.  Встречается 

лишь  въ  разсказі  М.  Вовчка  „Ведмідь", 
гді  такъ"  названъ  медвідь,  лакомящійся 
медомъ.  А  страшний  ласач  патлатий 
учигца  та  й  учища  мед.  МВ.  III.  141. 

І.  Ласий,  а,  е.   О  масти:  чорннй  или 
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рьіжій  съ  більїмг  брюхомъ  или  грудью. 
См.  Підласий. 

II.  Ласий,  а,  е.  1)  Лакомый.  Ласа 
потрава.  Ном.  На  ласий  шматочок  най- 

деться куточок.  Чуб.  І.  261.  2) — на  що. 
Лакомый,  охотникъ  до  чего.  Всякий  ласий 
на  чужі  ковбаси.  Ном.  №  4634.  Ласий,  як 
кіт  на  сало.  Ном.  Лг  5054.,  До  грошей  я 
не  дуже  ласий.  Шевч.  156.  Хто  не  звик 
правди  поважати,  той  завше  ласий  пану- 

вати. Ном.  Л-  1132.  Найму  собі  цимбали, 
щоб  ніженьки  дримбали;  найму  ще  собі 
баса,  бо  робити  не  ласа.  Чуб.  V.  1155. 
Ум.  Ласбньний.  Мачуха  дала  на  снідання 
дітям  чогось  ласенького.  Ном.  №  2041. 

Ласитн.  шу,  снш,  ід.  Привлекать.  О. 
1862.  І.  67. 

Ласитися,  шуся,  сяшся,  гл.  Льститься 
на  что,  быть  охотникомъ  до  чего.  Ласить- 

ся, як  кіт  на  сало.  Ном.  №  5010.  Від  свя- 
тою Власа  заміж  не  ласься.  Посл.  А  пан- 

ночка до  неї  ласиться  та  просить.  (О. 
1862.  III.  37). 

Ласиця,  ці,  ж—Ласка  4. 
Ласівка,  ви,  ж.  Время,  обильное  ла- 

комой пищей.  Спасівка — ласівка,  а  Петрів- 
на— юлодівка.   Ном.  №  483. 

I.  Ласій,  сій,  м.  Волъ,  яміющій  брюхо 
и  конецъ  хвоста  більїе.  КС.  1898.  VII.  42. 

II.  Ласій,  сій,  м.  Лакомка. 
Ласка,  ки,  ж.  1)  Любовь,  привязан- 

ность, ласка.  У  дівчини  стільки  ласки,  як 

на  тихій  воді  ряски.  Лавр.  '  1.  Утеряла 
дівчинонька  у  козака  ласку.  Мет.  8.  Серце 
рвалося,  сміялось,  виливало  мову,  виливало, 
як  уміло,  за  темнії  ночі,  за  вишневий  сад 
зелений,  за  ласки  дівочі.  Шевч.  4.  Чужа 
ласка  сироті  Великдень.  Ном.  №  10702. 
2)  Милость,  благосклонность,  благоволеніе, 
благодать;  покровительство.  Панська  ласка 
до  порога.  Ном.  .V  1200.  Боїться  ласки 
втратити.  НВолын.  у.  Я  панською  ласкою 
багатий.  Шевч.  139.  Знайшла  бо  еси  ласку 
в  Бога.  6в.  Л.  І.  30.  Святителю  Мико- 

лою, угоднику  Божий,  помошнику  скорий! 
допоможи  мені  ласкою  своєю  небесною!  Чуб. 
І-  114.  Кланяюсь,  прошу:  не  оставте  лас- 

кою вашою,  добродію,  і  моїх  синів.  МВ.  II. 
13.  І  над  собакою  повинно  мати  ласку. 
Ном.  №  4498.  З  ласки.  Изъ  милости,  да- 
ромъ.  Хто  служить  з  ласки,  тому  мило- 

сердием платять.  Ном.  №  10326.  Живу  у 
чужій  сем'ї  з  ласки.  МВ.  Н.  105.  З  Ббжої 
ласий.  Божіею  милостью.  Запобігати  лески. 
Добиваться  милости,  благосклонности.  Та- 

ксі  ласки    .можна   і   в   цигана    запобігти. 

Ном.  №  4769.  Лиску  творити.  Быть  любез- 
нымъ.  На  чиїм  возі  їдеш,  тому  й  ласку 
твори.  Ном.  9610.  Коли  ласна  виша,  твоя. 
Пожалуйста!  Если  возможно.  Пусти  мене 
прогулятись,  коли  ласка  твоя.  То  по  вашій 
ласці.  Это  какъ  вамъ  будетъ  угодно.  То 
по  вашій  ласці:  як  дасте, — матиме  НВо- 

лын. у.  Аби  була  -  ласка...  Лишь-бы  было 
угодно...  Аби  була  ласка  слухати, — поки 
не  охрип, — співатиму.  Шевч.  156.  Те  ро- 

бив, що  з  ласки  вашої  звеліли.  Л  ділалг 
то,  что  вамъ  угодно  было  приказать.  Стор. 
МПр.  45.  Будь  ласка,  будь  ласко!..  Пожа- 

луйста! Будь  ласка,  дай  мені!..  3)  Одол- 
женіе.  4)  Ласочка,  ласица.  Ум.  Ласочка. 
Плаче  собі  тихесенько.-.  Шелесть!.,  коли 

гляне:  по-під  гаєм,  мов  ласочка,  крадеться 
Оксана.  Шевч.  143. 

Ласкан.  См.  Ласкавий. 

Ласкавець,  вця,  м.  1)  Любове  и  къ  (въ 

пісні).  Тіло  несуть,  коня  ведуть,  кінь  го- 
ловку клонить,  за  ним  іде  чорнявая,  білі 

ручки  ломить...  Ввесь  світ  сходить,  та  не 
найде  такою  ласкавця.  Чуб.  V.  317.  2) 

Милости  вецъ,  благодітель.  3)  Раст.  Вир- 
Іеигит  гоішкШоІіит.  Шух.  Кв.  І.  111. 

Ласкавий,  ласкав,  а,  є.  1)  Милости- 
вый, благосклонный,  снисходительный.  Про- 
шу, будьте  ласкаві,  не  во  гнів  вам!  Ном. 

№  13121.  Пані  моя  ласкавая,  я  би  м  тобі 
щось  сказала.  Гол.  І.  71.  2)  Кроткій,  смир- 

ный, добрый,  ласковый,  привітливий,  лю- 
безный. Ласкаве  телятко  дві  матки  ссе. 

Ном.  №  3202.  Що  в  тебе,  багачу,  кози  та 
овечки,  а  в  мене,  багачу,  ласкаві  словечки. 

Мет.  49.  Вона  ж  мене  сушить,  вона  'ж 
мене  в'ялить  все  ласкавими  словами.  Чуб. 
V.  81.  Забарив  нас  ласкавими  словами. 
Будь  ласкав,  будьте  ласкаві!  Пожалуйста! 
Будь  такъ  добръ,  будьте  такъ  добры!  Та 
встань,  будь  ласкав,  пане  свату!  Котл.  Ен. 
Пустіть,  будьте  ласкаві!  Шевч.  Ум.  Лас- 
кавёнький. 

Ласкавість,  вости,  ж.  Кротость,  лас- 
ковость. Може  ласкавостю  своєю  та  по- 

кірлцвостю  втихомирю  її.  МВ. 

Ласкаво,  нар.  1)  Благосклонно,  милос- 
тиво, снисходительно.  Наш  заступннче 

благий,  приникни  з  неба  і  споглянь  ласкаво 
з  висоіпи  на  мене.  К.  Псалт.  196.  2)  Крот- 

ко, ласково,  привітливо,  любезно.  Вислу- 
хає тебе  ласкаво  і  нагороду  дасть.  Стор. 

II.  8.  Спитай  мене,  молодичко! — озвалась 
стара  бабуся...,  поглядаючи  на  мене  ласка- 

во. Ум.  Ласкавеньио. 

Ласний,  к,  е.  Лакомый,  вкусный.    На 



Ласно — Ласько. 

ласний  кусок  найдеться  купюк.  Ном.  № 
12011. 

Ласно,  нар.  Вкусно. 
Ласновеньвий,  а,  е.  Блестящій,  лос- 

нящійся?  Встречено  у  Чубинскаго,  точ- 
ность записи,  невидимому,  сомнительна. 

Не  пий,  синоньку,  першої  чести  в  тещі, 
вилий,  синоньку,  копенькові  на  гривоньку, 
щоб  гривонька  ласновенька  була,  щоб  наша 

дівонька  прик.шдненька  була.  Чуб.  IV".  318. 
Ласо,  нар.  1)  Вкусно,  лакомо.  Хто 

ласо  їсть,  той  твердо  спить.  Ном.  № 

12234.  Ласо  їсть,  на  м'якому  спить  і  та- 
ка вродилась,  пір — молодиця  хоть  куди! 

Кв.  II-  325.  Ни  ласіш  їсте,  ніж  ми. 
Харьк.  2)  Съ  вожделівіемь,  съ  аппетй- 
томъ.  На  неї  (торбу  з  грішми)  дивиться 
усяк  так  весело  та  аж»  так.  Гліб.  Ум. 
Ласенько. 

Ласогуб,  ба,  м.  Лакомка,  любящій  хо- 
рошо покушать.  Кремен,  у. 

Ласочка,  ви,  ж.  1)  Ум.  оть  ласка  4. 

2)  Родъ  игры,  въ  которой  одинъ  изъ  иг- 
рающие, держа  руки  подъ  ладонями  дру- 

гого, старається  ихъ  выхватить  и  ударить 
по  рукамъ  противника.  Чуб.  III.  103. 

Ласощ,  щі,  ж.  Употребляется  боліє 
во  мн.  ч.  Ласощі,  щів  и  щей.  Лакомство.  Іуже 
в  Одесі  ласощ  закупав  з  крамом.  Мкр.  Н. 
(5.  Чуже  лихо  за  ласощі,  а  свое  за  хрін. 
Ном.  Л»  12366.  Цурається  тоді  людина 
хліба,  від  ласощів  одвернеться  солодких.  К. 
Іов.  73. 

Ласощохлйст,  та,  м.  Сластолюбець. 
Ласощохлисти  похожали,  всі  фертики  і 
паничі.  Котл.  Ен.  НІ.  54. 

Ластитися,  щуся,  стишся,  іл.  Лас- 
каться, лащиться.  І  щебече  й  сміється,  і 

вигадує,  і  регочеться,  і  до  матері  ластить- 
ся. Кв.  Бійся  не  тою  собаки,  и$о  бреше,  а 

тою,  що  ластиться.  Ном.  7284. 

ЛастівеиЯ,  нити,  с\— Ластів'я.  Ум. Ластівенятво.  Желех. 
Ластівка,  ви,  ж.  1)  Ласточка,  Нігипсіо 

игЬіса.  Ластівки  вилітають,  годинку  обі- 
цяють. Ном.  №  309.  Употребляется  какъ 

ласкательное  слово,  особенно  въ  формі 
уменып.,  по  отношенію  къ  женщині,  ко- 

торая въ  поззіи  постоянно  сравнивается 
съ  ласточкой.  Дівчино  моя,  переяслівко, 
поцілуй  же  мене,  моя  ластівко!  На.  Челя- 

донько, ластівонько,  юдуй  ти  дитину! 
Коцип.  Прокинься,  моя  ластівочко.  Шевч. 
317.  Ся  як  ластівка  літала  в  сінцях  і 
в  коморі,  прибірала  коло  столу,  поралась 
на  дворі.  Мкр.  Н.  Сподівалась    невісточки 

як  ластівочки  собі,  на  втіху.  МВ.  II.  12. 
Л  в  нашій  стороні  красні  дівки,  як  ластів- 

ки] а  тут— як  ворони.  Чуб.  У.  20.  2)  Че- 
тыреугольный  кусокъ  матерій,  вставляе- 

мый въ  рубахі  или  другой  одеждЬ  нодъ 
мышками.  3)  Одияъ  изъ  кусочковъ  сукна, 
преимущественно  краснаго,  вшиваемыхъ 
въ  свиткахъ  у  талій  вверху  усів.  КС.  1893. 
XII.  449.  4)  Названіе  игръ:  а)  дътской, 
состоящей  въ  попаданіи  палками  въ  бро- 

шенную вверхъ  палку.  Камен  у.  б)  де- 
вичьей, съ  нЬсней.  Грин.  III.  По.  Ум. 

Ластівонька,  ластівочка.  Да  ластівочка  да 
купалася,  да  на  бережлу  да  сушилася! 

Чуб.  У.  9. Ластівчикя,  ків,  м.  мн.  Раст.  Сега- 
піит  соїитЬіпит.  Вх.  Пч.  I.  10. 

Ластів'я,  яти,  с.  Дітеньїпгь  ласточки. 
Як  ластівка  з  ластів'ятами.  Ном.  Л»  9236. 
Ум.  Ластів'ятко,  ластів'яточко. 

Ластів'ячий,  а,  е.  Ласточкинъ. 
Ластка,  ви,  ж.=Ластівка  2  и  3. 

Канев.  у.  Швориха  ходила...  зімою  у...  ко- 
жусі під  ластки.  О.  1861.  X.  30. 

Ластовень,  вня,  м.  Раст.  Азсіеріак 

вугіаса.  ЗЮЗО.  I.  113. 
Ластовйннй,  а,  е.  Ласточкинъ.  Колиб 

мені  ластовине  зілля.  Мет.  61.  — зілля. 
Раст.  СЬеІійопіит  пиуиз. 

Ластовиння,  ня,  с.  Веснушки.  Хто 
мав  ластовиння  на  виду,  то,  побачивши 
вперше  весною  ластівку,...  умивається,  щоб 
не  було  тою  ластовиння.  Ном  №  266. 
Ото  як  тебе  ластовиння  обсіло! 

Ластовйця,  ці,  ж.  1)— Ластівка  1. 
Райські  птиці  ластовиці  весело  співають. 
КС.  1882.  IX.  568.  2)=Ластівка  2. 

Ласування,  ня,  с  Кушаніе  лакомствъ, 
роскошествованіе;  наслажденіе. 

Ласувати,  сую,  вш,  гл.  Ъсть  что-ни- 
будь вкусное,  лакомиться;  роскошество- 
вать. Лежить  та  ласує  медком.  Гліб.  Ім- 

ли ласувать,  то  ласувать, — бий,  жінко, 
ціле  яйце  в  борщ!  Ном.  №  5062. 

Ласуватися,  сукся,  ешся,  гл.  Льстить- 
ся на  кого,  на  что.  Попоб'ю,  щоб  не  ласу- 

вався на  мою  дівчину.  Полт.  г.  їй  не  ла- 
суйся на  те,  що  він  узяв  за  ту  роботу 

три  карбованці,  а  тобі  тих  грошей  не  да- 
дуть. Черк.  у. 

Лас^н,  на,  м.  Лакомка.  Ум.  Ласунець. 
ласунчик,  ласунчичок. 

Ласуха,  хи,  ж.  Лакомка.  Цібелла  же 
була  ласуха.  Котл.  Ен.  У.  36.  Ум.  Ла- 
сушна,  ласушечка. 

Ласьвб,  ва,  .«.—Ласун. 



Лася — Латовеоь. 
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Лася.  сі,  ж-  Въ  загадкі:  дорога.  Ле- 
жить лася  простяглася,  як  устане,  то  й 

неба  достане.  Ном.  стр.  303.  №  458. 
Лат,  ту,  л.=Лата  2.  Там  такий  обід- 

ранпй,  що  аж  лат  на  латові.  Харьк. 

Лата,  ти,  ж.  1)  Длинная  жердь,  дере- 
кладываемая  въ  горизонтальномъ  направ- 

леній иоперекъ  стропилъ.  Яка  кроква,  та- 
ка плата.  Ном.  .\°  10403.  У  причілку  його 

хати  на  високій  латі  плахта  висіла'  чер- 
вона. 2)  Заилатка,  вставка.  /  дівчина  Пою 

любить,  хоч  лата  на  латі.  Шевч.  165. 
3)  мн.  Літи.  Отрепье,  руби  ще.  Скидай 
з  себе  свої  лати,  вбірай  дорогії  шати.  Гол. 
І.  44.  Наші  лати  переходять  панські  ша- 

ти. Ном.  №  1615.  Багатий  на  лати  та 
на  дрібні  сльози.  Шевч.  134.  Коли  б  ти, 
сестро,  так  робила,  ти  б  в  таких  латах 
не  ходила.  Чуб.  V.  916.  Ум.  Латка,  ла- 

точка. Употребляется  почти  исключительно 
во  2-мъ  знач.  Свитина  вся  була  в  лат- 

ках. Котл.  Ен.  I.  32.  Будь  мудрий:  на- 
тягай маленьку  латку  на  велику  дірку. 

Ном.  Де  9009.  Иногда  значить  пятно:  По- 
битий чоловік  лежав  на  землі,  під  їм  і 

біля  його  була  латка  крови  чимала,  так 
кружалка  така  велика.  Екатериносл.  у. 
Также  небольшая  грядочка.  Посадила  ма- 

леньку латочку  цибулі.  Черниг.  у. 
Латаний,  а,  е.  Покрытый  заплатами. 

Лучче  своє  латане,  ніж  чуже  хапане.  Ном. 
Де  9685.  Латану  свитину  з  каліки  здій- 

мають. Шевч.  219.  Батько  каже:  не  поїду: 
в  мене  сани  не  латані.  Чуб.  НІ.  320. 
Латаний  талан.  Несчастная  участь.  Ой  ту- 

мане, тумане, — мій  латаний  талане!  Чо- 
му мене  не  сховаєш  оттут  серед  лану? 

Шевч.  95. 

Латанйна,  нн,  ж.  1)  Постоянное  за- 
илатьіваніе,  накладьіваніе  занлатъ.  Доку- 

чила мені  оця  латанйна;  що  день  Божий 
латки  латаю-  Богодух.  у.  2)  Вещь,  со- 

стоящая изъ  заплатъ;  рубище. 
Латання,  ня,  с.  Починка,  вставка  за- 

платъ. Яке  тепер  латання — неділенька  свя- 
та. Богодух.  у. 

Латанці,  ців,  м.  мн.  Покрытая  Опла- 
тами одежда.  Радом,  у. 

Латати,  таю,  вш,  гл.  1)  Чинить,  ста- 
вить заплаты,  починять.  Так  розбагатіла: 

поли  деру  та  спину  латаю.  Ном.  №  1595. 
Церкву  обдирає,  а  коршму  латає.  Ном.  Дк 
11723.  2)  Прибивать  лати  на  кровлю.  Угор. 
3)  Бить.  Ой,  жінко,  як  начну  Сергієм  ла- 

тати, то  вся  шкура  на  тобі  буде  трі- 
щати! Маркев.  48. 

Лататися,  таюся,  ешся,  іл.  Чиниться, 
починяться.  Пішли  наші  вгору:  в  долині, 
ріжуть,  а  вгорі  латаються-  Ном.  №  988. 

Латач,  ча,  м.  Раст.  СаІіЬа  раїизігів. 
Вх.  Нч.  І.  9.  См.  Жабник. 

Латаття,  тя,  с.  Раст.  а)  КутрЬаеа  аІЬа. 
ЗЮЗО.  І.  129.  б)— жовте.  ї^итрпаг  Іитешн. 
ЗЮЗО.  І.  129.  в)  Саііпа  раїивігів.  ЗЮЗО. 

І.  115.  Показувала  їй  ті  лози  над  ста- 
вочком, ті  листки  широкою  латаття  по 

воді.  Левиц.  514.  Ум.  Лататтячко. 

Латва,  ви,  ж—  Лата.  ЧГВ.  1853.  6.1' 
Латвии,  а,  в-  Легкій,  нетрудный. 
Латвість,  востн,  ж.  Легкость,  легьо- 

исполнимость. 
Латво,  нар.  Легко,  безъ  затрудненій. 

Латвіше  брати,  ніж  повертати.  Ном.  Л; 
10624 

Латер,  тра,  м.  Куча  дровъ,  кубиче- 
ская сажень  дровъ.  Вх.  Зн.  ЗІ.Млак.  10Н. 

Латина,  ни,  ж.  Латынь.  Віншувати 
не  вмію,  забувши  латини.  Чуб.  III.  353. 
Навчили  ми  ■  ляхву  латину  занедбати, 
польщизною  листи  й  літописі  писати.  К. 

Дз.  16. Латйнець,  нця,  м.  Католикъ.  К.  Кр. 
9.  Мій  отець  із  русина  в  латинця  обер- 

нувся. К.  І1С.  52. 
Латйнити,  ню,  ниш,  гл.  1)  Латыни- 

зировать.  2)  Окатоличивать.  Підклоншипі 
латиненій  ляхві.  К.  Дз.   114. 

Латйнник,  ка,  м.  1)  Латынистъ.  2) 

Католикъ.  Святих  церков  і  кладовищ  отець- 
ких латинникам  на  глум  не  подамо,  К. 

ПС  99. 
Латинський,  а,  є.  Латинскій.  Ла- 

тинський віршник.  Шевч.  298. 
Латинь,  ни  ж. = Латина. 
Латйрняк,  ка,  м.  Пройдоха?  гуляка? 

Ювелірник-латирник.  Ном.  №  13615. 
Латгіти,  чу,  тйш,  гл.  Прибивать  къ 

стропиламъ  лати.  Каменец,  у.  Латитсє 
хата.  Вх.  Зн.  31. 

Латиш,  ша,  м.  Большая  заплата?  Лат- 
ка на  латці,—  та  й  латиш.  Ном.  Лі  11 143. 
Латка,  ки,  ж.  1)  Ум.  отъ  лата.  2) 

ДЬтская  игра,  въ  которой  играющій  бьетъ 
ладонью  по  спинъ  сосъда  и  уб£гаетъ,  а 

ударенный  долженъ  кому-либо  Передать 
ударь  (латку).  Ив.  47. 

Латкувати,  к^ю,  вш,  ;.і.=Латуватн. 

Шух.  I.  91. 
Латник,  ка,  ж.=Латовець.  Вх.  Уг. 244. 

Латбвець,  вця,  м.  Деревянный  гвоздь 
для  прибиваній  лат  на  стропилахъ.   Угор. 
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Латочка,  кн,  ж.  Ум.  отъ  літа. 
Латувати,  т^ю,  вш,  и.  Накладывать 

лати  на  стропила. 
Лат^н,  на,  м.  Свита  съ  заплатами. 

ЧГВ.  1853.  61. 
Латунянк,  ка,  м.  Бідньїн  поселян инъ. 

ЧГВ.  1853.  61. 

Латура,  ри,  ж.  Родъ  каши,  приготов- 
ляемой херсонскими  пастухами  овецъ  для 

собакъ.  Хере.  г. 
Латянка,  ей,  ж.  Одежда  съ  заплата- 

ми. У  нас  світилка-панянка,  у  неї  сорочка 
латянка,  буяри  крали,  латали  і  в  світил- 

ки прибрали.  Мил.   155. 
Лах,  ху,  л«.=Лаха.  Желех. 
Лаха.  хи,  ж.  Отрепье.  Желех.  У 

угорскихъ  малороссовъ  вообще  платье. 
Святочні  лахи.  Вх.  Уг.  249. 

Латавий,  а,  е.  Оборванный;  грязный- 
Желех. 

Лахамбндрики  и  лаханйядрики,  ків, 
м.  мн.  Тряпье,  рубище.  Екатер.  у.  Слов. 
Д.  Эварн.  . 

Лахачі,  чів,  мн.  Раст.  Уоссіпіит  иіщі- 
повит.  ЗЮЗО.  I.   140. 

Лахаш,  ша,  м.  Плохой,  изорванный 
сапогъ?  Скидай  свої  лахашг,  бери  наші 
тмаші.  Гол.  I.   143. 

Лахва,  вй;  ж.  Раздолье,  пожива.  Ле- 
вин. I.  152.  Спичка  в  ніс,  а  вам  лахва. 

Ном.  №  8373. 
Лахмай,  най,  м.  Оборвышъ.  Піди,  голяк, 

піди,  лахмай,  піди  сполощися.  Чуб.  V". 1042. 

Лахман,  на,  м.  1)  Отрепье,  лоскутье, 
рубище.  2)=Лахмай. 

Лахманина,  нн,  ж.  Рубище,  отрепье. 
У  таку  лахманину  вдяглася,  наче  справді 
старчиха- 

Лахнанка,  ки,  ж.  Отрепье,  лоскугь. 
Вх.  Зн.  31. 

Лахманник,  ка,    м.    1)    Тряпичникъ. 
2)  Ветошникъ.  Желех. 

Лахмання,  ня,  с.  Тряпье,  рубище. 
Заберу  свое  лахмання  та  й  подамся  геть 
із  хутора.  Мир.  у.  Слов.  Д.  Эварн. 

Лахмануватий,  а,  є.  1)  Медленно  хо- 
дящій.  Лахмануватий  віл.  Черк.  у.  2) 
Оборванный;    состоящій    изъ    лохмотьевъ. 
3)  Косматый. 

Лахианяр,  ра,  .«. — Лахманник.  Желех. 
Лахнанйрка,     ки,     ж.    Тряпичница. 

Желех. 

Лахматий,  а,  е.  Косматый.  Черк.  у. 

Лахміття,  тя,  г.— Лахманина.  А  сам, 

вернувшися  в  будинки,  свое  лахміття  по- 
збірав.  Котл.  Ен.  I.  30. 

Лахмбтяик ,  ка ,  м.  Оборванецъ. 

Харьк. Лахта,  ти,  ж.  Небольшой  заливъ. 

Лахута,  ти,  ж.  =  Лахианка.  Вх. 
Зн.  31. 

Лацний,  а,  е.  =  Латвии. 
Лацно,  к«/?.=Латво.  Лацно  на  сім 

світі  що  хотіти,  те  чинити.  Ном.  &• 1334. 

Лашт,  ту,  м.  1)  Ласть,  12  четвериковъ 
(міра  сыпуч,  твлъ).  Желех.  2)  Лаштом. 
Въ  изобиліи.  Желех. 

Лаштабей,  бея,  м.  Лінтяй  (такъ  бра- 
нять  дітей).  Мнж.  184. 

Лаштування,  ня,  с  1)  Приготовле- 
не, снаряженіе.  2)= Лаштунки  1. 
Лаштувати,  т^ю,  вш,  іл.  1)  Приго- 

товлять, снаряжать.  Лаштуйте  гармати. 
К.  Досв.  145.  2)  Составлять  (о  книгв). 
Ном.,  стр.  II. 

Лаштуватися,  туюся,  ешся,  гл.  Гото- 
виться, снаряжаться,  укладываться,  соби- 
раться. Лаштуються  чумаки  на  ночліги. 

Грин.  І  293.  Украде  коня  та  продасть 
та  знов  лаштується  красти.  Волч.  у. 

Лаштунки,  ків,  м.  мн.  1)  Ліса,  дере- 
вянн.  подмостки.  2)  Театральныя  кули- 

сы. За  лаштунками  чутно  голос  сотника. 

Стор.  II.   217. 
Лащити,  щу,  щиш,  гл.  Ласкать.  Лагие 

мати  дитину.  Харьк. 

Лащитися,  щуся,  щишся,  гл.  Лас- 
каться. Чого  ж  так  лагцишся  тепер  до 

мене,  Йване?  Греб.  378. 
Лаючий,  а,  в.  Любящій  ругаться.  Лаю- 
ча баба.  Ном.  №  13620.  Чоловік  був  надто 

смирний,  а  жінка  лаюча.  Г.  Барв.  328. 
Лай,  лаї,  ж.  Стая  собакъ.  Куди  пансь- 
ка лая,  туди  й  сучка  моя.  Ном.  №  1316. 

Лая — песє  весіле.  Шух.  І.  212. 
Лаянка,  ки,  ж.  Брань. 
Лаяння,  ня,  с  Брань,  ругань.  Кри- 
ком та  лаянням  нічою  не  візьмеш.  Котл. 

МЧ.  Лаяння  жіноче  та  дітський  крик 

аж  ув  ушах  лящить.  К.  Дз.  214. 
Лаяти,  лаю,  вш,  гл.  Ругать,  бранить. 

Ніхто  не  бив  і  не  лаяв.  Ном.  Дати 
не  дай,  а  лаяти  не  лай.  Ном.  №  4584. 
Лаяла,  лаяла, — насилу  ціле  село  перелаяла. 
Ном.  №  3341.  Тяжко  плакала  Ганнуся  і  не 

знала  защо,  защо  мати  знущається,  лііе- 
проклинає.  Шевч.  21.  Лаяти  в  батька,  в  мі- 
тір,  лаяти  по  московському.  Ругать  ка- 

терно. Ном.  Лі  3536. 
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Лаятися,  лаюся,  вшся,  гл.  Ругаться, 

браниться.  Говорить  можно,  а  лаятись  ні- 
чого. Ном.  3499. 

Ле,  нар  =Лем.  Желех. 
Лебайстер,  с*ру,  м.  Алебастръ.  Черном. 

Лвбедаха,  хн,  ж.  Бідняга.  Набігаєть- 
ся лебедаха,  утомиться.  Кв.  II.  326. 
Лебеденя,  няти,  с  ==  Лебедя.  Ум. 

Лебеденятно. 
Лебедёць,  дця,  м.  Ум.  отъ  лебідь. 

Чуб.  У.  7. 
Лебедик,  ка,  м.  1)  Ум.  огь  лебідь. 

Біліє,  як  лебедик  на  воді  проти  сонця.  Г. 
Барв.  135.  2)  Родъ  игры.  Хоч  у  хрещика 

гуляє,  хоч  у  лебедика  бігає — усе  не  довго. 
Г.  Барв.  374. 

Лебедин,  иа,  м.  Лебедь  самецъ.  Шко- 
да тою  лебедина,  що  високо  літає.  Чуб. 

V.  567. 

Лебедина,  ни,  ж.  1)  Лебедь-саМка. 
Ой  білая  лебедина  тихий  Дунай  сколотила. 
Чуб.  V.  151.  2)  Лебяжье  мясо.  А  в  Ки- 
рильця  вечеря:  буде  рибка  печена...  лебеди- 

на варена.  Мил.  38. 
Лебединий,  а,  є.  Лебяжій.  Стор.  II.  25. 

Дай  тобі,  Боже,  лебединий  вік.  Ном. 
Лебедйнка,  ви,  ж.  Сорт  груші. 

Желех.  Груша- лебедйнка.  О.   1862.  II.  48. 
Лебедиця,  ці,  ж.  Лебедка.  Желех. 
Лебедій,  дя,  де.  Лебяжій.  А  у  днину 

припочину  на  лебедіх  грудях.  Федьк.  III. 
156. 

Лебедіти,  джу,  дйш,  гл.  1)  Настой- 
пиво  и  слезливо  просить,  клянчить.  2)  На- 

пувать, піть.  Зачав  пісню  лебедіти  сліз- 
ними словами.  Млак.  92. 

Лебёдка,  ки,  ж. —Лебідка.  Ум.  Лебе- 
дочка, лебедонька.  Плавай,  плавай,  лебе- 

донько, по  синьому  морю.  Шевч.  17. 

Лебёдо,  да,  с. = Лебідь?  Въ  пісні, 
поющейся  при  и  грі  въ  шума:  Сиди,  сиди, 
ящуре,  та  ладо  моє!  Май  собі  дівчину,  ле- 

бедо моє.  Грин.  III.   102. 
Лебедонько,  ка,  м.  Ум.  отъ  лебідь. 

Лебедочко,  ка,  м.  Ум.  отъ  лебідь. 

Лебедя,  ді,  ж.  Лебедь-самка.  Сивенька 
вже  була,  а  хороша  та  чепурна,  як  тая 
лебедя.  МВ.  II.  76.  Ум.  Лебідка,  лебідонька, 
лебідочка. 

Лебеді,  діти,  с.  Лебеденокъ.  Гиля, 

гиля,  лебедята,  додому!  Горе  ж  тому  ле- 
бедеві самому.  Нп.  Там  плавала  біла  леде- 

донька  з  маленькими  лебедятами.  Уи.  Ле- 
бедятко, лебед яточко 

Л  ебе  дійочка,  ки,   ж.    Ум.  отъ  лебе- 

дя. Там  плавала  лебедяночка  з  маленькими 
лебеденятками.  Рк.  Новц. 

Лебедячий,  а,  е.  Лебединый.  Гурт 
лебедячий  летів.  Щог.  Сл.  142. 

Лебеніти,  ній»,  вш,  гл.  Едва  видніть- 
ся,  неясно  представляться.  Новомоск.  у. 
(Залюбовск). 

Лебердаші,  ми.  Мідньїе  крестики.  Вх. 

Зн.  81. 
Лебідка,  ки,  ж.  Лебедка.  Ум.  Лебі- 

донька, лебедочка,  лебідочка.  Ой  крикнула 
лебідонька  із  за  хвилі  виринаючи.  Нп.  По  бе- 

режку ходила,  лебідочку  ловила.  Чуб.  V.  216., 
Сь  лебідкою  въ  поезій  сравнивается  жен- 

щина. Ой  вийду  я  за  ворота,  гуляю,  гуляю,  як 
білая  лебедочка  по  тихім  Дунаю.  Чуб.  III. 
166.  Это  слово  какъ  ласкательное  прила- 

гается къ  женщині:  Ой  матінко-лебідоч- 
ко!  Чуб.  V.  833.  Марусенько  моя,  лебідоч- 

ко, зірочко  моя,  рибочко,  перепеличко! — при- 
говорював Василь,  обнімаючи  свою  Марусю. 

Кв.  І.  37. 
Лебідь,  бедя,  м.  Лебедь..  Чи  важко 

вам,  лебеді,  проти  води  пливучи?  Нп.  Ум. 
Лебедёць,  лебёдик,  лебедонько,  лебедочко. 
Лети,  лети ,  лебедонько  сивий,  високо 
з  орлами!  Чуб.  V.  756.  Через  бистрі 
річки  білим  лебедоньком  переплини.  Чуб. 
V.  369.  Съ  лебедемъ  постоянно  сравни- 

вается казакъ  и  вообще  мужчина.  Вже  ж 
білі  лебеді  серед  ставу  (в)пали,  ой  вже  ж 
козаки  в  чистім  полі  стали.  Чуб.  V.  46. 
Да  йшла  дівка  да  яриною  да  ярина  леліє, 
за  нею  іде  козаченько,  як  лебідь  біліє.  Чуб. 
У.  23.  Лебёдик  в  лебедочко  употребляют- 

ся какъ  ласкательное  названіе  по  отноше- 
нію  къ  мужчині,  подобно  тому,  какъ  въ 

русскомъ  язьікі  слово  „голубчикь".  Мій 
таточку,  мій  лебедочку!  Мил.  185.  Де  чу- 

райтесь, лебедики!  Шевч.  87.  Чого  ж  те- 
пер заплакав  ти?..  Що  серце  порване,,  по- 

бите, що  ось  як  жити  довелося?  Чи  так, 

лебедикуі—Еге.  Шевч.  577. 
Леббнь,  нар. = Либонь.  Заслаб  чумак, 

заслаб,  молоденький,  да  лебонь  хоче  вмер- 
ти. Чуб.  V.   1044. 

Лей,  иа,  ле.  1)  Левъ.  Дома  лев,  а  на 
війні  тхір.  Ном.  Л»  4352.  2)  Монета:  а) 
10  коп.  Подол,  и  Бессар.  г.  б)  австрійскій 
гульдень.  Федьк.  І.  4.  Гол.  IV.  532.  Ум. 
Левин.  Песика  б'ють,  а  левик  боїться. 
Ном.  №  3902. 

Левада,  дн,  ж.  Окопанное  или  ого 
розненное  місто  для  сінокоса  вблизи 
усадьбы.  За  городом  левада,  де  .мралась 
громада.  Ном.  №  9091.  Як    би    на    вашій 
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леваді  та  мій  вітряк.  Ном.  8968.  Ум. 
Левадка.  Купив  левадку,  поставив  вітряк 
і  довіку  їв  хліб.  Кв. 

Левадний,  а,  е.  Относя щійся  къ  ле- 
ваді. Шелех. 

Левенець,  нця,  .«.  Молодець,  рослый 
парень.  Ой  козаченьку,  шенце!  Не  скажу 
и  тобі,  серце!  Чуб.  V.  319.  То  був  з 
Хресців  Кононенко  Опанас,  левенеім.  .  Мо- 

лодий, та  ба:  мисливець!..  Мкр.  Н.  7.  Ле- 
венець  довго  опинавсь  і  серцю  не  давав  по- 
толн.  Мкр.  Г.  18.  Ум.  Левёнчик.  Ой  ле- 
еенче,  левенчику,  вдовин  сину,  одинчику! 
Чи  знаєш  ти  степи  турецькії  і  проходи 
козацькії?  Мет.  446. 

Левеня,  ряти  с.  Львелокъ.  І  левенят 

розгублює  левиця.  К.  Іов.  10.  Ум.  Леве- 
нятко. 

Левержет,  та,  м.  Клокъ  волесъ,  остав- 
ленный спереди  надо  лбомъ  на  совершен- 

но остриженной  голов*  мужчины;  въ  на- 
стоящее время  такъ  стригутъ  лишь  ді- 

тей. Образецъ  стрижки  см.  на  портреті 
лубенскаго  полковника  Максима  Ильяшен- 
ка.  (КС.   1891.  I.). 

Левнндовий,  а,  е.  Изъ  лавенды.  (Пан- 
на) плете  вінки  левиндові  на  тісовгм  столі. 

Гол.  І.  81. 

Левиний,  а,  е.— Левовий.  О  Боже! 
потрощи  їм  зуби,  кріваві  іцелепи  левині!  К. 
ІІсал.  132. 

Левйха,  хи,  ж.  —  Левиця.  Дивиться, 
перед  їм  левйха  стоїть.  Рудч.  Ск.   І.  135. 

Левиця,  ці,  ж.  Львица.  К.  Іов.  10. 
Левіхна,  ии,  зк\=Невіхна.  То  моя 

левіхна  коханка.  Мет.  232. 

Левовий,  а,  е.  Львиный.  Навчав  Га- 
лю послать  брата  левового  молока  достать. 

Рудч.  Ск.   135. 
Левурда,  ди,  ж.  Раст.  Ро1у£опищ 

Візіогіа  К  Черк.  у. 
Лев^сь,  ся,  м.  Ум.  и  ласкат.  отъ  лев. 
Левч^к,  ка,  ле.=Лввеня.  Томить  лева 

юлод  і  левчука  зюіа.  К.  Псал.  43. 
Лев  А,  йти,  с.=Левеня.  Мнж.  31. 
Лега,  ги,  об..  Лежебокь. 

Легат,  та,  м.  Легатъ.  Ієзуїт  Посевин, 
легат  папський,  перший  начав  Унію  в  Ук- 

раїні. Шевч.  Гайдам.,  Приписи,  №  ІЗ. 
Легво,  ва,  г .=  Лігво. 
Легеня,  ні,  ж.  Легкое  (риїто).  Ста- 
ли суди  судити,  комарика  ділити:  сьому- 

тому  па  стегну,  а  Костеві  голова...  а  Йва- 
нові печінка...  а  Грицькові  легені-  Нп. 
Легіннх,  ка,  м.  Ум.  оть  леґінь. 

Леґінь,  ня,  м  —Парубок.  Ішов  ле- 

гші, з  полонини  на  нове  подвір'є-  Гол.  III. 
216.  Приходя  до  мене  молодці-соколи'.  ле- 
гіню,  на  танець,  леггню,  на  поле!  Федьк. 
І.  44.  Ум.  Легший.  Ой  до  мене,  легіники! 
Гол.  II.  421. 

Легіби,  ну.  м.  Легіонь,  отрядъ  войска. 
В  британських  гальських  легіонах  не  мушт- 

рувались. Шевч.  606. 
Легкий,  а,  є.  Легкій,  легковесный; 

нетрудный.  Нехай  йому  земля  легки  (о  по- 
койникі).  Ном.  №  351.  Хліб  глевкий,  на 
зуби  легкий.  Ном.  №  12288.  Іде  оовк  та  й 
думає:  „Який  я  дурень  єсть!  Чи  я  пан,  чи 

що,  шо  ще  захотів  легкою  хліба"?  Рудч.  Ск. І.  7.  Ум.  Легенький,  легесенький.  Легеньке 
суденечко,  срібне  веселечко.  Чуб.  V.  976. 
Над  широкими  сіножатями,  над  зеленими 
ярами  повстав  легесенький  туман.  Левиц. 

Легкість,  кости,  ж.  Легкость.  А  тобі 
дай  Бог  крепість  і  легкість.  Чуб.  І.  135. 

Легко,  нар.  Легко,    легковісно;    неза 
труднительно.  Інший  легко  робить,  а  хоро 
ше  ходить.  Ном.  №  1691.  Біда  здибає  лег- 

ко, а  трудно   її   збутися    Ном.    №  2171 
Легко  йому  лежати,  пером  землю  держати 
(Пожеланіе  покойнику).  Ном.  №  356.  Леї 
ко  йому  дихать!  (Благожеланіе).    Ном.   № 
4552.     Щоб    тобі     так     легко      дихать! 
(Прокляті  є).     Ср.    ст.    Легше    и    лёкше 
Ум.  Легенько,   легесенько.    Піди   собі    ти 

хенько  і  легенько  з  хати.  Чуб.  І.  135.  Не- 
хай тобі  зозуленька,  мені  соловейко,  нехай 

тобі  там  легенько,  де  моє    серденько.    Чуб. 
V.  73.  Нехай  йому  легенько  згадається,  де 
він  у  світі  повертається.    Ном.  №  11609. 
За  помилки  Зося  легесенько  скубла    його  за 
вухо.  Левиц.  І.  338.  Ой  як  легесенько  переш- 

ийку да  котитися,    а  ще    й    легше,  легше 
молодому  та  женитися.  Чуб.  III.  142. 

Легкобят,  та,  лі.  Человікь,  не  зани- 
мающійся  тяжелымъ  трудомь. 

Легковажити,  жу,  жиш,  м.  Мало  ці- 
нить, мало  придавать  значеній,  прене- 

брегать. Легкодумний,  а,  е.  Легкомысленный. 
Желех. 

Легкодумно,  нар.  Легкомысленно. 

Легкодумство,  ва,  с  Легкомнсліе.  Ви- 
давати всякі  іазети. .  ради  редакторської 

наживи  з  людською  недосвіду  і  легкодум- 
ства. К.  ХП-  125. 

Легкодух,  ха,  м.  1)  Изніженньгй,  сла- 
бый человікь.  2)  Малодушный  человікь. 

Тілько  легкодухам  здається,  що  наша  сило 
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шию,  супротив  тієї  сили,  що  рине  на  нас. 
К-  ХП.  127.  „Гей,  хто  зо  мною  вийде  би- 

тись, покоштувати  сту  санів? и ...  Дарес 
довгенько  дожидався,  мовчали  всі,  ніхто  не 
йшов,  з  ним  всякий  битися  боявся,  собою 

страху  всім  задав.  „  Так  ви,  бачу,  всі  легко- 
духи, передо  мною  так  як  мухи  і  пудо- 

хвети  наю.ю!*.  Котл.  Ен.  II.  8.  Легкоду- 
хів між  ними  не  буває:  ні  слово  нас,  ні 

діло  не  злякає.  К.  ЦН.  159. 

Легкодухий,  а,  є.  1)  Слабый,  изне- 
женный. 2)  Малодушный,  трусливый.  Такі 

легкодухі,  що  в  радощах  та  роскоишх  не- 
має над  їх,  а  в  притузі  вони  як  трава 

полягають.  МВ.  (О.  1862.  І.  90).  Чіпка 
росказував,  який  йому  здався  вовк:  здоро- 

вий, а  легкодухий.  Мир.  ХРВ.  45. 
Легкодушний,  ка,  м.  Малый  хлібець 

для  подаянія  нищимъ.  Легкодушники...  се 
малі  хлібці,  які  подають  за  простибіг,  аби 
легче  було  помершим  душам.  Шух.  І.  143. 

Легкокрилий,  а,  є.  Легко  летающій 
(о  птицахъ).  Желех. 

Легкота,  їй,  ж   Легкость.  НВолын.  у. 

Легкуша,    ші,    ж.    Языкъ,    дыхатель- 
ное горло,  легкія,  сердце  и  печенка  вмісти. 
Лёглий,    а,    е.    Залежалый,    затхлый, 

прЬлый  (о  мукі). 
Легка,  нар.— Лігма. 
Лёгмас.  са,  лі.— Лега. 
Лёгот,  ту, .«.  Зефиръ,  легкій  вЬтерокъ. 
Легушаа,  ки,  ле.=Легеня. 
Легче,  легше  и  лёгчий,  лёгший,  а,  е. 

Сравн.  ст.  отъ  легко,  легкий.    Нехай    тебе 
Бог  прощає    та    добрії   люде;    молись  Богу 
та  йди  собі, — мені   легше  буде.    Шевч.  73. 
Ум.    Лёгш(ч)енько,    лёгш(ч)еньний.    Буду   я 
для   неї   наймичку    держати,    щоб   вона  в 
мене  легченьно  робила,  щоб  вона  в  .мене  хо- 

роше ходила.  Чуб.  V.  624. 
Легшати,  шаю,  вш,  гл.  Становиться 

легче.  Оці  вірші  віршую  я  для  себе,  бра- 
тія моя:  мені  легшає  в  неволі,  як  я  їх 

складаю.  Шевч.  442. 

Леґа,  ґи,  06.= Лежень.  Свекор  не  да- 
вав невістці  їсти,  що  .геїа  була.  Ном. 

№  9984. 

Леґввнй,  а,  є.  Лінивий,  уклоняюіцій- 
ся  отъ  работы.  Балт.  у. 

Леґарь,  ря,  м.  1)=Ліґарь.  2)  Лін- 
тяй,  лежебокъ.  Мнж.   184. 

Легедуватися,  дуюся,  ешся,  гл.  До- 
вольствоваться. Бідний  леїедуєсі  (вдоволь- 

няєся)  стравою,  зготовленою  або  випеченою 
з  кукурудзяної  муки    Шух.  І.  36. 

Леґбйда,  ди.  м.  1)=Леґарь  2.  Вх.  Зн. 
33.  2)  Неповоротливый  человікь,  увалень. 

Леґінь,  ня,  м.  1)=Легшь.  КоІЬ.  І. 
68.  2)  Раст.  дирамидальный  тополь,  Рори- 
Іив  ругатісіаіів.  Вх.  Лем.  431. 

Легувати,  ґ^ю,  вш,  гл.  Завітать. 
Леґурний,  а,  е.  Медлительный.  Та  це 

чоловік  летурний  собі.  Йому,  здається,  хоча  б 
і  жінка  зараз  умер.га,  то  й  не  гайка. 

Леґурно,  нар.  Медленно,  медлительно. 
Гля',  як  яструб  летить  леїурної  Чого  це 
він?  Чи  не  голуба  несе;  а  мо  й  ззів, — важко. 
Екатерин,  г. 

Лёда,  нескл.  Всякій,  кто-бы  ни,  что-бы 
ни  (въ  презрительномъ  смьіслі).  Лёда- 
хто  (лёда-кого,  лёда-ному)...  Всякій,  пер- 

вый попавшійся.  Лёда-що  (лёда-чогб) .. 
Всякій  пустякъ,  всякая  безділица.  Лёда- 
як.  Какъ-нибудь,  лишь-бы  какъ,  плохо. 
Желех.  Леда-біда.  Негодяй,  плохой  чело- 

вікь. Шкода  мене  молодої,  шкода  мою 

стану,  та  як  я  ся  леда-біді  у  руки  до- 
стану. Гол.  П.  779. 

I.  Ледай  =  Леда.  Ой  благодарю  Тебе, 
Господа  милосердною,  а  що  не  ледай-кому 
моя  худоба  буде  доставати.  АД    I.  253. 

II.  Ледай,  дай,  м.  Бездільникь.  Левч. 
Лінтяй.  Сказано,— ледай:  і  досі  скотині 
не  подавано,  не  позагрібано.  Полт.  і'. 

Ледака,  ки,  м.  1)  Лінтяй.  2)  Негод- 
никъ,  безпутникъ.  Желех. 

Ледарство,  ва,  с.  Праздность,  безділь- 
ничанье,  нерадивость.  Не  риз  Господь  спа- 

сав людей  своїх  з  неволі,  та  ледарством 
своїм  вони  йою  гнівили.  К.  Псал.  247. 

Лёдарь,  ря,  м.  Лінтяй,  бездільникь, 
лодарь.  В  москалі,  оцих  ледарів'.  Левиц. 
Иов.   184. 

Лёдарь,  рі,  ж.  соб.  Лінтяй,  безділь- 
ники,  сбродъ.  Давно  я  потоптав  би  сю 
.іедарь,  да  тілько  честь  на  собі  кладу.  К. 
ЧР.  106.  Поіуби  ледачу  ледарь.  К.  Псал.  13. 

Ледацюга,  ги,  м.  Ув.  отъ  ледака. 
Ном.  Л«  13663.  Ледацюга,  .гедацюга,  леда- 

чою й  батька.  Марк. 

Лёдач,  чі,  ж.  1)  Дрянь,  плохая  вещь. 
Вх.  Лем.  431.  Се  вино  велика  ледач.  2)= 
Ледащо.  Він  до  краю  розлайдачився;  ска- 

зано, у  ледач  записався.  Подольск."  г. Ледачёиький,  а,  е.  Ум.  отъ  ледачий. 

Ледачий,  а,  е.  1)  Лінивьій;  обліпив- 
шійся. Ледачому  все  важко  робити.  Тур- 

кеня дрімала.  Дрімав  у  харемі  ледачий 
султан.  Шевч.  58.  Ледача  шкапа  скрізь 
припинай  має.  Ном.  .V  10848.  2)  Дурной, 
ничтожный,  негодный,  плохой.  Ледача  та 
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дівка,  що  сама  себе  хвалить.  Посл.  Леда- 
чому ледача  й  смерть.  Ном.  №  7100.  З 

серця  беруться  ледачі  думки.  Єв.  Мт.  XV. 
19.  Ой  чумаче,  чумаче,  життя  твоє  ле- 

даче. Рудч.  Чп.  Добре  далеко  чуть,  а  ле- 
даче ще  далі.  Ном.. .№  4451.  Холодно,  вдяг- 

нувшись у  їдно! — Іднакоео  в  двоє,  як  ледачі 
обоє-  Нон.  №  643.  Ум.  Ледачёнышй.  Вни- 

зу— путній  ставок,  а  через  його  ледачень- 
кий  місток.  О.  1862.  ЇХ.  62. 

Ледачина,  ни,  об.=Ледащо,  леда- 
щиця. Гол.  II.  427.  Вх.  Лем.  431. 

Ледачо,  нар.  1  Ліниво.  2)  Плохо, 

дурно. 
Ледащий,  а,  є  =  Ледачий.  Ледащому 

всюди  зле.  Чуб.  І.  262. 

Ледащиця,  ці,  об.  Нерадивый,  нера- 
дивая, негодникъ,  негодаица,  негодяй,  не- 

годяйка. Ходила  б  у  білому,  дак  скажуть — 
чепуриться,  ходила  б  у  чорному,  дак  ска- 
жуть — ледащиця.  Мет.  279.  Ум.  Леда- 
щичка,  ледащйченька.  А  Нечипорів  батько 
та  був  собі  великий  ледащичка:  спився  і 
звівся  ні  на  що.  Кв.  І.  233.  Аж  вік  са- 

мий   п'яниченька  й  великая   ледащйченька. 
Грин    НІ.  381. 

Ледащіти,  щію,  еш,  и.  Разленивать- 
ся, портиться,  діляться  негодяемъ. 
Ледащо,  ща,  с.  Г)  Лінтлй.  Ой  роблю 

я,  роблю, — робота  ні  за  що:  люде  кажуть 
і  говорять:  сирота  ледащо.  Нп.  Ледащо  не- 

робоче. Котл.  Ен.  VI.  17.  2)  Негодникъ, 
негодница,  безпутний,  безпутная.  Добрий 
доброю  слова  боїться,  а  ледащо  и  побою 
не  боїться.  Ном.  №  3873.  Люде  серця  не 
спитають,  а  скажуть:  ледащо.  Шевч.  65. 
Пуститися  в  ледащо.  Сделаться  негодни- 
комъ.  Чи  се  і  ти  пустивсь  в  ледащо,  і/<о 
хочеш  нас  звести  ні  на  що?  Котл.  Ен.  11.  6. 

3)  О  предметахъ:  плохой,  негодный,  дрян- 
ной. Зіма!  кожуха  нема,  чоботи  ледащо  і 

їсти  нема  що.  Ном.  .V  561. 

Ледаявий,  а,  е.  Дрянной,  дурной,  пло- 
хой, негодный.  Доброму  скрізь  добре,  а  ле- 

даякому  скрізь  погано.  Каменец,  у.  Ледая- 
1,-ою  бортника  і  мед  ледачим  пахне.  Ном. 
№  7160. 

Ледве,  ледві,  лёдво,  нар.  1)  Едва, 
чуть,  лишь  только.  Держались  ледве  на 
ногах.  Котл.  Ен.  V.  16.  Ледве- ледве  дише. 
Шевч.  67.  Ледві  додому  притиов-  Чуб.  І. 
201.  Та  напила  м  ся,  ледво  стою.  Чуб.  V. 
681.  Ледві  ми  ввійшли,  він  почав  сміятись. 
МВ.  137.  2)  Едва-ли,  врядъ-ли.  У  цій 
корчмі  ледві  є  пиво?  Каменец,  у.  Сьоюдня 

ледві  прийде,  бо  свято.  Каменец,  у.  Ледво 
є  він  дома.  Каменец,  у.  Ледво  тямите  ви 
діда,  бо  були  сте  малі  ще.  Каменец,  у. 
Ледві(6)-не-ледві(6).  Едва,  едва,  съ  тру- 
домъ.  Так  упивсь  на  пгій  оказії,  що  ледво- 
не-ледво  додому  дійшов.  Каменец,  у.  Я  ледві- 
не-ледві  забрав,— такі  великі.  ЗОЮР.  І.  229. 

Ледиця,  ці,  ж.  Гололедица.  Вх.  Уг. 249. 

Ледівва,  ви,  ж.  1)=Ледиця.  Вх.  Лем. 
431.  2)  Ледяныя  сосульки  на  деревьяхъ. 
Вх.  Лем.  431.  3)  Каменная  (кристаллизи 
рованная)  соль.  НВолын.  у. 

Ледінь,  ня,  V.  —  Леґінь.  Узяв  ледінь 
стару  бабу,  кайтеся,  хрестяне!  Гол.  III. 
514.  Ой  любили  два  ледіні  єдну  молодицю. 
Гол.  Ум  Ледіник.  Порубали  ледіника  у  чу- 

жої жінки.  Гол.  І.  227.  Поставайте,  ле- 
діники,  де  танцю,  до  танцю.  Гол. 

Ледбвий,  а,  е.  Ледяной. — сіль.  Крис- 
таллизованная соль.  Учици  їм  оцту  з  пер- 

цем і  борсуковим  салом  і  ледової  соли. 

Чуб.  І.  74. Ледь-не-ледь,  нар.  =  Ледве-не-ледве. 
Ледь-не-ледь  доїхав,  таке  болото.  НВолын.  у. 

Ледянка,  ви,  ж.=~ Ледівва.  Вписавсь 
в  купці,  ямлив  товар:  ледянку-сіль  і  добру 
кримку,  мед,  віск...  Мкр.  Г.  54. 

Леестр,  ру,  лі,  Реестръ. 
Леестровйв,  ка.  м.  =  Лейстровив 

Стали  недоляшки  поруч  із  ляхами, — обгор- 
нули наливайців  леестровиками.  К.  Досв.  8. 

Лежа,  жі,  ж.  Лежаніе.  З  спання  не 
купить  коня,  а  з  лежі  не  справить  одежі. 
Ном.  №  11299.  Упасти  у  лежу.  Заболіть. 

Шух.  І.  97. Лежайка,  ви,,  ж.  Рыба  ВагЬив  Лиуіа- 
Иіів.  Вх.  Уг.  249. 

Лежав,  ка,  м.  1)  Горизонтальная  часть 
дымовой  трубы  на  потолкі.  2)  Валежникъ. 
Волын.  г.  3)  Лежащій  улей. 

Лежаний,  а,  е.  Достающійся  безъ 
труда.  У  нас  грошей  лежаних  нема.  Грин. 
I.  244.  Попові  а  котові  лежаний  хліб. 
Ном.  №  8071. 

Лёжанва,  ви,  ж.  1)  Лежаніе,  ничего 

неділаніе  постоянное.  2)  Лвность.  Ле- 
жанка го  напала.  Онъ  еділалея  ліниві.. 

Вх.  Зн.  32.  3)  Сорванная  зеленою,  но  эа- 
тъмъ  улежавшаяся  груша. 

Лежанка,  ви,  ж.  Лежанка.  Стара  си- 
дить на  лежанці  та  колише  малою  внука. 

Левиц.  Ум.  Лежаночна. 
Лежання,  ня,  с.  Лежаніе.  За  спанням 
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та  лежанням    і  сорочки  не  будеш   мати. 
Ном.  №  10301. 

Лежаночка,  кн.  ж.  Ум.  отъ  ле- 
жанка. 

Лежати,  жу\  жнш,  гл.  1)  Лежать.  Бо- 
же поможи,  а  сам  не  лежи.  Ном.  №  70. 

Легенько  лежати.  (Благожелавіе  покойни- 
ку). 2)  Боліть.  Теща  Симонова  лежала 

в  пропасниці.  Єв.  Мр.  І.  30.  Дай,  Боже, 
з  який  час  лежати,  а  не  нагло  помірати. 
Ном.  №  8003.  Кріпко  лежали  -?  піст,  а  ні 
одна  не  вмерла,  всі  повичунювали.  Черниг. 
7-  Лежати  на  смертній  постелі.  Умирать. 
Харьк.  3)  Лежати  в  евозі.  Стоять  въ  ла- 
гері.  Годі,  годі,  козаченьки,  в  обозі  лежа- 

ти, ой  ходімо  під  Гусятин  жиди  рабува- 
ти.  Гол.  І.  13. 

Л  вжатися,  жйться,  іл.  безл.  Лежать- 
ся. Ой  не  спиться,  не  лежитьея  і  сон  ме- 

не не  бере.  Чуб.  V.  36. 
Дежачнй,  а,  є.  1)  Лежащій.  Вовк 

зайця  не  дожене, — хиба  так,  лежачою  на- 
гиба О.  1861.  V.  69.  Під  лежачий  камінь 

і  вода  не  тече.  Ном.  №  7206.  2)  Находя- 
шійся  безъ  употребленія.  Як  би  він  не 
пив  горілки,  то  досі  б  лежачі  гроші  лежа- 

ли, не  то  що  як  тепера  позичати  по 
гривні.  Харьк.  3)=Лежаний.  Нема  ніде 
хліба  лежачою.  М.  В.  І.  25.  Лежачим  хлі- 

бом набивають  пузо.  К.  ПС.  82.  4)  Ле- 
жача худоба.  Недвижимое  имущество. 

Лежачки,  нар.  Лежмя,  въ  лежачемъ  по- 
ложеній. Ком.  II.  19. 

Лежеббкий,  а,  е.  Ленивый.  Була  у 
чоловіка  жінка — лиха,  дуіта,  лежебока. 
Ном.  №  12000. 

Лежень,  жня,  м.  1)  Лежебокъ.  Що 
дворовий  лежень  не  хоче  робити,  тільки 
спати  та  гуляти  та  горілку  пити.  Мил. 
73.  Лежня  справляти.  Ничего  не  ділать. 

2)  Бревно,  лежащее  на  землі-  и  служащее 
вмісто  фундамента  для  сгЪны  хаты.  Те- 

пер становлять  хати  на  стоянах,  а  перш 
було  на  лежнях.  Лебед.  у.  3)  Боровъ,  ды- 

мовая труба  на  нотолкі,  горизонтально 
лежащая,  то-же,  что  и  Лежак  1.  4).  Ле- 

жащій улей.  См.  Лежак  3.  5)  Родъ  боль- 
шого калача,  обрядовый  свадебный  хдъбъ. 

Чуб.  IV.  236.  В  п'ятницю  до  діла  лежні 
з  гурту  поробили  та  шишки  і  перепійці 
в.  піч  посадовили;  коровай-же  спорядивши 
з  самую  суботу,  посадить  його  впросили 
Кирика  Голоту.  Мкр.  Н.  21. 

Лежіння,  ня,  с  Лежаніе.  Через  сидін- 
ня не  впало  в  лежіння.  Ном.  №  10846. 
Лежня,  нар.  Въ  лежачемъ  положеній. 

Попереду  сніп  лежма  б'ють,  а  потім  сторч 
поставе.  Каменец,  у.  — лежати.  Постоян- 

но, не  вставая  лежать.  Лежма  лежу  хво- 
ра. НВодын.  у. 
Лёжник,  ка,  м.  1)  Боровъ  дымовой 

трубы?,  „Любимымъ  мъттопребывашемъ 

„вихованця"  есть  „лёжник",  на  чердаки". 
Чуб.  I.  208.  2)  Лёжники  справляти=Леж- 
ня  справляти.  О.  1862.  III.  20. 

Лежнюха,  хи,  оо.= Лежень  1 .  Желех. 
Лежнй,  ні,  дас.=Лежа.  За  лежнею  ні- 

коли посидіти.  Ном.  №  10846. 

Лежнйка,  ки,  о(1=  Лежень  1.  Желех. 
Вх.  Зн. 

Леж^н,  на,  м.  =  Лежень  1.  Чуб. 
I.  262. 

Лежу^х,  ха,  м.  1)= Лежень  1.  Ка- 
менец, у.  Лежух  лежить,  а  над  ним  Бог 

кряжить.  Ном.  Дё  1682.  Лежухові  Бої  до- 
лю дає.  Ном.  №  1683.  2)  Упавшее  или  по- 

валенное бурей  дерево.  Вх.  Зн.  33.  3) 
Птица  козодой,  Саргітиі^из  еигораегю. 
Вх.  Лем.  431. 

Левнво,  ва,  с.  Лъстница  изъ  лыка 

(у  бортник.). Лёзо,  ва,  с.  Лезвіе.  Уман.  у.  Оце  обух, 
а  це  лезо  (у  сокири).  Харьк.  Ум.  Лізко. 

Лейбик,  ка,  м.  1)  Родъ  жилета  у  лем- 
кокъ.  Гол.  Од.  75.  2)  Родъ  женской 
верхней  теплой  одежды  на  вагв.  Рк.  Левиц. 

Лейментарь,  ря,  м.  Рейментарь.  Мет. 
425. 

Лёйстер,  стру,  м.  Реестръ.  Напишіть 
у  лсйстри.  Мил.   162. 

Лейстрбввй,  а,  е.  Реестровый.  Тоді 
сироту  Степана,  козака  лейстровою,  ота- 

мана молодою,  турки-яничари  ловили.  Шевч. 
255.  Тільки  обізвався  писарь  військовий,  ко- 

зак лейстровий.  Дума. 

Лейстровйк,  ка,  м.  Реестровый  ка- 
закъ.  Бенкетує  шляхта,  іграючи  в  карти, 
а  козаки- лейстровики  додержують  варти. 
К.  Доев. 

Лейтарь,  ря,  м.  Рейтаръ.  Скоро  лейта- 
рі  до  йою  прибували,  листи  подавали.  АД. 
Н.  123. 

Лёквар,  ру,  м.  Варенье  изъ  сливъ. 
Угор. 

Лекція,  ції,  ж.  Урокъ,  лекція.  Не 
вивчиш  лекції, — профессорі  й  слова  не  ска- 
жуть.  Левиц.  I.   152. 

Лёкшати,  шаю,  вш,  гл. = Легшати. 
Желех. 

Лёкше,  но/?.=Леппе.  Лекше  говорити, 
ніж  зробити.  Ном.  №  5605. 

Лёле,  лёлечко!  меж.  Увы!  Горе)  Бвдаї 
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Ой  леле,  леле!  битиме  татусь.  Лубен,  у. 
Ой  лелечко,  лелечко,  болить  моє  сердечко! 
Чуб.  V.  1061.  Желе,  лелечко  мені!  Ном.  № 
9270. 

Леле,  меж.  ?  Припівь  въ  дітской 
пісенні:  Желе,  діду,  леле,  бабо,  леле,  Кова- 

ленку! Та  понесім  погуляти  дитину  ма- 

леньку. Ном.  №  9262.' Лелека,  ки,  ж.  Аисть,  Сісопіа.  Облі- 
тав сердега  море  й  землі,  як  лелека.  Мкр. 

Н.  Ум.  Лелёчиа.  Ув.  Лелёчище. 

Лелекати,  чу,  чеш,  гл.  Вопить,  сто- 
нять.  Желечу- лелечу,— поки  то  встану.  Во- 

на нездужає — всю  ніч  лелече-  Борз.  у. 
Леленути,  ну,  неш,  гл.  Сильно  по- 

лить, хлынуть.  А  після  тієї  грози  як  ле- 
лене  дощ!  Мирг.  у.  Слов.  Д.  Эварн. 

Лелесати,  сан»,  еш,  гл.=Лвлекатн. 
Як  стали  орла  іс  цехом  ховати,  і  стала 
птиця  небесна  як  коза-  лелесати.  Желеса 
мов  скажений.  Харьк. 

Лелетати,  чу,  чеш  и  лелетітн,  чУ, 
їйш,  гл.  Напівать?  Вх.  Зн.  32. 

Лелечий,  а,  е.  Свойственный,  принад- 
лежащій  аисту. 

Лелечинй,  нити,  е.  Птенецъ  аисть. 
Харьк.  Ум.  Лелечинятко. 

Лелечич,  ча,  м.  Аисті- самець.  Поле- 
тів уже .  лелечич,  полізу  до  гнізда.  Лубен,  у. 
Лелечище,  ща,  м.  Ув.  оть  лелека. 
Лелечка,  ви,  м.  Ум.  оть  лелека. 
Лелечко   См.  Леле. 
Лёлик,  ва,  л(— Лилик.  Вх.  Пч.  II.  7. 
Лелі=Лельо.  Желех. 

Леліенька,  ки,  ж.  Ум.  оть  лелія. 
Леління,  яя,  с.  Тихое  теченіе.  Тихе 

леління...  води  по  камінні.  Левиц. 
Леліт,  лета,  м.  Птица  изъ  породы 

совъ,  сычъ.  Вх.  Зн   33. 
Леліти,  лію,  еш,  гл.  1)  Сверкать;  стру- 

иться блестя,  блестіть;  переливаться.  Так 
і  леліють  церкви  уряжені  та  золоті.  Зміев.  у. 

В  неї  подвір'я  сріблом  леліє.  Гол.  III.  543. 
Да  йшла  дівка  да  яриною,  да  ярина  леліє. 
Чуб.  V.  23.  Там  вода  леліє,  на  єї  дивлюся. 
Мет.  А  на  морі  вода  леліла.  Ни.  2)  Ле- 

ліять. Та  мала  собі  сина  єдиною  Івася 

Вдовиченка,  змалку  леліла,  у  найми  не  пус- 
кала. Мет.  414. 

Лелітка,  ки,  ж.  1)  Металлическая 
блестка,  пришиваемая  на  одежді,  церковн. 

•  облаченіи  и  пр.  Каменец,  у.  2)  мн.  Головное 
укратеніе  гуцулокь:  мелкія  бляшечки  во- 
кругъ  головы.  Гол.  Од.  73.  Ум.  Леліточка. 
Ніхто  не  віадає,  що  на  гільцю  сяє:  золоті 
корхи  верхи,  срібні  да  леліточки.  Рк.  Макс. 

Употребляется  какъ  ласкательное  слово: 
Ти  ж  моя  леліточка! 

Леліч,  чу,  м.  Аіпив  уігісіів.  Вх.  Зн.  32. 
Лелія,  ліі.  ж.  Лилія-  Насіяла  ми- 

ленькая білої  лелії.  Гол.  І.  327.  Ой  як  же 
ти  процвітаєш,  як  в  саду  лелія.  Чуб.  V. 
428,  Ум.  Леліенька.  Сестро  ж  моя,  леліень- 
ко  біла! ,  Федьк.  І.  9. 

Леліяти,  лію,  еш,  гл.  Леліять.  Мати 
-сина  леліяла,  потіхи  ся  надіяла.  Гол.  І.  164. 

Лёлька,  ки,  лс.=Лельо.  Гол.  І.  223. 
Желех. 

Лельо,  яя.  м.  Батюшка,  отець.  Шух. 

І.  32. 
Лельом-полельон,  нар.  Еле  ноги  пере- 

двигая. Що  ти  ходиш  лельом-полельом, 
наче  тобі  ступінь  по  червінцеві.  Подольск  г. 

Лелй,  лі,  ле.=Л6я.  Як  пішла  леля, 
то  всі  городи  піском  позаносило.  Черниг.  у. 

Леляк,  ка,  м.  Козодой,  лилокъ.  Ра- 
дом, у. 

Лем,  сз.  1)  Но.  Дівча,  дівча,  вода  чис- 
та, лем  ти  сама  есь  нечиста.  Гол.  IV. 

522.  2)  Лишь  только.  Гол.  І.  Вступленіе, 
725.  3)  Какъ  вставка  въ  річь:  воть,  відь,  же. 

Лежак,  ка,  м.  Названіе  малоросса,  жи- 
вущаго  въ  Венгріи,  въ  долинахь,  за  Бес- 

кидами. О.  1861.  І.  265;  1862.  І    79. 

Лежачка,  ви,  Малорусска  изъ  Вен- 
гріи, жительница  долинъ  за  Бескидами. 

Желех. 
Лембив,  ва,  м.  Алембикъ,  перегонный 

кубь. Леме,  сз.= Лем.  Вх.  Зн.  32. 
Лемент,  ту,  м.  Плачь,  вопль,  рыда- 

йіе;  крикъ.  Чутно  було  в  Рамі  юлос,  ле- 
мент. Єв.  Мт.  II.  18.  Із  городіз  встає  під 

небо  лемент.  К.  Іов.  58.  Коли  вихожу  з  ха- 
ти, а  на  вулиці  такий  галас,  такий  ле- 

мент! Канев  у.  Ото  буде  лементу!  Левиц. 
Пов.   143. 

Лементарь,  ря,  м.  =  Лейментарь. 
Мет.  425. 

Ленеятіти,  ч^,  тйш,  гл.  Кричать, 
громко  говорить.  Жінки  лементіли  біля 
корчми,  аби  дав  жид  без  грошей  горілки. 
Каменец,  у. 

Лементування,  яя,  с.  Вопль,  крикъ. 
Охрипле  лементування.  Мир.  Пов.  II.  108. 

Лементувати,  т^ю,  еш,  ід.  Вопить, 
кричать.  Ном.  №  13022. 

Лементуватися,  туюся,  ешся,  гл.  Хло- 
потать, суетиться.  Полт.  г. 

Леибха,  хи,  ж.  1)= Лемішка.  2)  об. 
Флегматикь;  неуклюжій.  НВолын.  у. 

Лемехуватий,  а,  е.    Неповоротливый, 
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медлительный,  фдегматическій.  Черк-  у. 
ИБолынск.  у.  Левиц.  І.  163.  Стала  така 
лемехувата.  Г.  Барв.  365. 

Лемепшк,  ка,  м.  Ум.  отъ  леміш. 
Лензати,  ваю,  заеш,  гл.  Медленно  петь. 

Лемвіти,  жу ,  знш,  и.  Медленно  идти, 
тащиться.  Желех. 

Лемич,  чу,  м.  Раст.  Аіпив  уігіаіб. 
Лв.  96.  См.  Леліч. 

Леміш,  ша,  м.  1)  Сошникъ,  лемехъ 

(въ  плугі).  Чому  ви,  хлопці,  не  орете? — 
Да,  дядьку,  свято  — Яке  свято? —  Чересло 
й  леміш  ізнято.  ЗОЮР.  І.  146.  Може  ви- 

кую я  з  йою  до  старою  плуга  новий  ле- 
міш і  чересло  і  в  тяжкі  упруги,  може, 

зорю  переліг  той.  Шевч.  669.  Зробив  з  ле- 
меша швайку.  Испортилъ  діло,  гора  ро- 
дила мышь.  Ном.  №  7613.  Ум.  Леке  шик. 

Леиішечка,  км,  ж.  Ум.  отъ  лемішка. 
Лемішка,  кн.  ж.  1)  Родъ  кушанья 

изъ  муки,  саламата.  Галушки  та  лемішка, 
а  хлібу  перемішка.  Ном.  №  12339.  Дівер 
з  невісткою  розбив  горщик  з  лемішкою. 
Чуб.  V.  724.  2)  Мяиля;  мягкій  и  безха- 

рактерний челов-вкъ.  Ум.  Леиішечка.  Чоло- 
віче, наварю  я  тобі  лемішечки.  Грин.  II.  164. 
Леміщанмй,  а,  е.  Изъ  лемішки.  Ле- 

мігцані  вареники. 
Лемківський,  а,  е.  Принадлежащей 

лемку.  Ж°лех. 
Ленківщнна,  им,  ж.  Местность,  за- 

селенная лемками:  погорье  Низкаго  Бески- 
да  отъ  р.  Сяна  по  Попрадскую  долину,  въ 
Сяндецкомъ  у.  Желех.  Голов.  І.  Вступл. 
725. 

Лемко,  ка,  м.  Галицкій  малороссь, 
житель  Лемківщмни.  Голов.  І.  Вступл.  725. 

ЛеииуЧи,  ну,  неш,  іл.  1)  Удалиться, 
отступить.  Желех.  2)  Стибрить,  стащить. 
Так  то  він  її  лемнув,  як  був  тут.  Брацл.  у. 

Леидерево,  ва,  с  Раст.  Ьагіх  еигораеа. 
Шух.  І.г18. 

Ленітн,  нію,  вш,  и.—  Леліти.  На  ка- 
лину вітер  віє,  калина  леніє.  Мет.  41.  Же- 

ніла  вода,  леніла.  Чуб.  III.  162. 
Ленийй,  а,  6.= Линини.  Розточено 

ленний  обрус  на  столі.  Чуб.  Розстелено 
ленні  скатерті  по  столу.  Мет.  152. 

Лёно,  сз.=Лем  2.  Вх.  Зн. 

Лента,  ти,  ж.  Лента'  (взято  изъ  русев. 
Я8.).  Кв.  І.  6.  Куплю  собі  шаблю  золотую, 
а  до  шаблі  ленту  голубую.  Черк.  у. 

Лента анй,  а,  е.  Рваный.    Вх.  Зн.  32. 
Лентюх,  ха,  м.  Одітни  въ  городскую 

одежду?  горожанинъ?  Шух.  I.  33. 
Ленітн,  иу\  неш,  гл.  Летіть.   Федьк. 

I.  27.  Ленъмо,  поленьмо  до  свою  пана.  Чуб. 
III.  440.  Кину  пером,  Лену  орлом,  конем 

поверну,  а  до  свою  отамана  таки  по- 

верну. Нп. Леопард,  да,  м.  Леопардъ.  /  леопард 
із  льоху  вискочив  на  сцену...  Ступив,  зир- 
нув, — і  полилась  святая  кров.    Шевч.  614. 

Леп,  пу,  м.  Нечистота  на  тілі,  пот- 
ная грязь.  Лепу  на  руках  башто.  Харьк.  у. 
Ленеснути,  ну\  неш,  гл.  Броситься 

біжать.  Тілько  пустив  мене  з  рук,  а  я  як 
ле*>есну  тікати.  Екатер.  у. 

Лепетайло,  ла,  с  Болтунъ,  а  въ  за- 
гадвахъ  названіе  языка.  Ном.,  стр.  297, 

№  222. 
Лепетати,  ч$,  чеш,  гл.  Лепетать,  бол- 

тать; говорить  невнятно.  Не  тямить  го- 
лова, що  язик  лепече.  Нон.  №  12987.  Ле- 
пече, як  той  пустий  млин.  Ном.  №  12984. 

Лепетень,  тни,  м.  Болтунъ.  Лепетень 
лепече,  а  дурень  слухає.  Чуб.  І.  262. 

Лепетиця,  ці,  ж.  Болтунья.  Ном.,  стр. 
294,  №  121. 

Лепетшни,  ни,  с.  Болтовня.  Левиц. 

Нов.  84. 
Лепетіти,  чу,  тіш,  гл.— Лепетати. 

Та  чого  лепетиш,  як  дзвоник?  Черк.  у. 
Лепетливий,  а,  е.  Болтливый.  Левиц. 

І.  399. 
Лепетун,  на,  м.  Болтунъ.  Желех.. 

Лепетуха,  хи,  ж.  І)  Болтунья;  ворч- 
ливая женщина.  Бо  свекруха,  лепетуха  свар- 
ливая голова,  вона  ж  мене  заклопоче — я 

дівчина  молода.  Чуб.  V.  535.  См.  Лепети- 
ця. 2)  Водка.  Як  нап'ється  лепетухи, 

стане  не  тверезий.  Чуб.  V.  1161.  3)Дати 
лепетухи.  Убіжать,  удрать.  Баба  дождала 
ночі  і  дала  лепетухи  до  пана.  Грин.  І. 
94.  Ум.  Лепету  шка.  Захтілося  лепетушки, 
пропила  моток  і  витушки.  Чуб.  V.  680. 

Лепети,  ті,  об.  Болтунъ,  болтунья. 
Лепеха,  хй,  ж.  1)  Раст.  Аирь,  Асогив 

саіашшз.  Также  Жидівська  лепеха.  ЗОЮР. 
І.  109.  2)  Раст.  Всігрив  вуїуаіісиз.  ЗЮЗО. 
І.  135. 

Лепехуватнй,  а,  є.  і  )=Ле мішкува- 
тий. 2)  Широколистый?  Ой  густий  очерет 

да  й  лепехуватий.  Чуб.  V.  176. 
Лепець,  пцвэ,  м.  Раст.  1)  Азрепідо 

ргоситЬеиз,  ЗЮЗО.  І.  113.  °)  Оаііит 
Арагіпе.  ЗЮЗО.  І.  123. 

Лепешнйк  и  лепешняк,  ка,  м.  Раст. 

Зсігрив  вуїуаіісив.  ЗЮЗО.  І.  135.  Сн.  Ле- пеха 2. 

Лепістка,  кн,  ж-  Лепестокъ.  Ун.  Ле- пісточка. 
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Лепіх,  ха,  м.  Раст.  Шисегіа  зресІаЬі- 
.18.  Вх.  Пч.  І.  10. 

Леп'шннк,  ка,  ж.  Раст.  Сагісез.  Лв.  97. 
Лепбк,  пкі,  м.  Раст.  Азреги^о  Ара- 

гіпе.  ЗЮЗОт  І.  113. 

Лепбрт,  ту,  м.  Рапорть.  Іул,  як  ко- 
мендант (справний,  Енеїві  лепорт  подав. 

Котл.  Ен.  УІ.  34. 

Депортувати,  т^ю,  еш,  ы.  Рапорто- 
вать, доносить.  Харьк. 

Лепський,  а,  є.  Хорошій,  красивый. 
Жив  я  собі  недалеко  од  сього  лепською  го- 

рода. Греб.  400. 
Лепсько,  нар.  Хорошо,  красиво.  Із 

кожного  куріня  везли  знамена  на  конях, 
лепсько  убраних.  Стор.  II.  156. 

Лепта,  ти,  ж.  Лепта.  Спасибі,  друже 
мій  убогий, — ти,  знаю,  лепту  розділив  свою 
єдину.  Шевч.  561. 

Лептйпя,  ці,  ж.  Раст.  ЬусЬпів.  Шух. 
Ь  21. 

Лепух,  ха,  м.  Раст.=Лопух.  Вх.  Пч. 
І.  8. 

Лепухбвий,  а,  є .= Лопуховий.  Прий- 
де літо  красне, — все  ютове,  пошиємо  ша- 

ровари лепухові.  Грин.  III.  325. 
Лепчйця,  ці,  ж.  Раст.  а)  Оаііит  Ара- 

ііпе.  Анн.  151.  б)  Авреги^о  ргоситЬеиз. 
ЗЮЗО.  І.  113.  в)Агреги8оАрагіпе.ЗЮЗО. 
І.  113. 

Лескіт,  коту,  м.  и  пр.=Лбскіт  и  пр. 

Леслйвий,  а,  е.  Льстивый.  Тодос  лес- 
ливиа  чоловік.  НРольга.  у. 

Лесний,  а,  е.=Леслнвий.  Діявіл  лес- 
ний.  Чуб. 

Лест,  ту,  м.  Въ  вираженій:  Лестен 
заходити.  Обманывать  при  помощи  хит- 

рости. Желех. 
Лёста,  ти,  ж.  Родъ  шестерни  въ  во- 

дяной мельницЬ  на  Дніпрі. 
Лёстатися,  таюся,  вшся,  гл.  Едва  ид- 
ти, плестись.  ЧГВ.  1853.  61. 
Лестёць,  тцй,  м.  Льстецъ. 
Лестивий,  а,  е.  Льстивый.  Потребить 

Господь  лестивих  і  уста  заціпить  хитрим. 
К.  Всалт.   25. 

Лестйвість,  вости,  ж.  Льстивость. 
Желех. 

Лестиво,  нар.  Льстиво.  Найгірший  на- 
родові ворог  бува  той,  хто  лестиво  ви- 
хваляє нас,  щоб  ми  не  по  правді  про  себе 

думали.  О.  1862.  IX.  29. 
Лестити,  щу,  стиш,  и.  Льстить.  Не 

лести  мене  своїми  пишними  словами.  К. 
ХП.  64. 

Лестйтися,    щуся,    стишся,    14.    По- 

дольщаться, подлаживаться.  Леститься,  як 
у  пазуху  не  влізе.  Черк.  у.  Хоть  як  вона 
буде  до  тебе  леститься,  а  ти  їй  усії  прав- 

ди не  кажи.  ЗОЮР.  II.  71.  Давай  уже 
хоть  коло  сьою  леститись:  оце,  кажуть, 
пан  так  пан!  К.  ЧР.  74. 

Лестівочка,  кв,  ж.   Ум.  отъ  лестка. 

Лёстка,  ки,  ж.  Лесть,  льстивая  річь. 
Жестки  горшей  отрутизни.  Ном.  Л*  3072. 
Оті  шепотинники-окомони  чою  не  допнуть 
у  панів  добрим  способом,  то  завсіди  до- 

б'ються у  них  лестками.  Берд.  у.  Лёст- 
каии  підійти.  Лестью  добиваться,  льстить. 
НВолын.  у.  Ум.  Лестівочни.  Як  узяли  лес- 
тівочками  підходить.  Ном.  3094. 

Лестнйй,  а,  ё.  Льстивый,  обманчивый. 

Чуб.  III.  26. Лестощі,  щів,  ж.  мн.  Лесть.  Харьк. 
Лестун,  на,  м.  Льстецъ.  Поки  в  ко- 

морі єсть  і  в  скрині,  лестун  потреться 
в  сій  хатині.  Мкр.  Г.  61. 

Лесть,  ти,  зк\=Лестощі. "  Рк.  Левиц. 
Смерть  лести  не  знає.  Ном.  №  8252.  То- 

бою чоловік  великий  і  у  честі,  але  по  всяк 
час  у  гріховній  лесті  на  Христа  воює. 
Чуб.  III.  17.  Лёстю  упадати.  Поддабри- 

ваться. Сидить  Гриць  на  важниці,  тя- 
женько здихає,  а  до  йою  чорнявая  лестю 

упадає.   Чуб    У.  1038. 
Лесь— Єсь,  сси.  (2-е  лицо  наст.  вр. 

отъ  гл.  бути).  Дівча,  дівча,  вода  чиста, 
лем  ти  сама  єсь  нечиста:  юж  .гесь  сім 
мужів  мала,  а  зо  жадним  шлюб  не  брала; 
сім  лесь  хлопців  породила,  ні  єдному  кету 
не  дала. — Кед  лесь  хлоп,  то  не  гварь  мі  то! 
Кед  лесь  Бог, — отпусть  мі  то!  Гол.  І. 
У.  522. 

Лет,  ту,  .м.  Леть,  полеть.  Туди  саме 
лет  (бджолам)  через  яр.  Черк.  у. 

Летарг.  гу,  м.  Летаргическій  сонъ. 
Із  сьою  летаргу  пробудила  нас  рідна  мова- 
К.  XII.  123. 

Летаргйчний,  :  а,  є.  Летаргическій. 
Були  ми  довю  наче  мертві,  були  нерухомі, 
в  летаргичнему  сні.  К.  ХП.   Ї23. 

Летіти,  чу\  тйш,  гл.  Летіть;  быстро 
стремиться,  мчаться,  нестись.  Летить 
орел  по  над  морем.  Мет.  64.  Летить  літо, 
як  крилами.  Ном.  №  550.  Чою  летиш  як 
скажений?  Волын.  г.  Летить  миска  до  по- 

рога. Нп.  Куля  летить.  Дещо,  31.  Ум. 
Летітоньии.  Межи  ними  соколонько  крилонь- 
ками  махає,  летітоньки  гадає.  Л  у  каш.  168. 

Летючий,  а,  є.  .Летающій,  лету- 
чій. Левиц.  І.  226.  З  пистолю  кулею  ле- 

тючу птицю  б'є.    Отор.    Н.  222.    Се    ле- 
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тючий  горобець.  НВолын.  у.  Це  летюча 
птиця,  а  це  піша.  Черк.  у. 

Летяга,  ги,  ж.=Нетяга.  Ой  гуляв,  гу- 
ляв козак,  бідний  летяга,  сім  год  і  чотирі. 

Мет.  377. 

Летяжний,  а,  е.=Нетяягаий. 
Летячий,  а,  є. = Летючий  1.  Летячу 

птицю  б'є.  Канев.  у. 
Леї  варя,  рі,  ж.  Невкусный  сунъ. 

Вх.  Зн. 

Лехкйй  и  пр.— Легкий  и  пр. 
Леш,  сз.  Но,  только.  Втонув,  вто- 
нув козаченько,  леш  хусточка  плавле.  Чуб. 

V.  309., 
Лешко,  ка,  об.  Ласк.  Душенька.  Я 

тебе,  лешко,  ждала,  ждала,  а  ти  й  не 
прийшла. 

Лещата,  т,  с.  мн.  1)  Тиски.  Узяти 
в  лёщата.  Стиснуть.  2)  Тиски  изъ  луб- 
ковъ  или  дощечекъ,  въ  которыхъ  сдавли- 
ваютъ  переломленную  кость.  3)  Два  длин- 

ные куска  дерева  или  железа,  между  ко- 
торыми находится  предметъ,  который  не- 

обходимо сжать,  а  концы  ихъ  скреплены. 
Напр.  а)  при  діланіи  короба  концы  согну- 

той въ  кругъ  драни  соединяются  такъ, 
что  одинъ  заходить  за  другой;  они  по- 

мещаются между  двумя  палочками,  кон- 
цы которыхъ  связываются  и  палочки  от- 

того сжимають  концы  драни  такъ,  что 
они  не  могутъ  разойтись;  б)  при  укріп- 

леній плетня  два  столба  забиваются  по 

обь-  стороны  плетня  одинъ  противъ  дру- 
гого и  стягиваются  насквозь  проходящими 

ихъ  планками.  Я  тин  візьму  у  лещата. 
Лебед.  у.  4)  Жомы  для  разминанія  кожъ. 
В  лещатах  виминають  квашію  з  сириці. 
Черном.  5)  Лещетка,  употребляемая  при 
кастрацій  лошадей.  6)  Родъ  снаряда,  упо- 
требляющагоея  въ  игръч  Палили  к.ючча, 
ворожили,  по  спині  лещатами  били,  зага- 

дували загадок.  Котл.  Ен.  Ш.  70. 
Ли,  63.  Или.  Сядем  ми  з  тобою  по- 

снідаєм, ли  пообідаєм.  ЗОЮР.  I.  207. 

Лнб,  ліеж.  Выражающее  толчекъ.  Либ 
Панька  в  око, — а  він  і  так  сліпий.  Ном. 
X  6392. 

Лйбавка,  ви,  ж.  Скотина,,  съедающая 
только  верхушки  корма.  Желех. 

Либак,  ка,  .и.  Работникъ,  собирающій 
нефть  съ  поверхности  воды.  Желех. 

Лйбати,  баю,  вш,  гл.  1)  Медленно  па- 
стись. Там  і  паша  така,  що  треба  ско- 

тині по  стебельцю  либати.  Уман.  у.  2) 
Пастись  по  росистой  трав*.  3)  Лйбати  очн- 

ая. Мигать,    моргать.    Так  либа,  так  ли- 

бо,— от-от  заплаче.  4)  Собирать  при  по- 
мощи лошади  наго  хвоста  нефть  съ  поверх- 
ности воды.  Желех. 

Либацький,  а,  е.  Принадлежащей  ли- 
бак'у,  относящійся  къ  нему.  Желех. 

Либерія,  рії,  .ж-.=Ліберія. 
Лйбець,  бця,  м.  Нищій,  собиратель 

милостыни.  Грин.  II.  180. 

Лйбити,  блю,  биш,  гл.  Брать?  соби- 
рать? Ходив  (торгувати)...  та  добре  либив 

гроші.  Мкр.  Г.  45. 
Либбй,  и«/).=Либонь.  Желех. 
Либпніти,  ню,  нйш,  и.=Либати  і. 

Желех. 

Либбнь,  нар.  ВЬроятно,  кажись.  Ли- 
бонь і  до  гробової  дошки  щастя  не  доче- 

каюся. Ном.  №  8317.  Чорна  хмара  насту- 
пає, либонь  дощик  буде.  О-  1862.  X.  А  під 

лісом,  край  дороги,  либонь  курінь  мрів- 
Шевч.  82. 

Лйбці,  ців,  мн.  Бичевка  съ  привязан- 
нымъ  мясомъ  для  ловли  рыбы. 

Лйвень,  вня,  м.  Ливень,  проливной 

дождь.  Рече— і  дощ,  і  ливень  з  неба  ллєть- 
ся. К.  Іов.  82. 
Ливнйй,  а,  6.  Проливной  (дождь). 

Мнж.  148. 

Лйврити,  рю,  риш,  гл.  Плохо  читать. 
Вчився  він  добре  на  филозофіг:  в  шіснад- 
цять  літ  письмо  мимрив  та  все  по  ла- 

тині ливров.  КС.  1882.  IX.  480. 
Лигати,  гаю,  вш,  гл.  1)  Набрасывать 

веревку  на  рога  вола.  Лиши  вола!  чого 
стоїш}  2)  и  сов.  в.  Лигнути,  ну,  нёш.  Хле- 

бать, хлебнуть,  глотать,  глотнуть,  прогло- 
тить, жрать.  Він  плакав  і  лигав  кулешик. 

Котл.  Ен.  Тут  з  салом  шлушки  лигали. 
Котл.  Ен.  І.  11.  Купив  слив  та  й  лигаю 
собі.  Лебед.  у.  Тільки  кусай,  кільки  можеш 
лигнути.  Ном.  №  5587.  Менше  вкусиш, 
борте  лигнеш.  Ном.  №  5588. 

Лигй, — дати.  Убіжать,  навострить  лы- 
жи. Ном.  №  4411.  Ломаку  під  руку,  да  й 

лиги!  Ном.  №  11047.  Та  лиги!  Мнж.  95. 

Лигатися,  гаюся,  вшся,  гл.  Сходиться 

съ  кЬмъ,  связываться  съ  к-вмъ;  соеди- 
няться. 

Лйгирь,  ря,  м.  Нищій.  Там  у  городі 
скрізь  лигиря  сидять  попід  барканами,  про- 

сять милостині.  Грин.  II.  180.  Ув.  Лиги- 
ряка.  Грин.  II.  180. 

Лигнути,  гну\  нёш,  гл.  1)  См.  Ли- 
гати 2.  С)  Ударить,  хватить.  Ларченка  як 

хто  по  потилиці  лигнув.  Мир.  ХРВ.  263. 
Лигнутися,    н^ся,    нешся,    гл.    Уда- 
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риться.  Що  се  в  тебе  око  підбите? — Та 
се  я  нахилилась  хату  мести  та  як  лигну- 

лась об  стіл,  об  ріжок,  та  й  набила. 
Верхнедніпр.  у. 

Лнгон^ти,  ну\  неш,  гл.  1)  Хлебнуть, 
глотнуть  болынимъ  глоткомъ.  2)  Поспішно 
убіжать.  Мнж.  184. 

Лигожйна,  ни,  ж.  и  іір.=Лагомина 
Лигонйнець,  нця,  м.=Лагомпнець. 

1  ті  були  там  лиюминці,  піддурювали  що 
дівок.  Котл.  Ен.  III.  43, 

Лйджа,  жі,  ж.  Раст.  Ситникъ,  типси§. 
Вх.  Уг.  250. 

Лйжка,  ки,  ж.  1)=Лояска.  Треба 
миски,  треба  лижки.  Грин.  III.  678.  2) 
Ножъ,  которымъ  вырезывается  углубленіе 

въ  ложкі.  Шух.  І.  247.  3) — жаб'я  Голо- вастикъ.  Вх.  Лем.  413. 
Лнжкарство,  ва,  с  Внділка  ложекъ. 

Шух.  І.  247. 
Лижкарь,  ря,  м.  Ложечникъ,  мастеръ, 

ділающій  ложки.  Лижкарі  виробляють 
звичайні  лижки  з  ...  дерева.    Шух.  І.  247. 

Лйаа,  зн,  об.  Прилизанный,  прили- 
занная. 

Ливанка,  ки,  ж.  Кушанье:  сваренное 
подово  съ  мукой.  Шух.  I.  142. 

Лизати,  жу\  жеш,  одн-  в.  лизнути, 
ну\  неш,  гл.  Лизать,  лизнуть.  Собаки  ли- 

зали рани  його.  вв.  Л.  XVI.  21.  Дано  тобі 
кісточку:  хоч  лижи,  хоч  на  далі  бережи- 
Ном.  №  12146.  Лизати  губи  (собі).  Обли- 

зываться въ  предвкушеніи  чего-либо  пріят- 
наго  или  въ  желаніи  его  получить.  Стриба 
Рябко,  вертить  хвостом,  неначе  помелом, 
і  знай  дурненький  скалить  зуби  та  лиже 

губи:  „Уже  ж  бач",  дума  він...  „Мабуть 
сам  пан  звелів  оддать  Рябку  печене  і  що 

зосталося  варене".  Г.-Арт.  Въ  переносномъ 
смысл*— хотіть  чего-либо  пріятнаго,  но 
еще  не  йміть  возможности  получить.  У 
Макаровскаго  описывается  на  свадьбі  кра- 

сивый парубокъ,  лихой  танцоръ,  веЬхъ 
удивившій  своей  ловкостью:  „Що  за  удаль, 
що  за  сила!"  парубки  казали,  і  дівчата 
тишкувались  і  губки  лизали.  Мкр.  Н.  30. 
Лизати  губи  до  ного.  За  к*мъ  ухаживать, 
зариться  на  кого.  Лизав  до  молодої  губки, 
буркотав  як  голуб  до  голубки.  К.  МБ.  X.  3. 
Лизати  губи  (кому).  Надоідать  съ  поці- 
луями.  Не  тоді  мені  лижи  губи,  як  солодкі, 
тоді  мені  лижи,  як  гіркі.  Ном.  №  2315. 
Лизати  халяву,  чбботи  (кому).  Пресмыкаться 
нредъ  кім^  унижаться.  У  Ірода  таки  са- 

мого і  у  порогу  й  за  порогом  стояли  лик- 
тори.    А   царь    лизав    у  ликтора  халяву. 

Шевч.  637.  Лизнув  шилом  патоки.  Ничего 
не  получилъ,  ничего  не  достигъ.  Ном. 
№  1814.  Бодай  тебе  чорт  лизнув!  Чортъ 
бы  тебя  взялъ!  Оттут  тебе,  лизне  і  чорт! 
Котл.  Ен.  Як  віл  лизнув!  Исчезло.  Ном. 
№  1894.  Нехай  тебе  лизень  лизнё.  См.  Ли- 

зень. Не  дай  тобі  й  лизнути!  И  попробо- 
вать не  дамъ.  Не  діждеш,  щоб  я  тобі  й 

лизнути  дав!  Ні,  сам  поїм  усе.  Кв. 

Лизатися,  ж^ся,  жешся,  гл.  1)  Ли- 
заться. 2)  Подлизываться,  заискивать.  Він 

усе  коло  панів  лижеться.  Черк.  у.  Хлопець 
не  дурний:  котком  лижеться  біля  старих. Полт.  у. 

Лизень,  зня,  м.  Бьічачій  язынъ.  Теля- 
чий лизень.  Ян  лизень  злизав  (кого).  Исчезъ, 

какъ  въ  воду  упалъ.  Ном.  №  13512.  Не- 
хай тебе  лйзень  лизнё,  злйже!  Чтобъ  ты 

пропалъ!  Ном.  №  3739.  ^ 

Лйзкати,  каю,  вш,  гл.  1)  Лизать,  вы- 
лизывать. Черк.  у.  2)  Часто  понемногу 

ість.  Сіло  б  та  наїлось  одразу,  а  то  й 
лизкає  увесь  день.  Черни  г.  у. 

Лизнути.  См.  Лизати. 

ЛизуХ  на,  м.  1)  Лижущій.  2)  Под- 
лиза, льстецъ.  Стали  мужики  лизуни  доб- 

риться до  панів.  Волч.  у.  3)  Миеическое 
существо,  въ  образі  большого  звіря,  жи- 

вущее въ  л^ахъ  и  пожирающее  людей. 

Чуб.  I    193. 
Лизь,  зя,  ,м.=Лизенъ.  Як  його  лизь 

8Лиаав!=Як  ливень  злизав  його.  Мир. 
ХРВ.  116. 

Лизькати,  каю,  вш,  гл.  =  Ливкати. 
Лизькає  кров  собака.  Славяносерб.  у. 

Лйко,  ка,  м.  1)  Лыко.  З  однієї  липи 
двічи  лика  не  деруть.  Ном.  Л»  7471.  Кри- 

чить, мов  з  його  чорт  лика  ,дсре.  Ном. 
№  3454.  Не  мішайтесь  між  чужі  лина.  Не 
мішайтесь  не  въ  свое  діло.  Ном.  №  9569. 
2)  Веревки  (изъ  лыкъ?),  которыми  татары 

въ  прежнее  время  связывали  захвачен- 
ныхъ  ими  во  время  набіга  людей.  По- 
этбму:  Бути  в  татарськихъ  лйиахъ— попасть 
въ  неволю  къ  татарамъ.  В'язати  в  лика. 
Брать  въ  неволю.  Попереду  біжить  чаьуш 

великий  г  грамоту  султанову  читає:  в'яза- 
ти в  лика  всіх,  або  стинати.  К.  ЦН.  212. 

Ум.  Лично.  Виміняв  ремінець  на  личко. 

Поел. Ликуватий,  а,  е.  1)  Мочалистый.  Як 
поростуть  великі  коноплі,  то  волокно  буде 
ликувате.  Волч.  у.  2)  Волокнистый,  жи- 

листый. Якась  ликувата  диня  та  несолодка. Волч.  у. 
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Ликтор,  ра,  м.  Ликторъ.  Жерці  і  лик- 
торі  стоять  круг  капитолія.  Шевч.  607. 

Лйлив,  ка,  м.  Летучая  мышь.  Каме- 
нец, у. 

Лилійс,  су,  м.  Раст.  Схилився  кущ 
роскішний  лчліясу.  К.  ПС.  119.  Кущ  ли- 
лгясу  і  троянди  два  кущі.  Г.  Барв.  214. 

Линии,  ну,  м.  1)  Лвманъ,  расширен- 
ное устье  ріки.  Чорна  хмара  з-за  лиману 

небо,  сонце  криє.  Сине  море  звірюкою  то 
стогне,  то  виє.  Шевч.  49.  Чорним  морем 
далеко  гуляли...  На  лиман-ріку  гспадалщ  к 
Дніпру- Славуті  низенько  уклоняли-  Дума. 
2)  Большое  и  глубоководное  озеро,  неза- 
росшее  камышемъ.  Браун,  у.  3)  Раст.  Ка- 
нипсиїиз  асгіз.  ЗЮЗО.  І.  133. 

Лиманний,  а,  є.  1)  Относящійся  кь 
лиману  1.  2)  Озерный.  Браун.  17. 

Лиманник,  ка,  м.  Часть  лимана,  ко- 
торая при  легкомъ  в-втеркв  попадаетъ  въ 

полосу  безвітрій  и  остается  неподвижной. 
Браун.  51. 

Лнм&нський,  а,  е= Лиманний  1.  Ой 
що  узяв  Дніпр  та  свою  волю:  свої  бережки 
промиває,  а  лиманські  коси  засипає.  Грин. 
Ш    592. 

Лимаренко,  ка,  м.  Сынъ  шорника.  У 
перетику  ходила  по  опеньки,  лимаренка  по- 

любила молоденька.   Шевч.  540. 

Лимарйха,  хи,  ж.  =  Лнжарка.  Ой 
пила,  пиш  лимариха  на  меду,  та  й  про- 

пила свою  дочку  молоду.  Лис  I. 
Лимарів,  рева,  ве.  Принадлежащей 

шорнику. 
Лимарівна,  ни,  ж.  Дочь  шорника.  Ой 

хто  купить  иебер  меду  ще  й  вина,  тою 
буде  лимарівна  молода.  Лис.  I. 

Лнжарка,  ки,  ж.  Жена  шорника. 
Лимарство,  ва,  с.  Шорное  ремесло. 
Лимарський,  а,  е.  Шорническій.  Він 

і  ремінця  лимарською  не  варт.  Посл. 
Лймарщина,  ни,  ж.  Сыромятная  кожа. 

Вас.   158. 

Лймарь,  ря,  м.  Шорникъ.  Вас.  159. 
Оддала  дочку  та  за  крамаря,  а  сама  пішла 
та  за  лимаря.  Чуб.  V.  911. 

Лимарювання,  ня,  с  Занятіе  шории- 
чествочъ. 

Лимарювати,  рило,  аш,  м.  Занимать- 
ся шорничествомъ.  Добре  Дорои'сві:  один 

син  лимарює,  другий  кравцює,  а  небіж  шев- 
цює. Канев.  у. 

Лймаатн.  ааю,  аш,  м.=Лемаати.  По- 
лцмзав  він  трошки  з  мисочки,  та  й  знов 
ліг,  сказано — недужий.  Кіев.  у. 

Лимпач,    чу,    м.    Земляной   кирпичъ, 

битый    кирпичъ    изъ    глины    съ  няниной. 

Хере. 
Лимпачевий,  а,  е.  Сделанный  изъ 

лимпачу.  Хере. 
Лин,  на,  м.  Рыба  линь,  Сургиз  ііпеа. 

Ходить,  як  лин  по  дну.  Ном.  №  3238..  Ум. 
Линбн,  линбчок.  Дитиночка,  як  линочок. 

Ном.  №  8469. 

Лйна,  ни,  ж—- Линва. 
Линва,  ви,  ж.  Толстый  канатъ.  НВо- 

лын.  у.  Порон  на  линві  ходе,  а  у  вас  ка- 
жуть на  мотузі.  Литин.  у.  Ум.  Линовка. 

Шибениця  старенькая,  линовки  новенькі. 

Шух.  I.  199. 
Линёць,  ннй,  м.  Ракъ  во  время  ли- 

нянія.  Мнж.   185. 
Лннйна,  ни,  ж.  1)=Лин.  Ой  ви,  ри- 

балочки, ой  ви,  молодії,  та  поймайте  мені 

риби  линини.  Чуб.  V.  1072  2)  Мясо*  линя. 
Нема  над  рибу  линину:  Ном.  №  7522.  Ум. 
Лининка.  Просить  вона  на  вечеру  і  рибку 
лининку.  Чуб.  V.  50. 

Лйнити,  ню,  неш,  ід.  У  решетниковъ: 
снимать  слой  коры  съ  предварительно 
распаренныхъ  въ  печи  липовыхъ  стволовъ, 
обнажая  лыковый  (Ьіой,  который  иотомъ 
отд"бляютъ  отъ  стволовъ.  Вас.  175. 

Лйнія,  нії,  ж.  1)  Линія,  черта.  2)  По- 
граничная черта.  Біля  города,  біля  Киліг,. 

на  турецкій  лгнгг.  Нп.  Ішов  козак  на  ли- 
нію  я  вельми  надувся;  ішов  козак  із  линії, 
як  лихо  зоїнувся.  Ном.  А»  792.  3)  Линейка. 

Линка,  ки,  ж.  Веревка;  корда,  на  ко- 
торой гоняютъ  лошадей. 

Линкнй,  а,  е.  Отсырълый,  влажный. 
Мнж.  185.  Сіно  линке,  снопи  линкі-  Лу- бен, у. 

Линкбватий  кінь.  Лошадь  со  впавшей 
спиной,  съдлистая  лошадь. 

Линбвище,  ща,  с.  1)  Сброшенная  вы- 
линявшей змъей  старая  кожа.  Як  нападе 

кою  лихоманка,  то  треба  повісити  на 

шнурочку  на  шию  гадюче  линовгіще.  Ко- 
бел, у.  2)  Кожура  рака,  потерянная  при 

лвняніи.   Мнж.  185. 
Линовка,  кн,  ж.-  Ум.  отъ  лйнва. 
Лиибк,  нвй,  м.  1)  Ум.  отъ  дни.  2) 

Названіе  вола  свЬтлорыжей  масти.  КС. 
1898.  VII.  41.  3)  Раст.:  а)  БіапіЬив  йеі- 
іоісієб.  Лв.  98.  б)  Тга§оро(з;оп  ргаїензіз. 
Лв.  102. 

Линбчок,  чкя,  м.  Ум.  отъ  лжи. 
Лннтвауіевий,  а,  е.  Сделанный  изъ 

овечьей  шкуры.  Линтваревий  кожух.  Сим. 
226. — оправа.  Кожаный  переплетъ.  Ели- саветгр.  у. 
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Лннтварець,  рцй,  м.  Ум.  отъ  лннт- 
варь. 

Линтварик,  в»,  м.  Ум,  оть  лннтварь. 
Лннтв&рь,  ря,  ж.  Шкура  годовалаго 

ягненка.  Бас.  154.  Ум.  Линтварёць,  линт- 
варик. 

Линути,  ну,  неш,  гл.  1)  Летіть.  Ли- 
нув сокіл  з  України.  Мет.  376.  Ангел  ли- 
нув, сльозу  уронив.  Чуб.  НІ.  305.  2)  Стре- 

миться. А  я  дивлюся  і  серцем  лицу  в  тем- 
ний садочок  на  Україну.  Шевч.  403. 
Линути,  ну\  нёш,  іа.  Политься,  хлы- 

нуть. Як  линув  дощ.  Черк.  у.  Линув  на 
лоб  йому  води.  Мкр.  Г.  57.  Горщик  як 
брязне  об  піл,  як  линуть  на  мене  помиї. 
Г.  Барв.  225. 

ЛинУтися,  нуся,  нешся,  м.— Лину- 
ти Вода  линулася.  Харьк.  у.  Дощик  ли- 

нувся — цебром,  відром,  дійничкою  над  на- 
шою пашничкою.  Ном.  Лі  334. 

Линча.  чати,  є.  Маленькій  линь. 

Линь,  (ня?  .«.).  Раст.  Агіетізіа  сагл- 
РЄ8ІГІ8.  Лв.  97. 

Линьба,  би,  ж.  Бремя  линяния. 
Лннющий,  а,  є.  Линючій,  линлющій. 

Запо.юч  линюща.  Черк.  у. 
Линяти,  няю,  еш,  гл.  1)  Линять,  те- 

рять цв4тъ.  2)  Линять,  лишаться  шерсти, 
ронять  перья.  За  тим  вовк  не  линяє,  гцо 
в  комору  часто  никає.  Ном.  №  7208. 

Липа,  пи,  ж.  Дерево  липа,  Пііа  раг- 
гіїоііа-.  З  однієї  липи  двічи  лика  не  деруть. 
Ном.  №  7471.  Ум.  Липка,  липонька,  липочка. 
Сухая  липочка  не  гнеться.  Грин.  III.  400. 

Липарка,  ки,  ж.  1)=Лнпковнця.  Вх 
Уг.  250.  2)  Глина  для  кирпича,  для  пе- 

чей. Вх.  Лем    432. 

Липень,  пня,  .«.-=  Липець  1.  Желех. 
Липець,  пця,  м.  1)  Місяць  іюль. 

Одною  літнього  гарячого  дня  в  місяці  липці 
184...  року  з  города  Тули  вийшла  купка 
хлопців.  Левиц.  Пов.  3.  2)  род.  над. — пцю. 
Липовый  медъ. 

Липина,  ни  ж.  1)  Липовое  дерево. 
Білий  як  липина.  Ном.  №  13147.  2)  Ли- 

повый лісь.  Пішов  у  липину.  ,3)  Щепки, 

лучина.  Вх.  Зн.  32.  Потрощити  на  ли- 
пину. 

Лйпиці,  ниць,  ж-  мн.  Сімена  липы. 
Черк.  у. 

Лйпівка,  ки,  ж.  1)  Кадка  изъ  липо- 
ваго  дерева.  Коли  огляділись  до  липівки, 
що  на  горищі  з  медом  була,  аж  вона  пере- 

кинута й  вилизана.  Драг.  863.  2)  Родъ 
дыни.  Ум.  Лйпіяочиа. 

Липка,  ки,  ж.  1)  Уи.  оть  лиш.   Ой 

у  полі  юриш,  стоїть  липка  зелена,  ой  на 
тій  липці...  три  птахове  співають.  Чуб. 
V.  223.  2)  Липовая  кора,  лубь?  А  моя 
хата  липками  шита.  Чуб.  V.  412.  3) 
Раст.  Врігаеа  Рііірепйиіа.  ЗЮЗО.  І.  170. 

4')= Липці.  Для  снииянія  вишень— очере- тяна липка.  О.  1861.  V.  36. 

Липкачий.  а,  в.=Липвоватнй.  Лип- 

кача  роля.  Вх.  Уг.-  250. 
Липкий,  а,  є.  1)  Липкій.  Вона  мене 

по  тілу  маже  липким,  вонючим,  як  смола. 
Алв.  64.  2)  Прилипчивый  (о  болізни).  3) 
Иміющій  влеченіе  кь  чему-ьибудь.  ЛевЯц. 
1.  341.  До  хазяйства  липкий  такий,  вжей 
ночі  не  доспить,  коли  треба. 

Липкбватнй,  а,  в.  Липні,  клейкій, 
вязкій.  Лмпнбаата  земля.  Глинястая  ■  от- 

того вязкая  почва.  Вх.  Уг.  250. 

Липвовнця,  ці,  ж.  Глинистая  в  от- 
того вязкая  почва.  Вх.  Уг.  250. 

Липневий,  а,  в.  Іюльскій.  Желех. 

Липнів:,  ні,  м.  1)  я  2)=Лжпвиж;  1  я 
2.  3)  Мучной  хруїць,  Меіоіопіпа  АіНо. 
Вх.  Пч.  І.  7.  4)  Раст.  а)  8і1епе  тіаввга. 
КоІЬ.  І.  202.  6)  Саііит  арагіпе.  В*.  Лем. 
432. 

Липнути,  ну,  неш,  гл.  1)  Липнуть, 
приставать.  З  чим  ся  обходимо,  моє  до 
нас  липне.  Нон.  №  5990.  2)  Льнуть.  Всі 
його  люблять,  всі  до  його  липнуть.  Котл.  НП. 

ЛнпнЯк.  ка,  м.  1)  Липовая  роща,  ли- 
повый лісь.  2)  Липовый  медъ.  Желех. 

Липоватиця,  ці,  яг.  =  Лннковаця. 
Вх.  Лей.  432. 

Лйповні,  в,  в.  Липовый.  Розлетілись, 
як  липове  клиння. 

Лйпонька  н  липочка,  ки,  ж.  Ум.  оть 
ліва. 

Ляпці,  ців,  м.  мн.  Шесть  для  снйма- 
нія  фруктовь,  расколотый  на  одномь  кон- 

ці на  четыре  части,  раздвинутый  на  из- 
вістное  разстояніе,  чтобы  удобніе  было 
снииать  фрукты.  ІІолт.  г. 

Лйпчик,  ка,  м.  Раст.  Авреги^о  ргоси- 
шепє.  Вх.  Пч.  І.  9.  См.  Дмічяия. 

Лйпчнця,  ні,  ж.  Раст.  —  Лнттл. 
Ув'язавсь  до  мене,  як  липчиия.  Г.  Барв.  246. 

Лнп'я,  п'й,  соб.  Лины. 
Лнп'йнка,  ки,  ж.  Порода  грибовь. 

Черк.  у. 
Лис,  ов,  м.  1)  Лвсвця.  У  вічі  як  лис,  а 

за  очі  як  біс.  Нон.  Лі  13560.  Продав  пса 

за  лиса.  Ном.  Лі  3086.  Старою  лиса  тяж- 
ко зловити.  Ном.  Лі  5791.  Як  лис  хвос- 

том виляє.  Лйсоа  підшмтмй.  Хитрый  в  льсти- 
вый. 2)  мн.  Лиси.  Лисій  міхь,  шуба.   Ми 
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«  кожусі,  та  при   своїм    дусі,    а    в  лисях 
та  в  мислях.  Ном.  №  1613.  Ум.  Лисбк. 

Лнс,  ЛИСИЙ,  8,  е.  1)  Лысый,  плешивый. 
Лис,  сиз,  кутернога:  як  удасться  що  доб- 

рою,— велика  ласка  пана  Бога.  Ном.  Л;  8546. 
Лисий  лисою  здалека  бачить.  Ном.  №  7964. 

2) — гора.  Гора,  непокрытая  раститель- 
ностью,— обыкновенно  считается  притономъ 

нвдьмъ.  3)— дядько.  Чортъ,  домовой.  4)  — 
кінь,  віл  и  пр.  Иміющій  білое  пятно  на 
лбу.  Знаються,  як  лисі  коні.  Ном.  №  9481. 
5) — хвіст.  Раст.  Пітушій  гребень,  Опопіз. 
6) — яйця    Раст.  Заіугіоп. 

Лиса,  си,  дас.=Лисиця.  Несе  мене 
лиса  за  кленові  ліса.  Рудч.  Ск.  II.  4.  Ум. 
Лиска,  лйсочка. 

Лисак,  ва,  м.  1)  Плішивець.  Вх.  Лем. 
432.  2)  Животное  съ  свЪтлымъ  пятномъ 

на  лбу.  3)  Обнажепныи  берегь  или  воз- 
вышенность. Вх.  Зн.  32.  4)  Птица  лысу- 

ха, черная,  Гиііса  аіга.  Вх.  Пч.  И.  11. 
Лисан,  на,  .к. = Лиса  к  2  (о  лошади). 

Желех. 
Лисаня,  ні,  ж-  Голая  гора.  Желех. 
Лисеня,  нити,  с.  ДЬтенышъ  лисицы. 

МВ.  (О.  1862.  III.  45).  Ум.  Лисенятко,  ли- 
сеняточкс. 

Лисий.  См.  Лис,  а,  е. 
Лисина,  ни,  ж.  1)  Плішь,  лысина. 

Не  по  чім  і  б'є,  як  не  по  лисині.  Ном.  Л» 
7367.  2)  Білое  пятно  на  лбу  у  живот- 
ныхъ.  Як  уродится  ло  .їм  з  лисиною,  то 
так  воно  й  пропаде.  Ном.  №  3218.  3) 
Проталина,  прогалина,  при  снъжкомъ.  по- 

крові місто,  свободное  отъ  сніга.  Лисина 
чорної  землі  на  добрій  санній  дорозі.  О. 
1862.  IV.  95.  4)  Поляна  въ  лісу.  Ум. 
Лисинка. 

Лисиця,  ці,  ж.  1)  Лисица  (звірь).  Зна, 
де  вовк,  а  де  лисиця.  Ном.  №  5716.  Ли- 

сице, лисице!  пиі  й  довгий  же  твій  хвіст! 
Ном.  №  13568.  Накривсь,  мов  лисиця  хвос- 
тби.  Неудачно  скрывалъ  свой  поступокъ. 
Въ  обряді  сватовства,  въ  обрядовыхъ  рі- 
чахъ  сватовъ  дівушка  называется  иногда 
вмісто  куниці — лисицею.  У  вас  лисиця  є, 
нам  снилось,  котру  Тетяною  зовуть...  (Изъ 
річи  сватовъ).  Алв.  13.  2)  Лисій  міх^ 
Крийся,  зятю,  та  куницями,  куницями  та 
лисицями.  Мет.  185.  3)  Только  во  мн.  ч. 
Намерзшіе  узоры  на  оконномъ  стеклі.  4) 
Только  во  мн.  ч.  Деревянные  тиски  раз- 

личной неличины  и  вида,  употребляющіеся: 
а)  для  ежиианія  склеенныхъ  досокъ  (Мирг. 

у.);  б)  для  вьіжиманія  воска;  в)  для  ежима- 
нія  раздам ывающагося   въ    місті  развіт- 

вленія  дерева.  Приборъ  состоитъ  изъ  двухъ 
досокъ  или  кусковъ  дерева,  которые  по- 
міщаютея  по  обі  стороны  развітвленія 

въ  дереві,  послі  чего  концы  ихъ  сжи- 
маются насквозь  проходящими  планками. 

Треба  грушу  в  лгісиці  взяти,  а  то  розчах- 
неться. Левч.  161.  г)  для  укріпленія  сті- 

ны:  два  столба  одинъ  противъ  другого, по 
обі  стороны  стЬны,  концы  которыхъ  скріп- 

лені* отчего  стіна  стискивается.  Хата 
наша  похилилась...  Батько  хоч  і  взяв  », 
лисиці,  дак  облупилася  ж  круюм,  обполе 
Г.  Барв.  249.  д)  для  поддержанія  жердки 

при  работі  гребепщиковъ.  Вас.  164.  Жгрд- 
ка  висить  на  лисиці.  См.  Лещата.  5)  На- 
званіе  вола  съ  малой  білой  отмітиной  на 
лбу.  КС.  1898.  VII.  42.  6)  Раст.  ОірзорЬіІа 
пшгаїіз.  ЗЮЗО.  І.  124.  Ум.  Лисичка.  Въ 
сказкахъ  обыкновенно  съ  ирибавлешемъ 
слова  сестричка.  Лисичка- сестричка  і  вовк 
панібрат   Рудч.  Ск. 

Лисиченй,  няти,  с. —Лисеня.  Ум. 
Лисиченйтво,  лисиче н яточко. 

Лисичий,  а,  е.  Лисій.  Нагибали  нору 
лисичу.  О.  1861.  V.  70. 

Лисичка,  ви,  ж.  1)  Ум.  отъ  лисиця. 
2)  Раст.  А^агісиз  СапіЬагеІІиз.  ЗЮЗО. І  ПО. 

Лисиччин,  на,  не.  Принадлежащей 
лисичкі.  Дак  лисиччина  дочка  й  каже... 

Рудч.  Ск.  I.  28. 
Лисичч^в,  ва,  м.  Сынъ  лисицы.  Ли- 

сиччука  запер  під  лавку.  Рудч.  Ск.  I.  133. 

Лисіти,  сію,  еш,  гл.  Плішивіть,  ли- 
сіть. Дурна  голова  не  лисіє.  Богодух.  у. 

Лисе,  ву,  м.  Блескъ;  лоскъ,  глянецъ. 
Лйсва,  ви,  ж.  1)  Ум.  отъ  лиса.  Ко- 

типу-братіку!  несе  мене  лиска  по  каменю 
мосту.  Рудч.  Ск.  I.  27.  2)=Лисак  4.  Ой 
були  ми  в  ліску  та  поймали  лиску  чор- 

ную та  чубатую.  3)  Животное  съ  бъ\лымъ 
пятномъ  на  лбу:  корова,  собака  и  пр.  Ум. 
Лйсочна. 

Лисвавйця,  ці,  ж.  Зарница. 
Лис  авка,  ви,  ж.  1)=Влисвавва. 

Желех.  2)  Одно  зерно  блестя щихъ  бусъ, 
бусина  блестящая.  Шух.  I.  130. 

Лйсварь,  ря,  м.  Кирка.  (К.  П.  Ми- хальчукъ). 

Лискати,  ваю,  еш,  сов.  в.  лиснути, 

ву\  неш,  гл.  I)  БлесгЬть,  блеснуть,  свер- 
кать, скверн  уть.  Ото  драпонув!  аж  поти- 
лиця лиска.  Ном.  №  4417.  Козаки  шабель- 
ками лискають.  К.  Доев.  141.  Блискавка 

між  хмарами  лискам.  Тілько  лиснув  гост- 
рий ніж,  червона  кров  закапала  з  пучки. 

МВ.  II.    66.    2)    Только    одн.  в.  лиснути. 
20 
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Выпить,  хватить.  Лиснути  мокрухи.   Мар- 
вев.  59. 

Лискнути,  ну\  нбш,  «л— Лиснути. 
Як  разон  лискне  блискавка,  так  небо  мое 
запала. 

Лискб,  ка,  м.  Кличка  собаки  съ  64- 
лымъ  пятномъ  на  лбу. 

Лискотати  и  пр.— Лоскотати  и  пр. 
Лискучий,  а,  е.  Блестящій.  3  дверей 

виходилось  на  широкий  ґанок  з  білою  мар- 
муру лискучого.  Федьк. 

Лисніти,  нію,  еш,  гл.  Влестіть;  лос- 
ниться. Вода  лисніє  у  криниці.  Лебед.  у. 

Всюди  блищало  і  лисніло  по  світлицях. 

Левиц.  І.  298.  (Панок)  з  круглим  черво- 
ним лиием,  так  гладесенько  виголеним,  що 

воно  у  його  аж  лисніло.  .Мир.  Пов.  II.  60. 

Лиснитися,  нюся,  нйшся,  и.=Лисні- 
ти.   Вода  по  полю  лисниться.  Черк.  у. 

Лисніти   См.  Лискати. 
Лйсовий,  а,  є.  Лисій.  Лисова  шуба 

слід  замітає.  Чуб.  III.  313. 
Лясовйн,  на,  м.  Самець  лисицы.  Мнж. 

185.  Ум.  Лисовйнчик. 
Лисовйння,  ня,  с  Міста  вт.  йолі, 

лишенный  растительности.  Харьк. 
Лисовйнчик,  ка,  м.  Ум.  оть  лясовйн. 
Лисбк,  ска,  м.  Ум.  оть  лис.  Желех. 
Лйсочка,  ки,  ж.  Ум.  оть  лйска. 
Лист,  ту,  м.  1)  во  мн.  им.  листи. 

Листь  (растенія).  Употребляется  также 
какь  соб.  въ  значеній  листва:  Як  роз- 

вернеться на  весну  лист,  то  підемо  всі 
в  свист  (втічемо).  Ном.  №  11035.  Тонко- 

верха тополя  пахучим  листом,  шелестить. 
МВ-  II.  74.  Ой  піду  я  в  вишнев  сад  гуля- 

ти, де  лист  опадає.  Грин.  III.  243.  ЛИС- 
ТОМ стелитись.  Прикидываться  добрымъ, 

уступать  во  всемъ,  лебе:шть.  Як  вибірали, 
тоді  стархиина  листом  стелився,  а  те- 

пер що!  НВольш.  у.  2)  во  мн.  ч.  им. 
листи  и  листи.  Письмо.  Тільки  брат  до 
сестри  часто  листи  пише.  Мет-  244.  Ой 
як  будеш  же  ти,  серденятко  моє,  Дніп- 

ром водою  плисти,  засилай,  посилай,  сер- 
денятко моє,  частенькії  листи.  Мет.  24. 

Лист  визволений.  Вольная,  документі,  обь 
освобожденіи  изь  кріиостнаго  или  рабска- 
го  состоянія.  Которий  би  міг  бідний  не- 

вольник (сей  сон)  одгадати, — міг  би  йому 
листи  визволені  писати  АД.  І.  209.  Ббжий, 
небесний  листь.  Рукописный  листокь  ре- 
лигіознаго  содержанія,  въ  которомь  напи- 

сано, что  носящая  или  часто  слушающая 
его  женщина  будетъ  имьть  легкіе  роды; 
носится  при  себ4  беременными  женщина- 

ми. (Подольк.  г.).  КС  1893.  VII.  75.  Так 
ниже,  ян  з  листу  берё.  Свободно  и  хорошо 
разсказываетъ.  3)  мн.  листи.  Игральный 
карты.  КС.  1887.  VI.  463.  4)  Лист  ду- 
ббвий, — вишневий.  Родъ  писанокъ  съ  орна- 

ментикой изъ  дубовыхъ,  вишневыхъ  листь- 
евъ.  КС.  1891.  VI.  373,  374.  Ум.  Листби, 
листочок,  лйстенько,  листик.  Листки  ши- 

рокого латаття  по  воді.  Левин.  I.  514. 
В  саду  листоньки  шумлять.  Грин.  Ш. 
1 68.  Ой  піду  я  у  садочок  та  вирву  листо- 

чок. Мет.  73.  Писаннячко  дрібнесеньке,  лис- 
точок як  сніг.  Федьк.  І.  39.  Хоч  буду  да- 

леко,— буду  тебе  знати,  буду  листоньки 
писати.  Мет.  79.  Листоньки  читає,  ди- 

тину хитає;  листоньки  малює,  дитину 

годує.  Мил.  39. 
Листа,  тн,  ж.=Литка.  Вх.  Лем.  432. 
Листатий,  а,  є.  Имьющій  болыше 

листья.  Бур'ян  там  поріс  такий  листа- 
тий. Грин.  II.  14.  Сьогорішній  очерет  та- 

кий листатий.  Полт.  г.  Тьохнув  соловейко 
на  листатому  клені.  МВ.  II.  78.  Ум.  Лис- 
татеньний.  Любисток  листатенький.Мял.89. 

Лйства,  ви,  ж.  1)  Часть  берда.  (см.) 
Шух.  І.  256.  2)  Часть  снувалки.  (см.) 
МУЕ.  III.   15. 

Лйствиця,  ці,  ж-  Часть  звіяшок  (см.). 
МУЕ.  III.    14. 

Лйстяк,  ка,  м.  Ум.  оть  лист. 
Листикбвий,  а,  е.  Изъ  листьевъ. 

їхав  козак  морковий,  коник  бураковий,  а 
шепочка  з  лопуха,  кунтуш  листиковий. 
КоІЬ.  І.  144 

Листка,  кн,  ж. = Листа.  Вх.  Лем.  432. 
I.  Листбвий,  а,  е.  Относя  щійся  кь 

листу  растенія,  нохожій  на  листь  расте- 
нія. У  мою  коня  золота  грива,  шовковий 

хвостик,  очі  тернові,  очі  тернові,  вушка 
листові.  Чуб.  III.  285. 

II.  Листовий,  а,  б.  Письмовный,  пись- 
менный. Листова  пошта.  Письменная  поч- 

та. НВольш.  у. 
Листбвне,  листбвно,  нар.  Письменно, 

письмомъ.  Желех. 
Листовний,  а,  е.  Письменный.  Желех. 
Листбння,  ні,  ж.   Письмовникь. 
Листок,  тка,  м.  Ум.  оть  лист. 
Листоноша,  ші,  м.  Почтальонь. 
Лйстонько,  ка,  м.  Ум.  оть  лист. 
Листопад,  ду,  м.  1)  Время  опаденія 

листьевъ  съ  деревьевъ.  На  листопаді  ро- 
дивс  десь  твій  чоловік,  що  такий  пошний. 
Леб>  ,.  у.  2)  Місяць  октябрь.  Въ  такомъ 
зна<  ній  употр.  издавна,—  напр.  въ  четверо- 
евангеліи    1144   г.     Мць    октябрь    река- 
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мий  листопад.  Срезневскій.  Матеріали  для 

словаря  др.-русск.  языка.  II.  23.  То-жевъ 
новой  литературе:  Левч.,  Опытъ  р.-укр. 
слов.;  Уианець,  Словарь.  Основа  1862,  X. 

Такъ-же  въ  календаряхъ:  „Рідного  Краю" 
на  1907,  „Просвіти"  на  1908,  „Промінь" 
на  1908.  Галичане  употребляк^тъ  это  сло- 

во для  обозначенія  мітяца  ноября.  Желех. 

Листопадний,  а,  е.  1)  Октябрьскій 
2)  Гадкій,  мерзкій.  Листопадні  пісні.  Ле- 
бед.  у.  Листопадний  чоловік.  Лебед.  у 

Листоподавець,  вця,  м.  Податель 
письма. 

Листочок,  чва,  м.  Ум.  отъ  лист 

Листування,  ня,  с.  Переписка,  кор- 
респонденція. 

Листуватися,  т^юся,  вшся,  гл.  Пере- 
писываться, находиться  въ  переписк*.  К. 

ЦН.  312. 
Листя,  тя,  с  соб.  1)  Листья  растеній, 

листва.  З  верби  листя  опадає.  Чуб.  III. 
205.  Шелестить  пожовкле  листя  по  діб- 

рові. Шевч.  195.  2)  Письма.  Гей  сів  Сива 
кінець  стола,  іірібне  листе  пише.  Гол:  І. 
19.  Ум.  Листячко.  У  городі  бузина,  на  їй 
листячко.  Чуб.  У.  176. 

Листястий,  а,  е.  Лиственный.  Дуб  і 
инші  листясті  дерева  мають  гіля.  ПІух. 
І.  177 

Листячко,  ка,  с.  соб.  Ум.  отъ  листя. 
Лис^н,  на,  м-  Илъшивецъ.  Желех. 

Лисуни,  ни,  ж.  Корова  съ  б'влымъ 
пятномъ  на  лбу.  Желех. 

Лисуха,  хи,  ж.  Нт.=Лнсак  4.  Вх. 
Пч.  II.  11. 

Лись,  жж.=Влись.  Черк.  у. 
Лйся,  сі,  ж.  1)=Лисуна.  Желех.  2) 

Раст.  Риіісаіа  аіга. 
Лнсяк,  ка,  л.=Лисак   Желех. 
Лисячий,  а,  е.^Лисичий.  Знайшов 

собі  таких  хороших  кравців,  дав  їм  лися- 
чих... шкурок.  Грин.  II.   176. 

ЛйтьА,  ни,  ж.  1)  Литва.  2)  Бълорус- 
гы.  Ум.  Лйтвонька.  Повінь,  повінь,  вітронь- 

ку, з  Подол.і  я  на  Литвоньку.  Грин.  III.  676. 

Литнйн,  на,  м.  1)  Литовець.  2)  Біло- 
руесъ.  Ум.  Литвинок.  Г.  Барв.  329. 

Литвинка,  ви,  ж.  1)  Литовская  жен- 
щина. 2)  Білорусска. 

Литвинок,  нка,  м.  Ум.  отъ   литвин. 

Литвннський,  а,  є.  Б-влорусскій. 
Литвйнчики,  вів,  м.  мн.  Раст.  8і1епе 

Агіпегіа.  ЗЮЗО.  І.   136. 

Литерний  віз— Літерний  віз. 
Лити,  ллю,  ллєш,  м.  1)  Лить,  нали- 

вать, проливать.  Дощ  ллє,  як  з  луба.  Нок. 

№  573.  Нагцо  в  море  воду  лить,  коли  мо- 
ре повно?  Ном.  №  1455.  Подруженьки  бу- 

дуть меди-вина  пити,  а  ти  слізоньки  ли- 
ти. Грин.  III.  542.  2)  Лить,  отливать, 

выливать.  Десь  дзвін  великий  лили.  Ном. 
№  7807. 

Литий,  а,  є  1)  Литой.  Несуть  пани 
есаули  козацькую  збрую:  литий  панцирь 

порубаний,  шаблю  золотую.  Шевч.  363.  2)- 
Массивный,  плотный,  цельный.  Литий  пояс. 
Иоясъ,  вышитый  золотомъ.  Гол.  Од.  29. 

Литися,  ллюся,  ллєшся,  гл.  Литься. 

Ні  п'ється,  ні  ллється,  ні  в  чарці  не  ос- 
тається. Ном.  №  7589.  А  в  тії  дівчини, 

а  в  тії  молодої  аж  на  землю  сльози  ллють- 
ся. Мет.  80.  Столітнії  очі  як  зорі  сияги, 

а  слово  за  словом  сміянось,  лилось.  Шевч.  205. 

Литва,  ви,  ж.  Икра  (у  ноги).  Білий, 
мов  цишнська  литка.  Ном.  Л?  8530.  Що 

голова,  то  кість, —  що  литка,  то  м'ясо. 
Ном.  №  1287.  Аж  йому  в  литках  застигло. 
Сильно  испугался.  Ном.  Л»  4336.  Литки 
смалити,  присмалювати  біля  кого.  Ухаживать 
за  к+>мъ.  Ном.  №  8974. 

Лйтвати,  ваю,  еш,  гл.  Нищенствовать, 
выпрашивать.  Кіев.  г. 

Лйтвуп,  ну,  м.  Могорычъ  послі  со- 
стоявшейся еділки.  Вх.  Зн.  32. 

Литбвва,  ки,  ж.  —Литвинка  О.  1861. 
X.  32. 

Литовський,  а,  є.  =  Литвинський. 
Литовський  ціп  на  обидва  ббви  иолб- 
тить — говорится  о  лгунахъ.    Чуб.  І.  262. 

Лйтра,  ри,  ж.  Фунтъ.  Марія  ж,  узяв- 
ши литру  мира  нардовою,  правдивою,  пре- 

дорогого, намастила  ноги  Ісусу-  Єв.  І.  XII.  3. 

Лихва,  ви,  ж.  Процентъ,  ростъ,  при- 
быль. Позичив  на  лихву  у  жида  три  кар- 

бованці. Каменец  у.  Хто,  грошима  запо- 
мігши, лихви  не  приймає, — оттакий  ніко- 

ли в  світі  смутку  не  дізнає    К.  Псал.  29. 
Лихварка,  ви,  ж.  Ростовщица. 
Лихварство,  ви.  с.  Ростовщичество. 
Лихварь,  ря,  м.  Роетовщикъ.  Він  лих- 

варь,  дає  гроші  у  позику,  бере  процент 
з  людей,  тим  і  пожива.  Новомоск.  у. 

Лихий,  а,  б.  1)  Злой.  Помер  наш 

пан,  почав  молодий  господарувати.  І  ста- 
рий був  недобрий,  а  сей  такгій  лихий,  що 

нехай  Господь  боронить!  МВ.  І.  114.  Ли- 
хий доброю  попсує.  Ном.  №  5983.  Нещас- 

лива година,  як  лиха  родина.  Ном.  № 
9335.  Лиха  доля  і  під  землею  надибає. 
Ном.  №  1728.  Бути  лихої  волі,  лихйи  ду- 

хом дихати  (на  кого).  Быть  злымъ  (на  ко- 
го). /  пан  був  лихої  волі  на  йою,  і  всі  по- 

5ЙҐ 
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пи  околичні  хропли,  сопли.  Св.  Л.  287.  На 
дитину  лихим  духом  дише.  Грин.  III.  804. 
Буде  лихйй  світ  (ному).  Будеть  біда.  Не 
сміла  сказати...  бо  буде  їй  лихий  світ. 
Св.  Л.  184.  2)  Дурной,  худой.  Не  можеш 
збути,  як  лихого  шелят.  Ном.  №  2867. 
По  ярмарку  лихий  торі.  Посл.  Бути  ли- 

хим на  що.  Быть  шюхимъ  въ  чемъ-либо. 
Лихий  на  шерсть.  Вас.  209.  Лихйй  на  очі. 
Съ  дурнымъ  глазомъ.  Мнж.  155.  3)  Вет- 
хій.  Лихий  сірячок.  4)  Чортъ.  Нехай  йьго 
лихий  візьме.  Шевч.  79.  Лихий  їх  зна,  що 
там  робили.  Котл.  Ен.  Иногда:  лихйй-не- 
Обачний.  От,  нахилився,  а  він,  лихий-не- 
обачний  (то  б  то  чорт),  взяв  мене  за  бо- 

роду та  й  не  пуска.  Рудч.  Ск.  1.  117.  К  ли- 
хій МІтері!  Кь  чортуї  5)  Лихе.  Зло.  Що 

годится  по  суботах:  добре  робити,  чи  ли- 
хе робити?  Єв.  Л.  VI.  9.  Романе!  лихим 

живеши,  литвином  ореши.  Ном.  Л°  062.  6) 
Лихі  година.  Несчастіе,  біда,  дурныя  об- 

стоятельства, бідствованіе.  При  добрій  го- 
дині й  чужі  побратими;  при  лихій  годині 

нема  і  родини.  Ном.  №  2310.  Щоб  тебе  не 
минула  лиха  година!  (Проклятіе).  Ном.  № 
3746.  Буде  тепер  мені  лиха  юдина  від 
моєї  пані.  Г.  Барв.  314.  7)  Лихі  напасть. 
Внезапное  несчастье;  болізнь.  Нехай  мене 
Бог  боронить  від  лихої  напасти,  від  пансь- 

кої карности,  від  людської  ненависти.  Ном. 
152.  8)  Лихі  бчі.  Дурной  глазъ,  который, 
согласно  народному  поверью,  есть  у  ні- 
которыхъ  людей,  могущихъ  одниыъ  взгля- 
домъ  причинить  какое-нибудь  несчастіе, 
болізнь  и  даже  смерть.  Цур  та  пек,  ли- 

хим очам!  Ном.  Л»  8359.  9)  Лихйй  час.  а) 
Неблагонріятное,  несчастное  время,  б)  Пло- 

хое расположеніе  духа.  Б  добрий  час  по- 
говорити, а  в  лихий  помовчати.  Ном.  № 

8362.  Ум.  Лихенький,  лихёсеньний.  Єсть 

у  мене  коник  вороненький, — переекдче  ті 
чари  лихенькі.  Чуб.  V.  1197.  КБсликодню 
сорочка  хоч  лихенька,  аби  біленька,  а 
к  Різдву  хоч  сирова,  аби  нова.  Ном.  Л° 
428.  Ой  хоть  він  (чоловік)  був  лихесенький, 
та  на  ввесь  світ  славнесенький.  Гол.  І.  89. 

Лихо,  ха,  с  1)  Біда  несчастіе;  горе. 
Не  шукай  лиха, — само  тебе  знайде.  Чуб. 
І.  263.  Живе  баба  за  дівером,  лиха  прику- 

пивши. Ном.  Л»  7506.  Аби  танцювати 
вмів,  а  робити  й  лихо  навчить.  Ном.  № 
12478.  КоЗкна  людина  своє  лихо  носе.  Ном. 

№  1992.  Через  тебе  і  я  буду  у  лисі.  НВо- 
лын.  у.  Хто  не  знав  закохання,  той  не 
знає  лиха.  Мет.  31.  На  лихо.  На  біду. 

Вдарити  лихом  об  землю.  Стряхнуть  съ  се- 

бя горе.  Козацтво,  ударивши  лихом  об 
землю,  садило  гайдука.  Стор.  МПр.  126. 

Лихом  занудйлось.  Охватила  сильная  тос- 
ка. Лиха  набіжиш.  Будеть  тебі  біда. 

Сим.  74.  Лиха  набратись.  Испытать  горе. 
Так  то  й  добуть,  лиха  не  набравшись! 
Ном.  №  13882.  Лихо  елітна ло.  Случилось 
несчастіе.  Лихом  торгувати.  Эксплоатиро- 
вать  несчастіе.  2)  Зло-  З  письменних  все 
лихо  встає-  Ном.  Л°  6042.  Піп  людей  ка- 

рає, а  сам  лихо  робить.  Ном.  Л»  7031.Лм- 
хо  коїти.  Ном.  №  2874.  Ум.  Лишко,  ли- 

шенько, лишечко.  Оце  лйшко!  Воть  біда! 
Лишко  тяжке!  О.  1861.  VIII.  3.  Заграй 

мені,  дуднику,  на  дуду, — нехай  своє  ли- 
шенько забуду!  Шевч.  486.  Ох  лишечко! 

Хтось  іде!  Шевч.  281. 
Лиховйна,  ни,  ж.  Несчастный  случай. 

Лиховодити,  джу,  диш,  гл.  Злодій- 
ствовать. 

Лиховщйна,  ни,  ж.  Тяжелое,  бед- 
ственное время.  НВолын.  у. 

Лиходій,  дій,  м.  Злодій.  Ведено  з  ним 
двох  лиходіїв  на  смерть.  Єв.  Л.  XXIII.  32. 

Лиходійка,  ки,  ж.  Злодійка.  Желех. 

Лиходійство,  ва,  с  Злодійство.  Га- 
дючий яд  він  виссав  лиходійством.  К. 

Іов.  44.     г 

Лиходільниця,  ці,  ж.  Злодійка.  Іш- 
ла ж  вона  до  перти,  переходить  єї  чарів- 

ниця, лиходільниця,  що  лихо  робить.  Чуб. 
І.  94. 

Лихоліття,  тя,  с  Бідстненное  время, 

худыя  времена.  Як  лгіхо.гіття  було,  то 
прийшов  чужоземець  татарин  і  ото  вже 

на  Вишюрод  б'є.  ЗОЮР.  І.  3.  Росказали 
кобзарі  нам  про  войни  і  чвари,  про  тяжкеє 
лихоліття,  про  лютії  кари.  Шевч.  365. 

Лихоманка,  ки,  ж.  Лихорадка.  Сама 
як  у  лихоманці,  так  і  труситься.  Кв.  І.  15. 

Лихоманник,  ку,  м.  Раст.  Сепііапа 
сгисіаіа.  ЗЮЗО.  І    124. 

Лихоибвити,  влю,  виш,  гл.  Злорі- 
чить. 

Лихорбб,  ба,  м.  Злодій.  Не  можна 
лихороба  (змія)  вдержати,  бо  пече  таким 
огнем  пекельним,  пече,  дере!  Чуб.  II.   187. 

Лихорббство,  ва,  с  Злодійство. 
Лихослбв,  ва,  м.  Ругатель,  скверно- 

словь. Екатер.  у.  Слов.  Д.  Эварн. 
Лихословити,  влю,  виш,  гл.  Скверно- 

словить, браниться.  Мнж.  113.  Казав,  щоб 
не  їли  м'ясного,  не  лихословили,  ходили  до 
церкви.  Павлогр.  у. 

Лихбта,  ти,  ж.  Злонравіе;  задорли- 
вость.  Пий    горілочку,    випивай    смакоту, 



ЛихтариЕ — Личак. 

901 

бий  жінку,  вибивай  лихоту.  Чуб.  V.  1100. 
У  Котл.  о  Даресі,  который  сперва  задор- 

но вызывалъ  на  бой,  а  затаит  испугался 
боліє  сильнаго  противника.  Дарес  не  рад 
своїй  лихоті.  Котл.  Ен.  II.  19. 

Лихтарик,  ка,  м.  Ум.  отъ  лихтарь. 
Лихтарний,  а,  е.  Фонарный.  Обводе 

Мури  лихтарним  світлом.  К.  ПС  39. 
Лихтарня,  ні,  ж.=  Ліхтарня  і.  Сим. 

207.  З  голови  буде  лихтарня,  з  очей  буде 
свічарня.  Чуб.  У.   1120. 

Лихтарь,  ря,  л.— Ліхтарь.  Піддружий 
каганець  з-за  печі,  в  лихтарь  поставивши, 
несе.  Алв.  56    Ум.  Лихтарик. 

Лнхтувати,  туи>,  еш,  гл.  Сгружать 
часть  груза  для  облегченія  судна. 

Лихувати,  х^ю,  еш,  гл.  Злодейство- 
вать. 

Лихун,  на,  м.  Лентяй,  лежебока. 
Шух.  І.  33. 

Лнцарія,  ріі,  ж.  1)  Рыцари;  рыцар- 
ство. 2)  Рьщарскій  уборъ,  рьіцарскіе  дос- 

піхи.  Чи  був  у  тебе  отець  та  мати,  що 
могли  тобі  таку  лииарію  дати?  Рк.  Новц. 

Лицарство,  ва,  с.  Рыцарство.  Грин.  І. 
192.  Козацькі  війни  з  ляхами,  запорожське 
лицарство, — надали  сміливости  народові. 
Правда,  1867  (?),  №  37. 

Лицарський,  а,  є.  Рьіцарскій.  Оьоіод- 
ня  достане  один  з  нас  лицарської  слави,  а 
другий  лицарської  смерти.  К.  ЧР.  159.  Та- 

кий же  то  виріс  козак  з  його  хороший! 
Що  до  коня,  що  до  зброї,  що  до  звичаїв 
лицарських-  МВ.  II.  59. 

Лйцарь,  ря,  м  Рыцарь.  Котл.  Ен.  У. 
52.  А  тут  Михайлик  лицарь  був.  ЗОЮР. 
І.  3.  Громада  вибрала  гетьмана — преслав- 

ною Лободу  Івана,  лицаря  старою.  Шевч. 
234. 

Лицарькуватий,  а,  е.  Съ  рыцарскими 
замашками.  Силач  козак  лицарькуватий. 
Котл.  Ен.  У.   46. 

Лицарювати,  рюю,  еш,  гл.  Рыцарство- 
вать. 

Лице,  цй,  с  1)  Лицо.  Гарна,  хоч  з 
лиця  води  напитись.  Ном.  Л»  8450.  До 
лиця.  Къ  лицу.  Ном.  №  11169.  З  лиця 
спасти,  упасти,  на  лиці  упасти, — змарніти. 
Похудіть  въ  лиці.  Гозважали  матусеньку, 
тики  з  лиця  тала.  Мет.  22.  Невістка 
скаржиться,  а шна  шці  не  змарніла.  Ном. 
.V  989!».  В  лиці  мінитися.  То  красніть,  то 
блідніть  (о  лиці).  В  лиці  міниться,  здрі- 
шеться,  труситься.  МВ.  II.  51.  2)  Только 
но  мн.  Лиця,  лиці.  Щеки.  Як  була  я  мо- 

лодиця,— ц'иува.хи    мене    в    лиця.    Нп.   Як 

сміється  було,  то  на  лицях  аж  ямочки 
стають.  Св.  Л.  103.  Одним  відром  зачерп- 

нула, а  за  другим  утонула,  нехай  щуки 
їдять  руки,  а  плотиці — лілі  лиці.  АД-  І. 
313.  3)  Лицевая  сторона.  Грошам  лиця 
нема.  Ном.  №  11113.  Хоч  на  лице,  хоч 
ка  виворот,  то  все  однаково.  Кобел.  у. 
Одним  лицеи  вода.  Сплошь  вода.  Мнж. 
169.  4)  Деревянная  матрица  узора  для  на- 

бойки холста.  Вас.  192.  5)  Улика.  Так  що, 
ян  він  і  бив  його,  але  в  йою  нема  ніякою 
лиця,  знаків  нема.  Брацл.  у.  Ум.  Лично, 
личенько.  Бо  не  довю,  чорнобриві,  карі  оче- 

нята, біле  личко  червоніє,  недовю,  дівчата. 
ІІТевч.  12.  Як  усаду  вишня  ягідками  ряс- 

на,— молоденька  дівчинонька  на  личеньку 
красна.  Чуб.  У.  9.  Най  погляну  на  ті 
личка,  що  палахкотять,  на  ті  очі,  очі 
чорні,  що  вогнем  горять.  Рудан.  І.  19.  У 
ваших  чоботях  шкура  на  личко  поставлена. 
Лебед.  у.  Въ  Галиціи  съ  измін.  ударе- 
шемъ:  Личкб — верхняя  сторона  нагольнаго 
тулупа.  Гол.  Од.  18. 

Лицемір,  ра,  м.  Лицемірь.  Лицеміре, 
перш  вийми  в  себе  самою  з  ока  ломаку. 
Єв.  Мт.  УН. 

Лицемірний,  а,  є.  Лицемірний. 
Лицемірно,  нар.  Лицемірно. 
Лицемірство,  ва,  с  Лицеміріе. 
Лицерствіе,  вія,  с.=Лицарство.  Чи 

не  маг  би  котрий  козак  собі  слави  лицер- 
ствія  достати?  Мет.  413. 

Лицювання,  ня,  с    Перелицовьіваніе. 
Лицювати,  цюю,  еш,  и.  1)  Перели- 

цовывать. Сім  раз  відрізали — довш,  сім  раз 
лицювали — нова.  Ном.  №  11 139.  2)=Ли- 
чити.  Тобі  тотд  не  лицює-  Шелех. 

Лицяння,  ня,  с  Ухаживаніе,  любез- 
ничаніе. 

Лицятися,  цянюя,  ешся,  гл.  Любез- 
ничать, ухаживать.  /  лицявся  пю  з  тією, 

то  з  друюю  любо.  Шевч.  473. 
Лин,  чі,  ж.=Личчя.  Свині  хоч  зо- 

лотое колце  управ,  а  вона  не  пойдеть  вса- 
дити лич  у  гумно,  разві  у  що  иное.  Ном. 

№  2829. 
Личак,  ка,  м.  1)  Обувь  изъ  лыка,  ла- 

поть. А  постіл  личака  да  й  попережае:  ой 
коли  ти  постіл,  то  іззаду  постій,  ой  коли 
ти  личак,  пю  попереду  гоп-цак.  О.  1861. 
II.  6.  Неси,  Боже,  в  чоботях, — дамо  ли- 

чаки. Ном.  Лі  11806.  2)  Веревка  изъ  лыкъ. 
Вх.  Зн.  33.  3)  Простолюдинъ,  простой 
человік^  Ходили  тоїді  в  кармазинах 
тілько  люде  значні  да  шаблі/юані,  а  мі- 
щане    одягались    синьо,    зелено,    або   у    ю- 



902 
Личаковий — Лишка. 

рохв'яний  цвіт;  убогії  носили  личакову  одежу. 
Через  те  козаки  дражнять  було  міщан 
личаками.  К.  ЧР.  64. 

Личакбвий,  а,  е.  Мочальный,  лыко- 
вый. Убогі  носили  личакову  одежу.  К.  ЧР. 

64.  Скидають  личакову  драну  свиту. 
К.  ЧР.  70. 

Личаний,  а,  е.  Лыковый.  Погана  пуга 
ли  мни,  а  й  без  неї  тяжко.  Ном.  №  9759. 

Личина,  ни,  ж.  1)  Маска.  2)  Бран- 
ное слово:  образина.  Дивися,  пся  його  ли- 

чина. Шевч.  501.  Зла  личина.  Чоргь.  О. 
1861.  II.   206. 

Лйчити,  чить,  гл.  безл.  1)  Приличе- 
ствовать, следовать.  Підпережись,  як  ли- 

чить  у  поході.  К.  Іов.  84.  2)  Быть  къ 
лицу,  идти.  Ці  бинди  їй  дуже  личать. 
Подольск,  г. 

I.  Личко,  ка,  е.   Ум.  отъ  лице. 
II.  Личко,  ка,  с  1)  Ум.  отъ  лико. 

2)  мн.  Личка.  Ланти.  Ой  у  твоєї  мами  ду- 
бовії личка,  а  в  нас  двораченьків  жовті 

черевички.  КС.   1883.  ІУ.  906. 
Личкований,  а,  є.  1)  Прикрашенный 

съ  виду.  Ви  думаєте,  у  мене  личкована 
капуста?  Скрізь  однакова,  тугенька.  2)  Шли- 

фованный. Личкований  камінь.  Міус.  окр. 

Личковйй,  а,  є.  1)  О  матерілх'ь:  имт,- 
ющій  лицо  съ  двухъ  сторонъ.  Лубен,  у. 
2)  О  людяхъ:  двуличный.  Лубен,  у. 

Личкувати,  к^ю,  вш,  гл.  1)  Маски- 
ровать; скрывать  недостатки;  прикрывать 

Чи  й  ни  споді  ж  такі  ягоди,  як  ото  звер- 
ху?— А  то  ж  хиба  б  личкувала?  Харыс.  Як 

не  личкували  льону,  то  купимо;  ось  набе- 
ріть з-під  споду,  чи  такий  буде,  як  і  звер- 

ху, гарний.  Изюм.  у.  2)  Выглаживать  по- 
верхность (мельничнаго  жернова).  Личкує 

каміння  мірогиник.  Канев.  у.  3)  Подбирать 
зеїци  лицомъ,  лучшее  къ  лучшему.. 

Личиан,  на,  м.  1)  Старшій  пастухъ, 
чаще:  старшій  пастухъ  овецъ.  О.  1862. 
X.  45.  Як  череді  без  личмана,  так  коза- 

кам без  гетьмана.  Ном.  №  752.  Змалечку 
біля  овець.  Ось  уже  років  з  двадцять,  як 
личманом.  2)  Жетонъ,  крупное  металли- 

ческое украшеніе,  носимое  женщинами  на 
шеъ\  3)  Оплеуха.  Дав  му  личмана.  Вх. 
Зн.  33. 

Личнйй,  а,  е.  Аккуратно  сделанный. 
А  й  личнйй  він!  Зміев.  у. 

Лйччя,  чя,  с.  Морда,  рыло.  Із  свиня- 
чим личчям  та  в  пшенишне  тісто.  Ном. 

Л  7595. 

Лиш,  но2>.=Лише-  Нашому  маляті 
лиш  слинку  ковтати.    Ном.  №  1038.  2)= 

Лишень.  Гляди  лиш!  Ном.  №  13603.  Еете 
лиш  кресало!  Шевч.  78.  Біжи  лиш  швидче 
в  Карфагену.  Котл.  Ен.  І.  28. 

Лишай.  шан>,  м.  Лишай.  Грин.  II.  38. 
У  Марусі  на  щоці  лишай  підкинувся. 
Кобел.  у. 

Лишак,  ка,  м.  Названіе  малоросса, 
живущаіо  въ  горахъ  въ  Венгріи  (но  часто 
употребляемому  въ  разговоре  слову  лиш). 
О.  1861.  І.  265. 

Лйшанка,  ви,  ж.  Женщина,  оставив- 
шая своего  мужа.  Іти,  пїтй  в  лйшаини.  Бро- 
сать, бросить  мужа.  Желех.  Вх.  Зн.  33. 

Лишити,  шаю,  вш,  сов.  в.  лишити,  шу\ 
шйш,  гл.  Оставлять,  оставить,  покидать,  по- 

кинуть. Неті  люде  тут  живуть,  яких  він 
лишав,  ідучи  до  брата.  Грин.  І.  290.  / 
вдома  мене  не  лишай,  і  в  поле  не  бери. 
Ном.  №  2710.  Все  бери,  а  мене  лиши. 
Ном.  №  9708.  Ти  мене  можеш  лишити, 
а  я  тебе  не  лишу  ніколи.  Федьк.  Бійтеся 
Бога,  хазяїне,  що  ви  робите?  Лишіть  ха- 

зяйку живою!  Грин.  І.   120. 

Лишатися,  ш&юся,  вшея,  сов.  в.  ли- 
шитися, ш^ся,  шйшея,  гл.  1 )  Оставаться, 

остаться.  Наперед  не  виривайся,  а  ззаду  не 
лишайся.  Ном.  Л«  5862.  Лишився,  як  на  би- 

лині,— як  на  воді.  Оказался  въ  безпомощномъ 
состояніи.  Ном.  №  1851  и  2282.  Пішли 

парубки,  лишень  шапки  видко,  лишилися 
шмаровози — подивиться  гидко.  Чуб.  У.  458. 

Лишачий,  а,  є.  Лисій.   Вх.  Лем.  432. 

Лише,  нир.  Только,  лишь,  но.  Не  ди- 
вися на  уроду,  лише  на  пригоду.  Ном. 

№  8475.  Не  вгрь,  мужу,  своїм  очам,  лише 
моїй  повісті.  Ном.  №  6848. 

Лишень,  сз.  Ка,  же.  Куди  вам!  підіть 
лишень  вмийтесь!  Ном.  №  5477.  Тривай 
лишень,  Миколу  звалиш!  Ном.  №  5565. 
Геть  лишень  до  ката!  Ном.  №  5120.  Стри- 
ваі  лишень!  Чи  чуєш?  щось  плаче  за  во- 

рітьми. Шевч.  101. 
Лишенько  и  лишечко,  ка,  с.  Ум.  отъ 

лихо. 
Лишйр,  ра,  м.  Лишай.  Вх.  Зн.  33. 
Лишити,  ся.  См.  Лишати,  ся. 
Лишівка,  ки,  ж.  Раст.  Сапіпагеїіиз 

сГЬагііі8.  Вх.  Лем.  432. 

I.  Лишка,  ки,  ж.  1)  Нечетъ,  нечет- 
ное число.  Чи  чіт,  чи  лишка?  Ном.  Л* 

12569.  Кв.  2)  Излишекъ,  лишнее.  Діжда- 
лась м'ясива,  лишку  ззіла  і  завадило.  О. 1862.  У.  53 

II.  Лишка,  ки,  ж.  Лисица.  Вх.  Пч. 
II.  5.  Ум.  Лйшоньиа.  Поносуються  жовтіли- 
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шейки,  оке  їх  доходять   панські  хортойки. 
Гол.  3. 

I.  Лишки,  ків,  лін.  Раст.  Тгі&ііига 
герепв.  ЗЮЗО.  І.  170. 

II.  Лишки,  меж.  Окрнкь  на  телять. 
Мнж.  185. 

Лишко,  ка,  с.  Ум.  оть  лихо. 
Ляшнйця,  ці,  ж.  Лишекь.  Мирг.  у. 

Слов.  Д.  Эвари. 
Лйшній,  я,  в=8айвий.  Господи  виш- 

ній, чи  я  в  тебе  лйшній.    Ном.  №  11729. 
Лишок,  шку,  м.  =  Лишка  2.  Мир. 

Пов.  І.  112. 
Лйшонька,  ки,  ж.  Ум.  оть  II  лишка. 

Лиштва,  ии,  ж.  1)  Вышивка  білими 
витками  въ  виді  глади.  Чуб.  VII.  427. 
Вас.  193.  Ой  чи  є  де  дівка  пишна,  то  в 
поділках  лиштва?  Чуб.  У.  165.  А  мені 
хрещена  мати  лиштву  вишивала-  Шевч. 
461.  2)  Обшлага  рукавовъ  мужской  или 
женской  рубахи.  Год.  Од.  13,  20,  28.  Во- 

обще обшивка,  оторочка  въ  рубахі  или 
юбкі.  3)  Планка.  На  шпарках  лиштва. 
НВолын.  у.  Боковыя  планки  въ  крыши* 
сундука.  Вас.  150.  4)  Наличникъ  (въ 
окнахъ,  дверяхъ).  5)  Продольный  брусокъ 
створчатаго  окна.  Ум.  Лйштовка.  Вас.  149. 

Лишати,  щу\  щйш,  гл.  Влестіть,  лос- 
ниться. Молода  кора  на  яблуні  аж  ли- 

шить. Черк.  у. 

Лищйця,  ці,  ж.  Раст.  ОірзорЬіІа  яш- 
гаїіз.  ЗЮЗО.  І.  124. 

Ліб,  лбба,  лс.=Лоб.  Пани  чубляться, 
а  в  мужиків  ліб  тріщить.  Ном.  №  1304. 
Під  носом  косить  пора,  а  в  лобі  й  орать 
ні  на  що.  Ном.  №  13766. 

Ліберія,  рії,  ж.  1)  (Въ  сказкі).  Царс- 
кое одіяніе.  Царевич  тоді  став  прохать 

у  цара,  щоб  позволив  убратись  у  його  Лі- 
берію і  погулять  на  коні  по  подвір'ю-  Царь 

велів  дать  Ліберію.  Він  убрався...  Зняв  Лі- 
берію, надів  лахмання.    Чуб.  II.  21,    218. 

2)  Общая  одежда  для  шляхты,  служившей 
при  дворі  даннаго  магната  Річи  Посполи- 
той.  Увіходить  паниерний  боярин...  Байда. 
Хто  ж  ти  еси?  Тебе  я  вперше  бачу,  а 
по  твоїй  Ліберії  вважаю,  що  службу  слу- 

жиш під  щитом  Острозьких.  К.  Бай.  30. 
3)  Ливрея. 

Лівак,  ка,  м.  Лівша  (о  мужчині).  Вх. 
Зн.  33. 

Лівар,  ру,  м.  1)  Ливеръ,  орудіе  для 
переливанія  жидкостей  изъ  бочки.  Радом, 
у.  2)  Машина  съ  воротомъ  в  вннтомь  для 
поднманія  повозки  при  смалкі.  Радом,  у. 

Лівачка,  ки,  ж.   І)  Лівша  (о  женщи- 

ні).  Вх.  Зн.  33.  2)  Хата  по  лівую  сторо- 
ну сіней  (у  гуцуловъ).  См.  Правачка. 

Шух.  І.  95. 
Ліверних,  ка,  м.  —  Лірник.  Шух. 

І.  33. 
Лівий,  а,  є.  1)  Лівіли.  Повернувся  ко* 

зак  Нечай  на  лівую  руку,  не  вискочить 
Печаїв  кінь  із  лядською  трупу.  2)— бік. 
Въ  вьшшвкі:  изнанка.  Шух.  І.  154. 

Лівиця,  ці  ж.  Лівая  рука.  Єдиною 
сина  по  правиці,  другою  по  лівиці.  Єв.  Мр. 
X.  37. 

Лівкутяик,  ка,  лі.=Лівак.  Вх.  Зн.  33. 
Лівк^тниця,  ці,  ж.=Лівачка.  Вх. 

Зн.  33. 
Лівний,  а,  є.  Уміющій  хорошо  ло- 

вить. Кіт  лівний,  хлоп  мівний — всюди  по- 
живиться; Ном.  Л«  1257. 

Лівобіцький,  а,  є.  Лівобережньїй.  Ліво- 
біцька  й  правобіцька  Україна — то  все  один 

край.  Св.  Л.  23. 
Лівбруч,  нар.  1)  Лівою  рукою.  2)  На- 

ліво. 

Лівц^н,  на,  ,и.=Лівак.  Вх.  Зн.  33. 
Лівцїнка,  кн,  ж.  =  Лівачка.  Вх. 

Зн.  33. 
Лівша,  ші,  об.  Лівша.  Харьк.  Вона 

лівша:  усе  лівою  рукою  робить,  а  їсть  пра- 
вою. Ббгодух.  у. 

Лігвйско,  ка,  с.  Постель.  Вх.  Зв.  33. 

Лігвище,  ща,  с.=Лігвиско.  Желех. 
Лігзо,  ва,  с  1)  Логовище,  логово. 

Знай  свиня  свое  лігво.  Ном.  №  13463.  2) 
Постель.  Побрався  я  до  свою  лігва.  Мир. 

ХРВ.  187 
Лігма,  нар.  1)  Лежнемъ.  То  на  полі, 

то  в  господі  лігма  не  лежали.  Мкр.  Н. 
2)  Лігма.  Горизонтально.  Шух.  І.  74. 

Лігарь,  ря,  м.  1)  Каждая  изъ  двухъ 
жердей,  который,  при  укладкі  дровъ  въ 
кубическія  сажени,  кладутся  на  землю, 
подъ  дрова.  МУЕ.  Ш.  29.  2)  Накатина, 
каждое  изъ  бревенъ  наката,  находящегося 
подъ  деревяннымъ  поломъ.  Шух.  I.  93. 
См.   Легарь. 

Ліґерка,  ки,  ж.  Родъ  верхней  мі- 
щанской  женской  одежды. 

Лід,  леду  и  льоду,  м.  Ледъ.  Па  язиці 
мід,  а  під  язиком  лід.  Ном.  №  3055. 

Ліднйця,  ці,  ж.  Ледникъ.  Та  піди, 
хлопче,  до  ліднииі  та  уточи  меду.  О.  1862. 
IX.  4. 

Лієчка,  ки,  ж.  Ум.  оть  дійка. 
Ліженько,  ліжечко,  ка,    с.    Ум.  оіь 

ліжко. 
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Ліжко,  ка,  с.  Кровать.  По  своєму  ліж- 
ку простягай  ніжку.  Ном.  Л»  9883.  Гість 

лави  не  засидить,  ліжка  не  залежить. 

Ном.  №  11939.  Не  на  ліжко, — в  домовину 
сиротою  ляжу.  Шевч.  27.  Ум.  Ліженько, 
ліжечко.  Пішов  до  ліженька, — постілька  бі- 

ленька, а  на  тій  постільці  дитинка  ма- 
ленька,. Чуб.  V.  687. 

Ліжма,  «а/(.=Лігма.  Ліжма  треба  ляг- 
ти. Сим.  236. 
Ліжник,  ка,  ж.  Шерстяное  одіяло. 

Чуб.  У.  1143   Вас.  172. 
Ліжнйця,  ці,  ж.  1)  Спальня.  2)  Ло- 

же, постель.  Після  обіда  спровожують 
обох  молодих  в  комору  на  ліжниию,  котру 
дружби  стараються  зробити  як  тільки 
можна  недогодну,  щоб  погано  було  лежати. 
О.  1862.  IV.  37. 

Лівиво,  ва,  с.  Родъ  веревочной  лест- 
ницы съ  жел'БЗнылъ  крючкомъ  на  конці, 

чтобы  лазить  по  деревьямъ  (у  бортниковъ 
и  пр.).  НВолын.  у. 

Лі8ка,  ки,  ж.  1)  Ум.  отъ  лоза.  Желех. 
2)  Раст.  Заііх  аигііа.  Мнж.  184. 

Лізко,  ка,  с.  Ум.  отъ  лево. 
ЛІ80К.  зка,  м.  Запруда  на  воді  по- 

перегь  теченія,  въ  которой  находятся  от- 
верстія  для  поміщенія  въ  нихъ  зершъ. 

Лізоньва,  ки,  ж.  Ум.  отъ  лоаа. 
ЛІ8ТИ,  8у,  8ЄШ,  и.  1)  Лізть,  ползти. 

Гадюка  лізе;  муха  лізе.  Щось  лізе  вверх  по 
стовбуру.  Шевч.  ЗО.  Рачки  лізти.  Ползать 
на  четверенькахъ.  Було  таке,  що  рачки 
ліз.  Котл.  Ен.  III.  20.  Та  вже  біт  рачки 
ліз,  а  свою  доконав.  Ном.  Лі  3338.  2) 
Влізать;  вползать  во  что-либо.  Показує  до- 

рогу, а  сам  в  болото  лізе.  Ном.  182.  Лізь 
у  воду!  Чуб.  I.  142.  3)  Лізть,  стараться 
проникнуть,  надоідать.  Живий  до  Бога 
лізе.  Ном.  №  2110.  I  чтоб  я  ліз  туди, 
куди  тобі  не  треба!  Ном.  №  ,  2790.  Лізе 
сліпицею.  Ном.  №  2759. — в  вічі.  Навязы- 

ваться, надоідать,  приставать.  Як  слюта 
у  очі  лізе.  Ном.  №  2757.  Отой  мене  пече, 
ріже,  що  не  люблю, — в  вічі  лізе.  Лис.  4) 
Вилізать  (о  глазахъ,  волосахъ).  Аж  очі 
йому  рогом  лізуть.  Коси  лізуть.  О.  1862. 
IX.  115.  5)  Вміщаться.  Рад  би  очима 
їсти,  та  в  пельку  не  лізе.  Ном.  Л?  12035. 

.Лій,  лою,  м.  Сало  овецъ  и  рогатаго 
скота;  свічное  сало.  Ні  се  лій,  ні  се  мас- 

ло. Ном.  №  7660.  Шкода  й  лою  на  ле- 
мішку. Ном.  №  7600. 

Лійка,  ки,  ж.  1)  Воронка.  Вас.  205. 
Шух.  1.  283,  284.  2)  Лейка.  3)  Въ  раз- 
личныхъ  инструментахъ    и    снарядахъ  та 

металлическая  трубка,  въ  которую  встав- 
ляется деревянная  ручка,  напр.,  въ  ло- 

паткі,  въ  багрі  и  пр.  Шух.  I.  164,  222, 
223.  Также  въ  подсвічникі  та  трубка,  въ 
которую  вставляется  свіча.  Шух.  I.  299. 
Ум.  Лієчка.  Харьк. 

Лійкуватий,  а,  е.  1)  Воронкообраз- 
ный. 2)  Иміющій  вкусъ  лбю.  Таке  якеєсь 

лійкувате  масло.  Черк.  у. 

Лійці,  ців,  м.  мн.  Возжи.  Правоб. 
Левч.   13. 

Лік,  ку,  м.  1)  Счетъ,  число.  А  людей, 
людей!  без  ліку.  МВ.  22.  Дічу  в  неволі  дні 
і  ночі  і  лік  забуваю.  Шевч.  548.  Без  ліку- 
иіри.  Безчисленное  множество.  На  морі 

огрядні  кораблі  без  ліку-міри  стоять  собі. 
Федьк.  Ліком  остатись.  Остаться  такъ  не- 

много, что  счесть  можно.  Усе  сімня  (з  ко- 
нопель) визбірали  горобці — ліком  осталось. 

Черк.  у.  2)  Лікарство.  Як  дасть  Бог  на 
вік,  то  найдеться  й  лік.  Ном.  №  8344. 
Хто  здоров,  той  ліків  не  потребує.  Ном. 
8345.  Як  ножем  пробито,  то  знайдуткя 

ліки,  а  як  закохання, — пропала  навіки. 
Чуб.  V.  3. 

Лікаренко,  ка,  м.  Сынъ  лікаря. 

Лікарів,  рева,  ве.  Принадлежащій лікарю. 

Лікарівна,  ни,  ж.  Дочь  лікаря. 

Лікарка,  ки,  ж.  Лікарка.  Не  я  лі- 
карка, сам  Господь  лікар.  Чуб.  І.  134.  Ум. 

Лікаронька,  лікарочна. 

Лікарня,  ні,  ж.  Больница.  Славяно- сербск.  у. 
Лікарственний.  а,  в.  Лікарственньїй, 

целительный,  иміющій  лічебную  силу. 
Лікарственна  горілка.  Лікарственна  вода. 
Г.  Барв.  339.  Павидло  медове  і  кофій  лі- 

карственний. К.  МХ.  24. 

I.  Лікарство,  ва.  с  Медицинская  нау- 
ка, медицина.  Єзуїти...  вчились  лікарства. 

Стор.  МПр.  83. 
II.  Лікарство,  ва,  с  Лікарство.  Лікар 

з  лікарством,  а  Бог  з  поміччю.  Ном.  № 
8416., 

Лікарський,  а,  є.  Лікарскій;  врачебный. 
ЛІкарчин,  на,  не.  Принадлежащій 

лікаркі,  докторші. 

Лікарчук,  кй,  м.  Лікаришка,  докто- 

ришка. ЛІкарь,  ря,  л.  Лікарь,  врачъ,  докторъ. 
Добре  в  світі  жити  попові,  літрові  та 
котові.  Ном.  №  8069.  Не  треба  здоровим 
лікаря.  Єв.  Мр.  II.  17.  Лікарю,  вилічи  себе 
самою.  Єв.  Л.  ГУ.  23. 
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Лікарювати,  ргою,  вш,  гл.  Врачевать, 
заниматься  ліченіемь.  Потім  її  стала 
вчити  і  лікарувати.  Шевч.  352. 

Лікоть,  ктя,  ж.=Локіть.  Правди  на 
ніготь,  а  прибавиться  на  лікоть.  Ном.  № 
7018.  Паноче,  чого  в  вас  такий  малий 
лікоть?  Ном.  №  10552.  Ум.  Ліктик.  Опух 
пішов  за  долоню,  мало  не  до  ліктика.  Г. 
Барв.  530. 

Лілійбвий  и  лілібвий,  а,  е.  Лилейный. 
Шух.  І.  118. 

Лідія,  дії  ж.=Лилея. 

Лім,  лбму,  м.  1)  Обломки  (послі  ко- 
раблекрушенія).  Гарасько,  на  талан  і  диво, 
якось  до  береш  прибивсь,  чи  з  ломом  він 

туди  заплив,  чи  хвиля  верхова  прибила"? Мкр.  Г.  7.  2)  Валежникъ,  буреломъ.  Черк. 
у.  Шух.  І.  178.  Ой  піду  я  в  ліс  по  дрова  та 
наберу  лому.  Нп.  Лбмом  называются  боль- 
пгія  деревья  (смереки)  съ  вітвями,  пова- 
ленныя  вдоль  границъ  земельнаго  участка 
вмісто  огорожи.  Шух.  І.  75,  189. 

Лінивий,  а,  е.  Ленивый.  Лінивий  двічи 
ходить,  скупий  двічи  платить.  Ном.  № 
4672. — овёс.  Не  скоро  созрівающій  овееь. 
Черниг.  г.  — пироги  Сырники.  Ум.  Лінм- 
вёнъкий. 

Лінивіти,  вію,  вш,  и.  Долаться  лі- 
нивымъ.  Желех. 

Ліниво,  нар.  Ліниво.  Там  ся  ліниво 
працює,  де  пожитку  не  чує.  Ном.  №  10368. 
Ум.  Лінивєнько. 

Лінивство,  ва,  с  Ліность,  лінь.  До- 
пікали його  за  недбалість,  за  лінивство. 

Левиц.  І.  425.  Прогнала  жінка  його  за 
лінивство.  Г.  Барв,  500. 

Лінйтися,  нюся,  нйшся,  гл  ̂ Ліну- 
ватися. При  готовій  колоді  не  лінись  вО- 

>онь  класти.  Ном.  №  4623. 

Лійка,  ки,  ж.  Лінивая  женщина.  Вх. 
(Желех.). 

Лійкуватий,  а,  є.  Ліннвьій,  довольно 
іінивьій.  Хлопець  лійкуватий  був,  млявий. 
Г.  Барв.  223. 

Ліннйй,  а,  е-=Ляннйй.  Мене  не  бу- 
дить до  кужеля  лянною.  Гол.  І.  191. 

Ліннйшки,  мн.  Скатерти?  Посаджу 
тя  за  тисові  столоньки,  за  ліннйшки  то- 

ненькі і  за  ясні  свіченьки.  Гол.  IV.  272. 
Ліног^з,  аа,  м.  Лінтяй. 
Лінбк,  нка,  ли  Лінь.  Через  лінок  не 

йде.  Каменец,  у. 
Лінощі,  щей  и  щів,  ж.  мн.  Лінь,  лі- 

ность. Леввц.  І.  194.  За  лінощами  Богу 
ш  молюся,  чим  я  Богу  сподоблюся?  Чтб. 
V.  442. 

Лінтюга,  гй,  об.  Лінтяй,  лінтяйка. 

Ну  й  лінтюгаї—усе  б  лежав!  Харьв-  у. 
Лінування,  ня,  с  Ліность. 
Лінуватися,  н^юся,  ешся,  гл.  Лі- 

ниться.  „Поможи,  Боже!" — А  ти  не  лі- 
нуйсь, небоже!  Ном.  №  9943.  Я  гй  щиро 

робила,  не  лінувалась  і  слухняна  була. 
МВ.  І.  29. 

Ліньки,  ків,  м.  .««.= Лінощі.  Г.  Барв. 
498.  За  ліньками  нічого  не  зробив.  Харьк.  у. 

Лінюга,  гн,  об  —  Лінтюга.  Желех. 
Ліпак,  ка,  м.  1)  Работнвкъ,  обмазы- 

вающій  глиной  стіни.  Желех.  2)  Пврогъ. 
Вх.  Зн.  33. 

Ліпанда,  ди,  ж.  Мазь  для  замазки 

деревьевъ  при  прнвивкі,  древесная  за- 
мазка. Вх.  Зн.  33. 

Ліпар(ь),  ргі,  м.= Ліпак.  Желех. 
Ліпашка,  ки,  ж.  Женщина,  которая 

ділаеть  что-либо  изъ  тіста.  Свашка — не 
ліпашка,  шишок  не  ліпила.  Мил.  155. 

Ліпець,  пцй,  м.  Хлібньхй  шарикъ. 
Желех. 

Ліпити,  плю,  пиш,  м.  1)  Ліпить. 
Баба  вже  вареники  ліпить.  Лёвиц.  І.  447. 
Не  святі  горшки  ліплять.  Ном.  №  6054. 
2) — харькй-макогоники.  Говорить  вздорь. 
Ліпи,  ліпи  харькй-макогоники,  поки  хто  не 
скаже  годі.  Подольск,  г. 

Ліпйця,  ці,  ж.  Раст.  Авреги^о  рго- 
ситЬепб. 

Ліпкий,  а,  6.  Ціпкій. 
Ліплйнка,  ки,  ж.  Мазанка,  хижина 

изъ  глины,  изъ  хворосту,  облінленнаго 
глиной. 

Ліпник,  ка,  .н.— Ліпак  2.  Вх.  Зн.  33. 
Ліпота,  тй,  ж.  Ерасота.  Та  не  одною 

ліпотою  Маруся  звісна  стала  всім,  а  біль- 
ше  розумом  своїм.  Греб.  318.  Далеко  їй 
було  до  стаїюдавньої  ліпоти.    К.  ЧР.    99. 

Ліпчйтнся,  ч^ся.  чншся,  гл.  Липнуть. 
Ліпчиться  тістечко,  ліпчиться,  не  даєть- 

ся у  руки  вхватиться.  Грин.  III.  472. 
Ліпш,  ліпше,  нар.  Лучше.  Ой  листи 

писати — будуть  люде  знати:  ліпш  самому 
сісти  поїхати.  Чуб.  V.  630.  Я  милою 
ліпше  люблю,  як  мама  дитину.  Гол.  І. 
213.  Ум.  ЛІпшеньно. 

Ліпшати,  шаю,  вш,  гл.  Улучшаться, 

хорошіть. 
Ліпше.  См.  Ліпш. 

Ліпший,  а,  є.  Лучшій.  Ліпші  вбогі  ла- 
ти, ніж  твої  дорогі  шати.  Лукаш.  Коли 

люде  до  тебе  добрі,  а  ти  будь  ліпший.  Ном. 
№  4441.  Ум.  ЛІпшенький. 

Ліп'йика,    кн,    ж\=Ліплянка.     Од- 
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твори,  мати,  лігіянку,  ведемо  ті  міщанку. 
Гол.  IV.  364. 

Ліра,  рн,  ж-  1)  Лира.  2)  Музыкаль- 
ный струнный  инструменть,  въ  которомъ 

звукъ  вызываетъ  смычекъ  въ  виді  круга, 
вправленный  внутрь  ліри  и  вращающійся 
какъ  колесо,  причемъ  исполнитель  пере- 
бвраетъ  пальцаии  но  клавишамъ.  См. 
ЗЮЗО.  I.  815. 

Лірвйст,  та,  ж. = Лірник.  Дуже  гар- 
ний лірвйст.  Харьк. 

Лірик,  ка,  м.  Лиривъ,  лирическій  по- 
вть.  Всі  лірики  об'являються  змолоду.  К. 
Гр.  Кгв.  17. 

Лірика,  ки,  ж.  Лирика,  лирическая 
поззія.  Сказав,  ию  я  в  ліриці  з  кожним 
німецьким  поетом  мірятись  можу.  Федьк. 
Пов.  XIII. 

Ліричний,  а,  в.  Лирическій.  Не  треба 
ліричному  поетові  великої  словесної  науки, 
щоб  явити  мирові  всю  красоту  душі  своєї. 

К.  Гр,  Кв.   17. 
Лірник,  ка,  м.  Играющій  на  лірі.  Си- 

діли лірники  та.  грали  по  шелягу  за  та- 
нець. ПІевч.  565. 

Лірників,  кова,  ве  Принадлежащей 

лірник' у. 
Лірницький,  а,  є.  Относящійся,  свой- 

ственный дірния'у.  Левиц.  Пов.  115. 
Ліс,  су,  м.  Лісь.  Кривою  дерева  в  лісі 

найбільше.  Ном.  №  2454.  В  ліс  дров  не  во- 
зять. Нон.  №  1456.  Ум.  Лісок,  лісонько, 

ЛІсбчон.  За  темними  лісоньками  плаче  дів- 
на  слізоньками.  Чуб.  V.  187.  Прилетіла 
зозуленька  з  темною  лісочку,  сіла,  пала, 
закувала  в  зеленім  садочку.  Чуб.  Ш.  164. 
Ув.  Лісйще.  Ви,  ліси-лісища,  ви,  бори-бори- 
ща.  Чуб.  І.   135. 

Ліса,  си,  ж.  1)  Плетень  изъ  лозы. 
Чуб.  VII.  392.  Звір  лісу  пролама  та  в  хлів 
убереться.  ЧГВ.  1853.  61.  2)  Камышевая 
изгородь  между  двумя  нотцяии.  См.  Когець. 
Браун.  15.  3)  Рішетка  ивъ  деревянныхъ 
налочекъ,  находящаяся  въ  сушильні  для 
овощей, — на  нее  насыпаются  фрукты.  См. 
Озннця.  Шух.  I.  ПО.  Ум.  Ліска,  лісочка. 

Лісистий,  а,  е.  Лісистий. 
Лісйця,  ці,  о*с.=Лісунка?  Шух.  І.  43. 
Лісйще,  ща,  м.  У  в.  оть  ліс. 

Ліска,  ки,  ж.  1)  Ум.  оть  ліса.  Усі 
двори  лісками  обгорожувані.  Чермом.  При- 

летіла зозуля  і  сіла  на  лісці.  Грин.  III.  588. 
2)  Ворота,  сплетенный  какъ  плетень.  От- 

воряй, мати,  ліску,  ведемо  ті  невістку. 
Гол.  IV.  332.  3)  Рыболовная  плетенка. 
Угор.  4)  Орішникь.  Ліски  в  сьому  лісі  ба- 

гато. Харьк.  у.  5)  Пруть,  палка.  Стоїть 
лісочка,  на  тій  лісочці  ні  сучечка,  ні  бо- 
лячечки.  Ном.  стр.  296.  Л  209.  6)  Из- 

вестное пространство  земли  (на  ого- 
роді, у  землекоповъ  и  пр.).  А  як  у  зас 

грабарі  землю  гатили, — від  ліски,  чи  ні? 
7\  Раст.  Согуїиз  атеїіапа.  Лв.  98.  Ум. 
Лісочка. 

Лісковий,  а,  е.  Изъ  орішника.  Вирі- 
зав ліскову  палічку.  Харьк.  у.  Лісковий 

оріх.  Желех.  Загорожу  курінь  лісковий. 

Щог.  Сл.  58. 
Ліскогрйа,  аа,  м.  Ящурь,  Муохиз  ауеі- 

Іапагіиз.  Вх.  Пч.  II.  6. 

Ліскотуха,  хн,  ж.  Иволга.  Констан- тиногр.  у. 

Ліскулька,  ки,  ж.  Ум.  оть  ліскуля. 

Ліскуля,  лі,  ж.=Ліскогри8.  Вх.  Пч. 
II.  6.  Ум.  Ліскулька. 

Лісний,  а,  Є.  Лісной.  У  темряві  лісне 

звір' є  блукає.  К.  Псалт.  237. 
Ліснйца,  ці,  ж.  Лісная  груша  или 

яблоко.  Угор. 
Лісничий,  ного,  м.  Лісничій.  Бувесь 

лісничим,  а  тепер  нічим.  Чуб.  І.  271. 
Плаче  бідне...  А  москалям  байдуже, — мину- 

ли. Воно  й  добре,  та  на  лихо  лісничі  по- 

чули. ПІевч.  87. 
Лісничиха,  хи,  ж.  Жена  лісничаго. 

Ліснб,  нар.  Много  лісовь.  У  нас  ліс- 
но. Полт.  у. 

Лісовий,  а,  6.  1)  Лісной.  Лісова  зві- 
рина. Лісові  люде.  По  народнымъ  повірь- 

ямъ  — обросшая  шерстью  особая  порода 
людей,  живущая  исключительно  въ  лісахь. 
Чуб.  І.  211.  См.  Лісун.  2)-в6го,  м.  Ліс- 

ной сторожъ. 
Лісовик,  ка,  м.  1)  Житель  лісовь 

НВолын.  у.  Може  він  поїхав  до  козаків 

лісовиків.  Левиц.  І.  198.  2)  Лісниюь,  ліс- 
ной сторожъ.  Скіпається  до  лісовика:  нащо 

ти  мою  корову  заняв?  вона  не  була  в  шкоді. 
Новомоск.  у.  3)  Лішій.  Чуб.  І.  191. 

Лісовйна,  нн,  ж.  Лісное  дерево.  Ка- менец, у. 

Лісок,  ска,  лісонько,  ка,  лісочок, 
чка,  м.  Ум.  оть  ліс. 

Лісочка,  ки,  ж.  Ум.  оть  ліска. 

Лісун,  на,  м.  По  народи,  повірьямь — 
человікообразное  существо,  живущее  въ 
лісу.  Лісун  таки  як  чоловік,  тільки  в  йою 
нема  тіні...  В  йою  й  жінка  є.  Лісун  (так- 

же полісун) — богь  волковь,  заботящійся 
объ  ихь  прокормленіи;  кромі  того  без  мою 
ярмарка  ніколи    не    буде,    він  на   все  ціну 
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зводить.  Грин.  Изъ  усть.  13,  10 — 11.  См. 
Лісові  люде. 

Лісунка,  ки,  ж.  Жена  лісуна.  Грин. 
Изь  усть.  13. 

Літ,  ту,  м.  Полеть,  леть.  Цей  і  на 
літу  хапа.  Ном.  №  5720. 

Літавець,  вця,  м.  Метеоръ,  который 
народь  считаеть  за  нечистаго  духа,  лета- 
ющагс  вь  виді  огвеннаго  змія. 

Літавиця,  ці,  ж.  Сказочное  женское 
существо,  соблазняющее  молодыхъ  мужей. 
Желех.  Мов  лгтавиця  пиналась.  Млак.  105. 

Літавва,  вн,  ж.=Літайка.  Вх.  Лем. 
432. 

Літайва,  ви,  »с.=Мвтелив.  Вх.  Уг. 
250. 

Літайча,  чати,  с.  Маленькая  бабочка. 
Ух.  Уг.  250. 

Літання,  ня,  с.  Летаніе.  Ой  гиля,  сизі 
юлубонъки,  на  високе  літання.  Мет.  Повчу 
я  молодих  орлят-  літання.  К.  МБ.  XI.  146. 
Ум.  Літаннячко. 

Літанья,  ньї,  ж.  Латанія,  молебствіе. 
Літані.ю  співає.  Шевч. 

Літати,  таю,  вш,  м.  1)  Летать,  но- 
ситься по  воздуху.  Літа  орел,  літа  сизий 

попід  небесами.  Шевч.  155.  Хто  високо 
літає,  той  низько  сідає.  Ном.  №  2554. 

Думка  ген-іен  літає.  Ном.  №  8270.  2) 
Быстро  бігать.  Літає  по  полю,  як  нові- 
жений. 

Літеплечво,  ва,  с.   Ум.  оть  літепло. 

Літеплий,  а,  е.  Теплый.  Літепла  во- 
ди. Літепле  молоко.   Шух.  І.   141. 
Літепло,  ла,  с  Теплая  вода.  Вас. 

169.  Начерпай  води  холодної  і  постав  на 
оюнь,  зогрій  літепла,  промий  мої  смертельні 
рани.  У и.  Літеплечио. 

Літера,  ри,  ж.  Буква.  Левиц.    І.  243. 
Літерат,  та,  м.  Литераторъ,  писатель. 

Література,  ри,  ж.  Литература.  Вис- 
тавмо, миле  браття,  на  високостях  нау- 

ки й  літератури  наше  національне  знаме- 
но. К.  ХП.  133.  Українська  література. 

К.  ХП.   124. 
Літературний,  а,  е.  Литературный. 

Літературна  мова.  О.  1861.  І.  319.  Літе- 
ратурні твори.  К.  XII.  38.  Літературні 

робітники.  К.  XII.   124. 
Літерний  вів.  Возъ,  приспособленный 

для  козки  сноповь. 

Літерний,  ва,  .м.=Літерний  вів.  ■  А 
попереду  всіх  їде  віз-літерняк  чорними  зо- 

лами- Так  подоляне  звуть  драбинясті  вози, 
що  снопи  возити.  Св.  Л.   187. 

Літечко,  ва,  с.  Ум.  оть  літо. 
Літити,  лічу,  тиш,  гл.  Оплодотворять. 

Буіайг  корову  літит.  Желех. 
Літитися,  чуся,  тишся,  іл.  Вітаться, 

быть  вь  расходкі  (о  корові).  Вх.  Пч.  5. 
Літвом,  нар.  Літомь.  Літком  немає 

Мотрі  дома.  Мир.  ХРВ.  25. 
Літісь,  нар.  Прошлый  годь.  Вх.  Зн.  33. 
Літілгаии,  а,  е.=Літошній.  Вх.  Зн. 33-  Желех. 

Літненьвий,  а,  є.  Ум.  оть  літній. 
Желех. 

Літяйв,  ва,  м.  1)  і-'од'ь  верхней  жен- 
ской літней  одежды  изъ  легкой  матерій. 

Гол.  Од.  24.  51.  2)  Літняя  юбка  изъ 
шерстяной  матерій.  Чуб.  VII.  429.  Ко1Ь.  I. 
45.  Сидить  баба  в  літнику.  Чуб.  III.  164. 

Літниця,  ці,  дас.=Літнив  2.  Полт.  г. 
Літній,  я,  е.  1)  Літній.  А  в  дівчини 

словце  як  літнєє  сонце.  Чуб.  V.  890. 

Літньої  пори,  тихими  та  теплими  ноча- 
ми. МВ.  II.  12.  2)  Вь  літахь;  пожилой. 

Це  коні  літні.  НВолыв-  у.  Вона  була  вже 
літня  бабуся.  Переяс.  у.  Уже  Йвасеві  двад- 

цять років  минуло.  Парубок  літній.  Мир. 
ХРВ.  89.  3)  Тепловатый.  Вода  ледь  літня. 
Ум.  Літиенький. 

Літник,  ва,  м.  Літняя  дорога.  Конот.  у. 
Літиячва,  ви,  ж. = Літник  1.  Полт.  г. 
Літо,  та,  с  1)  Літо.  Літо  на  зіму 

робить.  Ном.  №  556.  Летить  літо  як  на 
крилах  Ном.  №  550.  Я  дав  би  дві  зіми  за 
одно  літо.  Ном.  №  656.  У -літі,  у-літну.  Лі- 
то'Ъ.  Діти,  діти!  добре  з  вами  в-літі,  а 
зімувати—то  горювати.  Ном.  №  557. 
Скинеш  оком  по  тому  степу,  ицо  колись 
у-літку  пишною  травою  зеленів.  Дещо.  34. 
2)  мн.  Літа,  годы.  Пішли  мої  літа,  як 
вітри  круг  світа.  Ном.  №  2055.  Уживай 
світа,  поки  служать  літа.  Ном.  №  5931. 
Не  зазнала  я  роскоші, — вже  й  літа  мина- 

ють. Мет.  106.  Чимало  літ  перевернулось, 
води  чимало  утекло.  Шевч.  106.  Там  десь 
милий  чорнобривий  по  полю  іуляє,  а  я  пла- 

чу, літа  трачу,  його  виг.гядаю.  Шевч.  17. 
Не  мав  од  рода  той  царь  до  своїх  старих 
літ  дітей.  Рудч.  Ск.  І.  115.  Довелось  їй 
на  старости  літах  збідніти.  Федьк.  Мен- 

шая сестра  літ  не  доросла.  Мет.  32.  Доч- 
ка єдина  була  в  його  літ  дванадцяти-  ви. 

Л.  VIII.  41.  Кохала  козаченька  два  літі, — 
сама  зосталася  у  світі.  Мет.  47.  Дійти 
літ.  Вырости.  Як  дійшла  вона  літ  своїх, 
то  я  без  клопоту  хліб  їла.  МВ.  II.  19.  На 
літа.  Літами,  по  літамь..  В  старости  бе- 

руть двох   родичів    молодою,    на    літа  не 
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молодих.  Грин.  III.  531.  На  літі  (бути). 
Быть  взрослымъ.  Ти  на  літі  і  Ярина  зріє. 
Шевч.  245.  З  літ  вийти  (йому).  Быть  уже 
не  въ  тіхь  літахь,  когда...  Роди,  бабо, 
дитину,  коли  бабі  з  літ  вийшло.  Ном.  № 
6468.  3)  Сімя  самца.  Корова  бере  літо 
від  бугая.  Желех.  Ум.  Літечко,  літко.  Лю- 

бив же  я  дівчиноньку  та  не  літечко — два. 
Чуб.  V.  74.  ...Літечко  моє  святе  минуло 
хмарою.  Шевч.  584.  Кобис,  мамко,  осідла- 

ла коні  вороненькі,  може  би  я  та  здогонив 
літа  молоденькі.  Лишень  коні  вороненькі 
ноги  утомили,  літок  моїх  молоденьких  та 
не  здоюнили.  Шух.  І.  199. 

Літовйще,  ща,  сі)  Місто  и  время 
літняго  пребьіванія  въ  горахъ  гуцульскаго 
скота.  Шух.  І.  197.  2)  Слой  древесины, 
опреділяющій  возрастъ  дерева.  НВолын.  у. 

Літом,  жул=Літком.  Панська  ласка 
літом  гріє.  Ном.  №  1201. 

I.  Літопис,  са,  м.  Літописець.  Буде  їх 
слава  славна  поміж  земляками,  поміж  літо- 

писами, поміж  усіма  розумними  головами. 
К.  ЧР.  412. 

II.  Літбпис,  су,  м.  Літопись. 
Літописний,  а,  є.  Літописннй.  Чи- 

таючи про  ту  незгоду  літописню  скри- 
жалю,  написану  сльозами  і  кров'ю.  Стор. 
МПр.  64. 

Літопись,  сі,  ж.=І1  Литопис.  К.  ЧР. 
104. 

Літопровбд,  ду,  м.  День  1  сентября. 
Харьк. 

Літбрка  ви,  ж.  1)  Лістница.  Желех. 
2)= Драбина  у  возі.  Вх.  Лем.  432.  См.  Літря. 

Літброслий,  а,  в.  Однолітній?  Тепер 
там  (де  був  ліс)  лани  і  проміж  пашні 
пні  чорніють  та  де-де  дубки  літорослі,  або 
старі  юлінаті.  Св.  Л.  306. 

Літброст,  ту,  м.  =  Літоросток.  Вх. 
Зн.  33. 

Літбросток,  тка,  м.  Однолітній  по- 
бігь.  Каменец,  у. 

Літошній,  я,  в.  1)  Літній.  Літошній 

день  дуже  довгий.  Харьк.  у.  2)  Прошло- 
годній.  Треба,  як  літошнього  снігу.  Ном. 
№  13692.  3)  Літбшній.  Въ  літахь,  немо- 

лодой. Та  він  уже  чоловік  літошній,  по- 
жив таки  на  світі!  Новомоск.  у. 

Літошок,  шва,  м.  Годовалый.  Телят 
сьоюлітніх  одинадцять,  літошків  шість. 

Літря,  рі,  ж.  Переносная  лістница 
обыкновенная.  Шух.  І.  404. 

Літувати,  тую,  еш,  гл.  Проводить  лі- 
то. Де  літував,  там  було  й  зімувати, 

Ном.  №  2714.  Під  стріхою  літечко  літу- 

вала. Нп.  Ми  з  товаром  жадне  літо  .»- 
туємо  на  хуторі.  Харьк.  Де  твоя  пасіка 
літувала  торік?  Харьк. 

Літуватися,  туюся,  ешся,  іл.=Літу- 
вати.  Констант,  у. 

Літюган,  на,  м.  ?  Я  вівчарь-літюган. 
Лавр.  77. 

Ліхтарня,  ні,  ж.  1)  Фонарь.  Федьк. 
III.  165.  2)  Въ  церковномъ  зданій:  ци- 

линдрическая башенка,  на  которой  по- 
коится глава  церкви.  Шух.  I.  115 — 117. 

Ліхтарь,  рй,  м.  1)=Ліхтарня.  2)  Под- 
свічникь.  Левиц.  I.  506.  О.  1861. 1.  Слов. 

Лічба,  бй,  ж.  Счетъ,  исчисленіе.  Та- 
кий вірний,  як  лічба  жидівська.  Ном.  № 

13829.  Он  бачиш,  по-за  зорями  гце  зорі— 
Нема  їм  лічби.  Г.  Барв.  358.  Чи  є  лічба 
твоїм  неправдам  лютим?  К.  Іов.  48.  Не 
лічбою.  Безъ  счета.  Бере  гроші  не  лічбою. 
АД.  І.  278.  Дам  ті  срібла  не  вагою,  дам 
ті  злота  не  лічбою.  АД.  І.  297. 

Лічений,  а,  є.  1)  Считанный.  Вовк  і 
лічене  хапає.  Ном.  №  11104.  2)  Ліченьгй. 
На  ліченому  коні  не  наїздишся.  Ном.  № 
5249. 

Лічилка,  ви,  ж.  Во  время  игры  въ 
кузьмірки  діти  становятся  рлдомъ  или  въ 
кружокъ,  а  одинъ  выходить  изъ  ряда  и, 
указывал  пальцемъ  на  каждаго,  начинаетъ 
считать  (лічити),  произнося  при  этомъ  по 
слову  изъ  особыхъ  фразъ,  которыя  и  на- 

зываются лічилками.  На  кого  упадетъ  по- 
сліднее  слово,  тотъ  выходить.  Лічилки, 
як  у  кузъмерки  граються:  а)  Одіян,  дру- 
гіян,  тройцан,  царіцан,  подан,  ладан,  сук- 

ман, дукман,  дівен,  дикса.  б)  Бігла  вода 
з  винограду  до  самою  спадку,  нема  попа, 
нема  дяка,  не  буде  й  порядку.  Чорненькі 
боти  пішли  до  роботи  в  красній  китай- 

ці... Прикусіте  пальці!  Ив.  49 — 51. 
Лічильник,  ка,  м.  Счетчикъ.  Я  та- 

кий собі  лічильник,  що  й  досі  гце  тиг  со- 
роківки грошей  не  налічив.   Лебед.  у. 

Лічйдьнипя,  ці,  ж.  Счетчица.  Я  та- 
ка лічильниця,  що  й  не  полічу  сама. Лебед.  у. 

Лічити,  чу\  чиш.  гл.  1)  Считать.  Лі- 
чу в  неволі  дні  і  ночі  і  лік  забуваю.  Шевч. 

548.  Де  гроші  лічять,  та:  і  не  пхайсь. 
Ном.  №  5863.  2)  Лічить.  Лічили,  лічили, — 
поки  її  безталанну  в  труну  положили. 
Шевч.  330. 

Лічитися,  чуся,  чишся,  гл.  1)  Считать- 
ся. 2)  Лічиться.  Я  буду  лічитись  дома. 

Левиц.  Пов.  112. 
Лічіння,  ня,  с.  Счетъ.  Як  на  моє  лі- 
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чіння,  то  він  належав  (въ  больниц*)  тіль- 
ки на  дванадцять  карбованців-  Лебед.  у. 
Лічма.  нар.  Счетомъ. 

Лічовір,  вбра,  м.  Звіздочрть.  О.  1861. 
І.  Слов.  Въ  переносномъ  смысле:  бездом- 

ный бродяга  (по  ночамъ  звезды  считаю- 
•щій)?  Се  не  лічозір,  не  пройдисвіт  який 
небудъ,  се  хазяїн  добрий,  що  з  срібного  куб- 

ка своїх  юстей  почастує.  МВ.  II.  122. 
Ліщаниця,  ці,  ж.  =  Ліщина.  Желех. 

Ба,  чому  то  ліщанице,  така  не  вродлива? 
Зіма  була  студененька,  мене  зморозила. 
Гол.  II.  425. 

Ліщанйк,  за,   н.— Ліщина.  Желех. 
Ліщебник,  ка,  м.  Орішникь.  Сумск.  у. 

Ліщина,  ни,  ж.  Ор'вшникъ,  Согуїіиз 
А\'е11апа  Ь.  Ой  гай,  гай,  шумить  гай,  за- 

шуміла ліщина.  Чуб.  V.  111.  Кущі  зеленої 
ліщини.  Левиц.  Ум.  Ліщинка,  ліщинонька, 
ліщиночка.  Ти  б  пішов  та  ліщинки  де  за- 

робив іринджола,  огород  би  обгородили.  Г. 
Барв.  291.  Зашуміла  ліщинонька.  Чуб.  V. 
289.  Сировая  ліщиночко,  чом  не  юриш, 
ті.\ьки  куришся?  Чуб.  V.  812. 

Лін,  лії,  ж.=Лвя.  Іія  «*е.Вх.Лем.432. 

Лляний,  а,  е.  Льняной.  Лляної  ку- 
желі прясти.  Чуб.  V.  712.  Поший  мені, 

мати,  л,іяную  сорочку.  Чуб.  V.  261. 
Лляти,  ллю,  ллєш,  гл.  Лить.  Нащо 

в  кирницю  воду  лляти,  коли  вона  і  так 
повна?  Ном.  №  1455.  Кулі  лляти.  Врать; 
бояться.  Кулі  ллє.  Ном.  Лі  6939.    . 

Ллйтися,  ллюся,  ллєшся,  ід.  Литься. 
По  личеньку  сльози  ллються.  Чуб.  V.  526. 

Лоб,  лоба,  ,м.=Ліб.  Чужий  лоб  скуб- 
ши, треба  Л  свою  наставити.  Ном.  № 

Ні  з  тою,  ні  з  сьою  бери  за  лоб  один  дру- 
юю.  Ном.  Лі  3517.  Ум.  Лобик,  лббичок, 
лобок,  лоббчок.  А  які  твої  телята? — На 
лобку  лисинка,  на  шийці  мотузочка.  Ном. 
№  12841.  Ой  ти,  котку-коточку,  сірень- 

кий лобочку.  КС.  1893.  VII.  82.  У  в.  Ло- 
бище. 

Лоба,  би,  м.  Волъ  съ  болыпимъ  лбомъ 
и  расходящимися  рогами.  КС.  1898.  VII.  46. 

Лобанець,  нця,  м.  Иностранная  золо- 
тая монета.  То  не  червінці,  а  лобанці. 

Зміев.  у. 
Лобань,  ни,  м.  Съ  болыпимъ  лбомъ. 
Лббас,  са,  м.  1)  Съ  болыпимъ  лбомъ. 

2)  Тупица,  остолопъ.  Ото  ще  дурний  ло- 
басі  Нічою  до  пуття  не  зробить.  Харьк.  г. 

Лобатий,  а,  е.  Им-вющій  большой 
лобъ.  Світилка  лобата,  а  сваха  юрбата. 
Маркев    131.  Ум.  Лобатенький. 

Л  обідка,  ки,  ж.  Ум.  отъ  лобода.  ЗЮЗО. 
I.  113. 

Лобвб,  ка,  м.  Лобастый  челов'Ькъ,  че- 
лов-Ькъ  съ  болыпимъ  лбомъ.  У  мою  батька 
буе  великий  лоб,  так  йою  і  прозвали  лоб- 

ком. Екатер.  у.  (Залюбовск.). 

Лобовий,  а,  6.  Лобный.  Лобова  кіс- 
точка. Кв.,  II.   132. 

Лобогрійка,  ви,  ж.  Шуточное  назва- 
ніе  примитивнаго  устройства  жатвенной 
машины,  очень  тяжелой  въ  работ*.   Хере. 

Лобода,  дй,  ж  Раст.  а)  Лебеда.  Аігіріе 
погІеп8І8  Ь.  б)— дика — собача,  Сііепоройішп 
аІЬит.  ЗЮЗО-  I.  116.  Буває  лобода  сви- 

няча, лобода  біла,  червона.  Харьк.  у.  Ум. 
Л  обідка,  лобо  денька,  л  обо  дочка.  Желех. 

Лободйна,  ни,  ж.  Стебель  лебеды. 
По  городу  ходила,  лободину  зломила.  Нп. 
Живе,  як  сорока  на  лободині.  Ном.  №  2115. 

Лоббдочка,  ки,  ж.   Ум.  отъ  лобода. 
Лободйний,  а,  е.  Изъ  лободи.  Желех. 

Листя  лободяне. 
Лободянка,  ки,  ж.  Родъ  каши  изъ 

пшена  и  молодой  лебеды  съ  свинымъ  са- 
ломъ.  Маркев.  156. 

Лобов,  ва,  ж.=Лобурь.  Вх.  Лем.  432. 
Лоббк,  бка,  м.  Ум.  отъ  лоб. 
Лоббчок,  чка,  м.  Ум.  отъ  лоб. 

Лобузіння,  ни,  с.  Растенія,  остаю- 
щаяся отъ  л'Ьтнихъ  огороднихъ  овощей. 

Позгрібай  лобузіння  на  городі.  Харьк.  г. 
Лобурйсько,  ка,  м.  Ув.  отъ  лобурь. 

Лббурка,  ки,  ж.  См.  значеніе  лобурь 
по  отношенію  къ  женщин*. 

Лобурча,  чати,  с?  Ой  дівчата  лобур- 
чата,  де  ваш  розум  дівся?  Канев.  у. 

Лббурь,  ря,  м  Неотеса,  болванъ,  гру- 
бый челоь-Ькъ,  дубина.  Харьк.  Ув.  Лобу- 

ряка. Г.  Барв.  240.  Лобурйсько. 
Лбвенький,  а,  е.  Ум.  отъ  ловкий. 
Ловбцтво,  ва,  с.  Охотничій  промыселъ. 

Желех. 

Ловець,  вцй,  м.  1)  Ловецъ,  охотникъ. 
На  ловця  і  звір  біжить.  Ном.  №  9940. 
2)  Садовничье  орудіе  для  сниманія  фрук- 
товъ  съ  дерева.  Ум.  Ловчик. 

Ловецький,  а,  є.  Охотничій,  ловецкій. 
За  лаштунками  чутно  ловецькі  роги.  Стор. 
II.  218.  Сплітають  сіть  ловецькую  на  нас. 
К.  ПО  85. 

Лбви,  вів,  .к.  мн.  Ловля;  охота,  зві- 
риная ловля.  Біда  тій  курці,  що  на  ній 

сокола  заправляють  на  лови.  Ном.  №  1301. 
Ой  пішло  два  паничі  на  лови,  на  лови,  на- 

дибало дві  панянці  в  зеленій  діброві- 
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Ловитва,  ви,  ж.  Ловля.  На  ловитву 
з  багачами  засів  потай  миру.  К.  Нсал.  21. 

Ловити,  влю,  виш,  гл.  1)  Ловить, 
уловлять.  Ловили,  ловили  та  й  піймали 
сома.  Ном.  №  1827.  1  рече  до  Симона  Ісус: 
Не  лякайся,  від  піші  людей  ловитимеш. 
Єв.  Л.  V.  10.  2)  Ґави,  витрішки  ловити.  Ро- 
тозМничать.  Ном.  Л«  10924.  Г.  Барв.  388. 
2)  Дріжанй  ловити.  Дрожать ,  отъ  холода. 
Ном.  №  649.  4)  Нйкони,  окуні  ловити.  Дре- 

мать. Ном.  №  11821.  Хто  слухав,  а  хто 
і  окунів  ловить.  Кв.  5)  Ловити  білі  мете- 

лики. Забавляться  какъ  дитя,  рртозійни- 
чать.  Ном.  Л;  6200.  6)  Ловити  вітра.  Пре- 

следовать что  либо  несбыточное.  Ном. 
№  10928. 

Ловитися,  влюся,  вишея,  гл.  1)  Ло- 
виться. Лови  рибку,  як  ловиться.  Ном.  № 

5920.  Оттана  ловись!  Оттама  ловйся!  Вотъ 
те  на!  Вотъ  такъ  исторія!  Этакая  біда! 

За  правду  б'ють,  за  брехню  віри  не  дають 
Оттока  ловися!  О.  1861.  III.  100.  2)  Сое- 

диняться, сходиться.  Задньою  стороною 

притикає  побій  (—  крита)  до  осьмі*»—%  -}е 
ловиться  (схтУиться)  з  такими  ж  побо- 

ями, поставленими  на  сусідніх  крилах  (у 
церковній  будівлі).  Шух.  І.  118.  о)  О  мо- 

лок*: створаживаться.  Шух.  I.  213. 
Ловйще,  ща,  с.  Місто  для  охоты. 
Ловійво,  ва,  с.  Ловля,  ловитва.  Мнж. 

184. 

Ловіиня,  ня,  с.  Ловъ,  ловля.  До  ло- 
віння  пшениця  краще  ніж  жито.  Канев.  у. 

Ловка,  ки,  ж.  Добыча.  Ловив  вовк 
ловку,  поки  й  сам  піймавсь.  Ном.  №  4093. 

Лбвкий,  а,  є.  Хорошій;  красивый; 
вкусный.  Ловка  пісня.  Зміев.  у.  Ловка  кві- 

точка. Зміев.  у.  Ловкий  борщ.  Сосниц.  у. 
Ум.  Ловнёнький,  лбвенький.  А  були  (поро- 

сятка) одно  в  одно,  такі  ловенькі.  Г.  Барв. 
244. 

Ловко,  нар.  Хорошо;  красиво. 
Лбвний,  а,  є-  Ліпний.  Харьк. 
Ловранкув&ти,  к^ю,  еш,  гл.  Полдни- 

чать. Угор. 
Лбвранок,  нку,  м.  Полдникъ.  Угор. 
Лову  чий.  а,  є.  1)  Ум'Ьющій  ловить. 

2)— Ловецький.  Ловеиький  посуд.  О.  1862. 
ПІ.  63. 

Ловчий,  чого,  м.  1)  Ловчій.  Спаслися 
ми,  як  пташки  з  клітки,  як  з  сіті  ловчого 
пірнаті.  К.  Псал.  292.  2)  Ловитель  (ска- 

зано было  о  ловившнхъ  убіжавших'ь  рек- 
рутові.). 

Лбвчик,  ка,  .к.  Ум.  отъ  ловець.  Желех. 
Логава,  ви,  ж.   Родъ  каши  изъ  ціль- 

ныхъ  зеренъ  обдирного  ячменя,  иногда  съ 
прибавкой  гороха,  варящейся  съ  саломъ 
или  постнымъ  масломъ.  Каменец,  у.  О. 
1861.  XI.  Свид.  61.  Шух.  I.  142.  Зразу 
їли  логазу,  а  як  ся  запомогли,  без  вечері 
лягли.  Ном.  №  10833. 

Лбгво,  ва,  о.=Лігво.  Недалеко  од  зміє- 
вою  лома.  Грин.  II.  235.  Я  застав  його 
на  логві.  НВолын.  у. 

Лога,  ги,  ж.  Животное,  лежащее  на 
дні  въ  мор*.  Желех. — Ой  ти,  мила  дочко, 
та  де  твої  лица? — Ой  то  мог  лица  гст 
в  мори  плотииа, — та  най  нелюб  не  иу- 
луе! — Ой  ти,  моя  дочко,  та  де  твої  ноги? 
— Ой  то  мої  ноги  їдя'  в  мори  логи, — та 
нлй  нелюб  не  схожае\  ЗЮЗО.  II.  528. 

Логин,  на,  м.  1)  Упавшее  или  слом- 
ленное бурей  дерево.  Вх.  Зн.  33.  2)  Ле- 
жебока, л-Ьвтяй.  Вх.  Зн. 

Лбдарь,  ря,  м.  и  пр.=Лвдарь  и  пр. 
Лодва,  ви,  ж.  Доска.  Спит  на  голих 

лодвах.  Вх.  Зн.  33.  Ослін,  зроблений  з  лод- 
вів.  Шух.  І.  97,  95. 

Лодді,  дів,  ж.  лк.=Лодя.  Черниг.  у. 
Лбдя,  ді,  ж.  Вымощенное  місто  подъ 

наружным!  колесомъ  водяной  мельницы. 
Перед  лотоками  робиться  лодя,  щоб  вода 
не  підмивала  лотоків. 

Лодяк,  ка,  м.  Водяная  пловучая  мель- 
ница (на  лодкахъ).  Полт.  и  Черниг.  т. 

Лож,  жі,  ж.  Ложа,  прикладъ  ружья. 

Шух.  I.  229. 
Лбжа,  жі,  ж.  Постель,  ложе.  Вдови- 

ченко буде  на  білій  ложі  лежати.  Чуб-  V. 
697.  Милою  ложа— міх  та  рогожа, — то 
мені  постіль  гожа.  Чуб.  V.  21.  Сбнце  ся 
в  ложі  купає.  Солнце  зашло.  Ном.  №  598. 

Ложе,  жа,  с.=Ложа.  Іде  Мариня  до 
ложа.  О.  1862.  IV.  37.  Марусенька  хо- 

дить, ясне  біле  ложе  стеле.  Рк.  Макс. 
Панського  лбжа.  Знатнаго  рода.  Неправого 
лбжа.  Незаконнорожденный.  Жедех. 

Лбжечка,  хи,  ж.  1)  Ум.  отъ  ложка. 
2)  мн.  Ложечнй.  Родъ  дътской  игры,  въ 

которой  „мать"  наказываетъ  будто-бы  про- 
винввшагося  въ  немитій  дожекъ,  а  послід- 
ній  долженъ  убіжать  извъттнымъ  обра- 
зомъ  отъ  наказаніл.  Ив.  64. 

Ложечник,  ка,  м.  1)  Ложечный  мас- 
теръ.  2)  Футляръ  для  ложки,  носившійся 
запорожцами  у  пояса.  Підперезувались  вони 

шкуратяним  поясом  і  прив'язували  до  його 
гаман...  з  кресалом  і  губкою,  швайку, — ча- 

сом налагодить  збрую  і  ложечник  з  ложкою. 
Стор.  II.  181. 
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Ложисько,  ка,  с.  Місто,  послідь  (у 
родильницы),  Ріасепіа. 

Ложйти,  жу\  жнш,  гл.  Класть.  Батько 
цілує  хліб  і  ложитъ  на  столі.  Грин.  НІ. 
423.  Діток  спати  ложити.  Мир.  ХРВ. 
126.  Котре  дерево  усохле,  то  не  можна 
Пою  ложити,  шоб  сад  не  всихав.  Чуб.  І. 
77.  Я  за  свиту  карбованця  ложу.  Мир. 
ХРВ.   195. 

Ложйтися,  Ж^СЯ.  жишся,  гл.  Ложить- 
ся. Білу  постіль  стелила,  сама  ся  спити 

мжила.  Чуб.  V.  98. 
Ложка,  ки,  ж.  Ложка.  Коли  мед,  то  й 

ложкою.  Нон.  №  4849.  Його  і  в  ложці  не 

піймаєш.  (Очень  улертливъ).  Ном.  Л?  3022. 

Приміг  би, — в  ложці  води  утопив.  (Такъ 
сильно  ненавидить).  Ном.  Л?  3434.  Ум. 

Лбжечка.  Я  твоїй  матінці  не  вюжу:  по- 
мию лавочки* — не  біло,  помию  ложечки  — не 

чисто.  Чуб.  V.  692. 

Ложкарь,  ря,  м  =Ложечник  і. 
Ложкомйй,  мйя,  м.  1)  Моюїдій  ложки. 

2)  Блюдолизъ.  Котл.  Ен.  V.  49. 
Ложбк,  жка,  м.  Сухое  русло.  Любечъ. 
Ложяик,  ка,  ж.=Ліжник.  Гол.  Од.  82. 

Ложнйця,  ці,  ж.  Спальня.  (Молоду) 
в  ложницю  повели.  К.  Бай.  35. 

Лоза,  эй,  ж.  1)  Раст.  лоза.  їж,  козо, 
лозу,  коли  сіна  немає.  Ном.  №  2410. 
Люде  гнуться,  як  ті  лози,  куди  вітер 

віє.  Шевч.  80.  2) — цареградська.  Раст. 
Еіаеепив  Ьогіепзіа.  ЗЮЗО.  І.  121.  3) 
Розга.  4)  Весенняя  хороводная  игра, 
въ  которой  играюїдіе  становятся  в  ключ, 
съ  одного  конца  котораго  дві  дівушки 

подымаютъ  руки,  подъ  которыми  пробі- 
гаетъ  крайняя  играющая  противополож- 
наго  конца  и  тягне  за  собою  увесь  ключ, 
при  чемъ  поются  принадлежащая  этой  и  грі 

пісни.  Такія-же  точно  игры  (но  съ  дру- 
гими піснями) — въ  смородину  и  ключ.  (Лу- 

бен, у.).  Мил.  53.  Плести  лозу — варіація 
этой  игры  въ  Перелс.  у.  КС.  1887.  VI. 

480.  5)  Довга  лоза.  Игра,  подобная  че- 
харді, описанная  у  Чуб.  III.  105,  Ив.  66, 

КС.  1887.  VI.  480.  Ум.  Лізна  (лбзка), 

лізонька  (Маркев.  132),  (лбзонька),  —  За 
густими  лізоньками  біжить  річка  струєч- 
ками.  Чуб.  V.  187. 

Лозинки,  нок,  ж.  Розги-  Ном.  №  975. 

Лозина,  нн,  ж.  Стебель  лозы.  Берегом, 
бережиною  загубив  хустку  під  лозиною. 
Чуб.  V.   106.  Ум.  Лозинка,  лозйночка. 

Лозиння,  ня,  с  соб.  Лоза.  Ув.  Лози- 
нячча. 

Лозйночка,  кк.  ж.  Ум.  оть  лозина. 

Лозиняк,  ка,  м.  Пт.  1)  Піночка  обык- 
новенная. Вх.  Уг.  250.  2)  Порода  соловья. 

ІліБсіоІа  рЬіІошеІа.  Вх.  Лем.  432.  Ум.  Ло- 
зинячбк. 

Лозинйчча,  ча,  с  соб.  Ув.  оть  ло- 
зиння. 

Лозівка,  ки,  ж.  Пт.  Зуігіа  раїивігіа. 
Вх.  Пч    II.  14. 

Лбзниця,  ці,  ж.  Родъ  примитивной 
плодосушилки.  Хотин,  у. 

Лозовець,  вця,  л«.=Ло8Івка.  Вх.  Пч. 
II.  14. 

Лозбвнй,  а,  е.  Сділанннй  изъ  лозы. 
Лбзя,  8І,  ж.  дітск.  Ложка.  О.  1861. 

IX.    119. 

Лозянйк,  ка,  м.  Корзинка  изъ  лозы. 

Лоіти,  лого,  їш,  іл.  Смазывать  жиромъ. 
Желех. 

Лойовий,  а,  6.  Сальный,  сділаниьій 
изъ  свічнаго  сала.  Лойова  свічка.  Лойове 

світло.  Константиногр.  у. 

Лойбк,  лойку\  м.  1)  Ум.  отъ  лій.  Як 
ноги  в  гнойку,  то  й  губа  в  лойку.  Ном. 

2)  Раст.  А)іі8а  £епе\еп8І8.  ЗЮЗО.  І.  110. 

Лбйтра,  рн,  ж.  —  Драбина  (въ  по- 
возкі). 

Лойтрак,  ка,  м.  Повозка,  теліга.  К. 

МБ.  X.  17. 
Лбки,  ків,  м.  мн.  Локоны.  Закр. 
Лбкіть,  ктя,  м.  1)  Локоть  (часть  руки). 

Близько  локіть,  та  не  вкусиш-  Ном.  Л;  5395. 
2)  Міра  длины,  раньше  равнявшаяся 
третьей  части  сажня,  какъ  видно  изъ  слід.: 
Пятдесятъ  и  аьмъ  локтей  вдовжъ,  а  вширь 

тридцять  и  аьмъ  локтей,  іцо  чинить 
девятнадцять  сажней  вдовжъ,  а  вширь  два- 

надцять сажней  и  локоть.  (Отрывки  изъ 
Літоп.  Мгарск.  мон.  КС  1889  IV.  41). 

Въ  соврем,  употребленіи  это  міра,  соот- 
вітствующая  длині  руки  отъ  локтя  до 

конца  средняго  пальца.  Хто  з  вас  журив- 
шись може  прибавити  до  зросту  свою  один 

локіть?  Єн.  Л.  XII.  25.  Он  дам  тобі...  ло- 
кіть полотения.  Чуб.  V.  504. 

Локомотива,  ви,  ж.  Паровозъ,  локоно- 
тивъ.  Льокомотива  свигце  там.  Млак.  109. 

Локтати,  кчу\  чеш,  гл.  —  Лошата. 
Мирг.  у.  Слов.  Д.  Эварн. 

Локтьовйй,  а,  б.  Локтевой. 

Лбкша,  ші,  ж.  Лапша.  Локшу  кри- 
шать. Г.  Барв.  3.  Ум.  Локшеиька.  лбкшечка. 

Локшина,  нн,  ж.=Локша.  Свинячу 
голову  до  хріну  і  локшину  на  переміну. 
Котл.  Ен.  I.  18.    Ум.  Лбншинна.  Харьк.  г. 

Локшйти,  шу\  шйш,  гл.  1)  Різать  на 
мелкіе  куски.  21  Бить;  рубить.  Так  в  гніві 
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сильно  їх  локшив.  Котл.  Ен.  VI.  32.  Як 
назбігалось  людей!..  Хто  з  сокирою,  хто  з 
ціпком,  хто  з  вилами,  а  жінки  .?  кочер- 

гами,— давай  локшити  тою  вовка.  Чуб. 
II.  117.     , 

Лолотіти,  чу\  тйш,  гл.  Клокотать  при 
теченіи,  шуміть.  Там  так  лолотить  (вода), 

аж  луна  в  уші  б'є.  Лубен,  у. 
Лом,  на,  м.  Ломъ  (желъзное  орудіе). 

Ломак,  ка,  м.  Пт.  врапивникъ,  Тго@1о- 
(Шіі8  рагуиіиз.  Вх.  Лем.  432.  Ум.  Ломачок. 

Ломака,  ки,  ж.  1)  Дубина,  большая 
палка,  сукъ.  Ой  у  лісі  на  орісі  сухая  ло- 

мака. Чуб.  V.  1178.  Вел"кий  як  ломака, 
а  дурний  як  собака.  Ном.  №  6343.  Не 
києм — ломакою.  Ном.  №  8035.  2)  О  чело- 
въкв:  дубина,  большого  роста.  Ум.  Ло- 

мачка. Ув.  Ломацюга,  лоиачище. 

Лоиакуватий,  а,  е.  Грубый,  неотеса 
(о  человік*).  Желех. 

Ломання,  ня,  с.  Ломка  (камня).  Поки 
докопаєшся  до  каміння,  то  грошей  піде,  а 
на  ломання  треба  ще.  Каменец,  у. 

Ломати,  маю,  сш,  «.—Ламати. 
Ломацюга,  ги,  ж.  Ув.  отъ  ломака. 
Ломачище,  щі.  ж.  Ув.  отъ  ломака. 
Ломачка,  ки,  ж-  Ум.  отъ  ломака. 
Ломачок,  чка,  м.  Ум.  отъ  ломак. 

Ломаччя,  чя,  с  соб.  отъ  ломака  1. 
Ломець,  мця.  м.  1)  Ломота.  Колись  і 

в  мене  був  ломець  за  молодих  літ,  то  на 
це  лихо  ми  ймем  віри.  Васильк.  у.  2)  Лом- 

ка. Прийде  ломець  і  на  цей  ліс,  порубають. 
НВолын.  у. 

Ломнґати,  ґаю,  еш,  гл.  Бить  палкою 
(ломаною).  Вх.  Зн.  33. 

Лбиик,  ка,  .«.=Ломак.  Вх.  Лем.  432 
Ломйна,  ни,  ж.  Валежнвкъ?  (См. 

Лом  2).  Ступлю  я  на  ломину.  Чуб.  IV. 
163. 

Ломиніс,  носа,  м.  Раст.  Сіешаїіз  гесіа. 
ЗЮЗО.  І.  170. 

Ломити,  млю,  миш,  гл.  1)  Ломать. 
Вітер  віє,  гілля  ломить.  Грин.  III.  319. 

Дурень  і  м'яло  ломить.  Ном.  №  3030.  Л 
милая  по  милому  білі  ручки  ломить.  Чуб. 
V.  265.  Рядомъ  встречаются  и  слідующія 
формы:  Ходить  дівка  по  бережку,  білі  руки 
ломле.  Мет.  18.  Катря  аж  білі  руки  ламле. 
МВ.  II.  13.  Сила  ламле  вже  трухле  де- 

рево. К.  Гр.  Кв.  XXXIII.  Употребляются 
и  формы:  Ламніте  (=  ломіте).  Грин.  НІ. 
540.  Мати  ламнить  паляниці,  кладе  на 
стіл.  Грин.  III.  453.  2)  О  воді:  размы- 

вать.   Тиха    вода    береги    ломить.  Ном.  № 

1096.    3)  Ломить,    производить  ломоту.  У 
мене  ломить  спину. 

Ломитися,  млюся,  мншся,  гл.  1)= 
Ламатись.  Щастя  на  коліні  не  ломиться. 
Ном.  №  1711.  Як  не  намочити  обручі,  то 
ломлються.  НВолын.  у.  2)  Пробиваться 

сквозь  лъсъ,  тростникъ.  Слуха — ломиться 
щось,  ломиться  байрачком.  Сим.  217.  Гой- 

дається де  небудь  поверх  очерету  гайок. 
Отто  вже  Мина  начухрав  там  всячини 
і  так  з  гіллям  і  листом  і  ломиться. 
Сим.  200. 

Ломіга,  ги,  ж.  Большая  дубина,  боль- шая палка. 

Лбмки,  ломок,  ж.  мн.  Лёмки  льодові. 
Місто,  гді  бьютъ  ледъ.  Почали  жолніре... 
людей  серед  зіми  по  ломках  льодових  у  плуг 
запрягати.  К.  ЧР.   10. 

Ломоватий,  а,  е.  Очень  большой, 
огромный.  Вх.  Нч.  І.  14. 

Лбиок,  мку,  м.  Одна  изъ  двухъ  под- 
ставокъ  въ  ткацкомъ  станкі,  на  кото- 
ромъ  лежить  штаи.  См.  Верстат.  Кон- станти ногр  у. 

Ломота,  тй,  ж.  Ломота. 
Ломотати,  лоиотіти,  тить,  гл.  без.%? 

Ломить.  Ломотить  в  костсх.  Вх.  Зн.  33. 

Лбмус,  са,  м.  Богатырь,  силачъ,  со- 
крушитель. Такий  був  ломус,  що  поставив 

пушку  на  долоні  та  як  стрелив  із  Викова, 
то  досяг  аж  у  Остер.  ЗОЮР.  I.  118. 

Лбна,  ии,  ж.  Зарево. 
Лбно,  на  и  лбньо,  ня,  с.  Лоно;  грудь. 

Молодиця  молодая  щось  до  лоня  пригортає. 
Шевч.  95.  Харцизники!  вони  в  заклад  від 
лоня  беруть  дітей  у  матері  вдовиці.  К. І»в.  53. 

Лонька,  кн,  ж.  Ложка.  Встречается 
только  въ  слід,  пословиці:  Добра  кванька, 
та  нема  лоньки, — хиба  буду  пальком.  Ном. 
№  11968. 

Лоп!  меж.  1)  Хлопъ!  Утка  дика  лоп- 
ло-лоп  крилами.  О.  1861.  V.  69.  2)  Хвать! 
Але  чоловік  лоп  його  за  чуприну!  Ном. 
стр.  282.  №  566. 

Лбпанка,  ки,  ж.  ?  Щоб  ти  лопанки 
нагнав.  Ном.  стр.  286.  №  3779. 

Лопарь,  рй,  м.  Лопатка,  которой  мъ- 
сятъ  глину.  Вх.  Зн.  33 

Лопата,  ти,  ж.  1)  Лопата  для  кона- 
нія,  пересыпки  сыпучихъ  твлъ.  Ніхто  не 

розлучить,  ні  світ,  ні  зоря,  хиба  нас  роз- 
лучить сирая  земля,  заступ,  лопата,  зем- 

ляная хата.  Чуб.  V.  81.  З  одною  дерева 
і  хрест,  і  лопата:  хрестові  ся  кланяють, 
а  лопатою    нечисть  відкидають.    Нон.  № 
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8059.  Лопатами  віяли.  Лопата  дерев'яна 
або  залізна.  2)  Лопата  пекарная.  Химка 
її  хазяйка,  та  лопати  нема.  Ном.  №  10784. 
Ум.  Лопатка,  лопатонька,  лопаточка. 

Лбпатень.  тня,  м.  1)  Широкій  буравь 
для  просверли ванія  отверстій  въ  ступиці 
колеса.  Вас.  147.  У  його  язик  як  лбпатень. 
Онъ  болтливъ.  Ном.  2)  Большой  и  ши- 

рокій зубъ.  Трошки  опізнився.'  —  промо- 
вив до  йою  Кованъко  і  показав  свої  лопатні 

з  під  губ,  сміючись  якось  ніби  зубами. 
Левиц. 

Лбпати,  паю,  еш,  м.  1)  Стучать,  хло- 
пать. Желех.  2)  Фсть,  жрать.  Старому 

чоловікові  та  лопати  у  піст  поромне. 
Харьк. 

Лопатил  но,  на,  с.  Ручка  у  лопаты. 
Гайсин.  у. 

Лопатися,  паюся,  ешся,  и.  Лопаться; 

трескаться.  Пехай  він  скільки  хоче  ло- 
пається, а  по  йою  таки  не  буде.  Ко- 

беляк.  у. 
Лопатка,  ви,  ж.  1)  Ум.  оть  лопата. 

2)  Въ  колесі  водяной  мельницы  каждая 
нзъ  расположенныхъ  по  окружности  его 
дощечекъ,  на  который  падаетъ  вода.  Черниг. 
у.  3)  Часть  валька,  которой  колотять  білье. 
III ух.  I.  154.  4)  Лопатка,  плечевая  кость. 
5)  Незрълый  гороховый  стручекъ.  Кум  не 
кум — не  лізь  у  горох,  не  псуй  лопаток. 
Ном.  №  9713.  Знатимеш  лопатки  б  горбсі. 
Будешь  помнить!  Ном.  №  4331.  Тим  ча- 

сом еже  почав  (горох)  вбиваться  й  в  ло- 
патки, аж  тут  прийшла  пора  і  на  самі 

стручки.  О.  1861.  III.  95.  Переносно  вби- 
ватися в  лопатки  значить  вырастать.  6) 

Пластинка  разогнутаго  рога. 
Лопатник-жук,  ва,  .«.  Жукъ  хлібний, 

Апізорііа  Аивігіака.  Константиногр.  у. 
Лопатонька,  ки,  и  лопаточка,  кн, 

ж.  Ум.  отъ  лопата. 
Лопаття,  тя,  е.=Латаття.  Шльоп  під 

лопаття,  та  и  до  чорта  раків!  Ном.  № 
1877. 

Лопать,  ті,  ж.  1)  Лопасть  весла.  Мнж. 
179.  2)=Лотай.  Лв.  97. 

Лотт,  поту,  м.  Стукотня.  Желех. 
Лопітлнвий,  а,  е.  Плохо,  неразборчи- 
во говорящій.  Шух.  I.  33. 
Лбпкання,  ня,  с  Хлопанье.  Желех. 

Лбпкати,  каго,  еш  (крильми),  іл. 
Хлопать  (крыльями).  Желех.  Каня  лопкае 

крилами,  як  летить.  Вх.  Зн'.  33. 
Лопнути,  ну,  наш,  гл.  Лопнуть.  Про- 

тив вогню  і  камінь  лопне.  Ном.  №  3299. 

Щоб  ти  лопнув!  Ном.  №  3799. 

Лопонутн,  ну",  неш,  и.  Дать  тяту, 
улепетнуть.  Лопоне  він  од  мене.  Рудч. 
Ск.  І.  63. 

Лопота,  ти,  ж.  Названіе  сита  въ  за- 
гадке (отъ  гл.  Лопотати,  т.  к.  сито  лопо- 

тить, ударяясь  о  руку).  Прийшла  кума  до 
куми:  дай,^кумо,  лопоти,  поляпати  та  й 
піти.  ХС-  III.  62. 

Лопотати,  ч^,  чеш  и  лопотіти,  чу", тйш,  гл.  1)  Шелестіть  (бумагой,  лощеной 
матеріей).  2)  Стучать  или  топать,  біяса. 
Щось  лопотить,  чи  не  отаман?  Стор.  II. 
244.  Тільки  що  дасть  Бої  ранок,  то  всі 

до  йою  аж  мпотять.  Кв.  II.  25.  2)  Хло- 
пать. Крилоньками  (голуби)  лопотали. 

Гол.  І.  265.  Лопотить  у  долоні.  Грив. 
II.  95.  3)  Болтать  безъ  умолку. 

Лопотнй,  ні,  ж.  1)  Шелесть,  хло- 
панье, трескь,  шумь.  2)  Пустая,  вздорная 

болтовня. 
Лопотун,  на,  м.  Болтунъ.  Лопотун 

лепече,  а  дурень  слуха.  Ном.  Л;  6405. 
Лопотючий,  а,  є.  Сильно  шуршащій, 

сильно  шелестящій.  Купила  собі  ситцю  на 
спідницю,  та  там  такий  цупкий  та  ло- 
потючий.  Полт. 

Лоптати,  пчу,  чеш,  г.г.  Щемить.  Сіль 
чи  горілка  зайшла  в  виразку  та  й  лопче. 
Черк.  у.  Як  приклала  мені  до  рани  синьо- 
ю  каменю,  як  почало  мені  лоптати,  то  її 
Боже!  Харьк. 

Лоптіти,  пчу,  чеш,  гл.  =  Лоптати. 
Вх.  Зн.  84. 

Лоптячка,  кн,  ж.  Щемленіе.  Желех. 
Вх.  Зн.  84. 

Лопух,  та,  м.  Раст.  реиейникъ,  Агсііит 
Іарра.  Лови  рибу,  де  лопух  є.  Ном.  Лі 
5897.  Дметься,  як  жаба  на  лопуху.  Ном. 
№  2500.  Ум.  Лопушбк. 

Лопухатнй,  а,  є.  Похожій  на  репей- 
нвкь,  иміющій  большіе  листья. 

Лопуховий,  а,  е.  Репейннковый.  Та 
наросте  широкий  лист  лопуховий.  Чуб. 
V.  608. 

Лопухуватий,  а,  є.  Иміющій  некото- 
рое сходство  съ  репейникомъ,  широко- 

листый. Гречка  сей  рік  удалася  лопухува- 
та. Лебед.  у. 

ЛопУдьов,  пька,  м.  Молодой  мягкій 
стебель  растенія,  употребляемый  въ  пищу. 
Сим.  135.  Хиба  моя  душа  з  лопуцька, — 
не  хоче  тою,  чою  й  людська.  Ном.  №  1588. 

Лопушаний,  а,  е=Лопуховнй.  ДУ- 
рень  лопушаний — презрительно  о  просто- 
народьі.  Гордують — от  не  токмо  вельмож- 

нії, а  й  так  дурні  лопушанг.  Ном.  №  2461. 
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Лопушина,  ни,  ж.  Листь  лопуха.  Вир- 
вала лопушину  та  й  потягла  спідницю 

просто  по  грядках,  прохолоджуючи  пику 
лопушиною,  неначе  справді  пані.  Левиц. 
ІІов.  347.  Ум.  Лопушиння. 

Лопушиння,  ня,  с  соб.  Кусты,  листья 
лопуху.  Желех. 

Лопушйстий,  а,  е.  Широколистый. 
Корнем  коренистая,  листом  лопушистая. 
Грин.  III.  396. 

Іоиушвик,  ка,  м,  1)—  Лопух.  ЗЮЗО. 
І.  112.  2)  водяний.  Раст.  ХупірЬаеа  аІЬа. 
ЗЮЗО.  І.   129. 

Лопушок,  шка,  м.  Ум.  отъ  лопух. 
Лопушшя,  шя,  с  соб.  отъ  лопух. 

Желех. 
Лбсенько,  ка,  с.  Ум.  отъ  лось. 
Лоск,  ку,  м.  Въ  вираженій:  У  лоск 

лягла  пшениця — ні.  повалку.  См.  Лоском. 
Лбскати,  каю,  еш,  і.г.  Хлопать,  щел- 

кать. Лоскае  язиком.  Вх.  Зн.  33.  Лоскае 
батогом.  Вх.  Зн;  33. 

Лоскйрька,  кн,  ж.  Ум.  отъ  лоскнря 

Лоскйря,  рі,  ж.  Рыба:  Віісса  аг^уго- 
Іеиса.  Браун.  26.  Ум.  Лоскйрька. 

Лоскіт,  коту,  м.  Щекотаніе,  щекотка. 
Лосковйтий,  а,  є.  Боящійся  щекотки. 

Не  лоскочи  мене! — Який  ти  лосковйтий, — 
зараз  уже  й  боїшся.  Константиногр.  у. 

Лоском,  нар.  Наповалъ.  Тільки  той, 

хто  не  був  на  сватанні,  то  й  не  був  п'яний, 
а  то  всі  лоском  лежали,  аж  до  другою 
півдня.  Кв.  Лоском  ляглб  (про  хліб,  сі- 

но і  т.  и.). 
Лоскотання,  ня,  с  Щекотаніе. 
Лоскотарка,  ки,  ж.  Щекотунья. 

Русалка,  которая  замуч иваетъ  щекотань- 
емъ  встречающихся  ей  людей.  Ум.  Лоско- 
тарочка.  Щог.  Сл.  105. 

Лоскотати,  чу\  чеш,  гл.  Щекотать. 
Наближує  пальці  ті  до  дитинки  і  лоскоче 
його  під  ручками, — воно  сміється.  Чуб. 
III.  84. 

Лоскбтниця,  ці,  ж.  =  Лоскотарка. 
Чуб.  І.  206. 

Лоскотно,  нар.  Щекотно.  Дитині  лос- 
котно, воно  й  сміється.  Чуб.  III.   108. 

Лоскотуха,  хи,  ж.— Лоскотарка,  Чуб. 
III.   187. 

Лосияти,  няю,  -  еш,  «л.  Лосниться, 
блестъть.  Полики  шовкові  лосняють,  літа 
мої  минають.  Чуб.  V.   1093. 

Лось,  ся,  м.  Лось.  Здоровий,  як  лось- 
Ум.  Лбсеньно.  Чого  лосенько,  чого  душенько 
меж  юрами  лежить?  Рк.  Макс. 

Лосьбвий,  а,  є.  Лосій.  Да  в  тою  коня 

золота  грива,  золота  грива  груди  покриває, 
шовковий  хвостик  слід  замітає,  лосьові  уги- 
ка  ради  слухають,  срібні  копита  камінь 
лупають.  Чуб.  III.  289. 

Лотай,  тая,  м.  Раст.  СаІіЬа  раїизігіз. 
Вх.  Уг.  25.  См.  Латаття. 

Лотаття,  тя,  с.=Латаггя. 
Лбтать,  ті,  яс.=Латаття.  Угор. 
Лоташ,  ша,  м.  Раст.  =  Латач.  Вх. 

Пч.  І.  9. 

Лотйк,  току,  м.—  Лотоке.  Мик.  380. 

Лотокй,  ків,  м.  мн.  При  водяной  мель- 
ниц*: каналъ,  по  которому  течетъ  вода, 

мельничвый  лотокъ.  Не  спиниш,  мов  воду 
з  лотоків-  Ном.  №  13884. 

Лоточок,  чка,  м.  Деревянная  трубка, 
по  которой  мука  идетъ  изъ  подъ  жернова. 
Черниг.  у. 

Лотошитя,  шу,  шиш,  гл.  Быть  безъ 
дъла.  Шух.  I.  37. 

Лотр,  ра,  м.  Воръ,  разбойниьъ;  гра- 
битель, бездъльникъ,  плутъ,  негодяй.  3 

такою  похнюпи,  як  той  Карпо,  та  такий 
лотр  учинився.  Хата.  138.  Ум.  Лбтрик. 

Лотра,  ри,  ж.  Развратница.  Вона  ю- 
родська  лотра.  Черк.  у. 

Лбтрик,  ка,  м.  Ум.  отъ  лотр. 
Лотрбвський,  а,  є.  1)  РазбоЙничій. 

2)  Распутный,  развратный. 
Лох,  ху,  м.  Раст.  Еіае^пиз  .Ьогіепвів. 

ЗЮЗО.  І.  121. 
Лохина,  ни,  ж.  Раст.  Уассішиш  иіі- 

Віпозиш.  ЗЮЗО.  І.  140.  . 
Лохматий,  а.  в.  Названіе  вола  съ  боль- 

шпмъ  брюхомъ.  КС  1898.  VII.  47. 
Лохматний,  а,  е.  Изорванный,  въ  лох- 

мотьяхъ.  Лучче  своє  лохматне,  ніж  чуже 
прохатне.  Ном.  №  9685. 

Лбхнути,  иу,  неш,  гл.  Быть  въ  отчая- 
ніи.   Чою  ти  так  тхнеш?  НВолын.  у. 

Лоцман,  на,  м.  Лоцманъ.  Дещо,  77. 

Лоцманський,  а,  в.  Лоцманскій.  Лоц- 
манський отаман  дуже  любив  Карпа.  Ле- 

виц. Пов.  347. 
Лбцот,  та,  м.  Раст.  СаІіЬа  раїивігія. 
Лоша,  шати,  с.  Жеребенокъ.  Гойда, 

гойда,  юйдаша!  і  кобила,  і  лоша;  ми  ко- 
билу продамо,  а  лоша  й  так  віддамо.  (При- 

пъвъ  при  подбрасьіваніи  дътей).  Ном.  № 
9256.  Ум.  Лошатко,  лошаточко. 

Лошак,  ка,  м.  Двух — или  трехлітній 
жеребенокъ,  кастрированный.  Вас.  197. 
Горе  козакові:  нема  сіна  лошакові.  Ном. 
№  788.  Ум.  Лошачбк. 

Лошатко,  лошаточко,  ка,  с.  Ум.  отъ 
лоша. 
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ЛотАтна,  прилагательное,  имеющее 
лишь  ж.  родъ.  Имеющая  жеребенка.  То 
твоя  кобила  лошатна?  Черниг.  г. 

Лошачбк,  чк4,  м.  Ум.  отъ  логаак. 

Лошиня,  няти,  с.  =  Лоша.  НВолын.  у. 
Лошйця,  ці,  ж.  Кобылица.  Як  корова 

за  телям,  як  лошиця  за  лошям.  Чуб.  I. 
92.  Ум.  Лошйчна.  Вас.   197. 

Лощина,  ни,  ж—  Лощовина  На  ло- 
щині пасеться  стадо  турів.  К.  Орися. 

(ЗОЮР.  II.  203).  Ум.  Лощинка 
Лощйтися,  щуся,  щигася,  гл.  Блес- 

теть, лосниться.  Стільчики,  столики — все 
те  новеньке,  аж  лощиться.  МВ.  (О.  1862. 
III.  53). 

Лощовина,  ии,  ж.  Лощина. 
Лоюватий,  а,  е.  Салистый.  Масло 

лоювате. 
ЛоювАтіти,  тію,  еш,  іл.  Становиться 

салистымъ.  Масло  лоюватіє- 

Луб,  бу  и  ба  м.  Лубъ,  кора  (съ  липы 
и  нЬкоторыхъ  другихъ  деревъ).  Гроші  схо- 

вані під  дубом,  накриті  лубом.  Ном.  Л?  1485. 
Лубом  стояти.  Быть  твердымъ  какъ  лубокъ 
(объ  одежді,  вообще  о  тканяхъ).  Боно 
(одежа)  лубом  на  нас  г  стоїть,  аж  тіло 
дере.  Г.  Барв.  173.  Дощ  ллє  як  з  л  у  ба. 
Дождь  какъ  изъ  ведра.  Ном.  Л«  573.  Ум. 
Луббн,  лубочок. 

Лубарь,  рй,  м.  Вндільївающій  короба 
для  рішеть.  Радом,  у. 

Лубка,  ки,  ж.  Табакерка.    Черниг.  г. 
Луббв,  бкй,  м.  1)  Ум.  отъ  луб.  2)  Въ 

головномъ  дЬвичъемъ  уборі:  родъ  картон- 
наго  околыша,  обвитаго  лентой,  къ  кото- 

рому сзади  прикалываются  другія  ленты. 
О.  1861.  Свид.  28. 

Луббчов,  чка,  м.  Ум.  отъ  луб. 
Лубуватнй,  а,  е.  Похожій  на  луб. 

Лубуваті  оачини.  НВолын.  у. 

Л^б'я,  б'я,  с.  Кора,  снятая  съ  дерева 
большими  кусками.  Ти  йому  образи,  а  він 

тобі  луб'я.  Ном.  №  13071.  Старе  луб'я, 
а  также  и  просто  луб'я.  Старый,  старая 
(о  человек*).  Та  він  уже  старе  луб'я! — 
А  ну,  луб'я,  йди  сюди.'  (старий  до  ста- 

рої, а  стара  тоді  одказує): — Біч,  як  те- 
пер, то  і  луб'я,  а  колись,  то  й  голуб'я. Нои.  №  9127. 

Луб'яний,  а,  б.  Сделанный  изъ  луба. 
На  вишневій  гіллячці  висіла  луб'яна  коро- 

бочка. Левиц.  Нов.  192.  Луб'яний  язик. 
Плохо  вьіговаривающій  (шуточно).  Лавре- 

ничків!  Який  то  у  вас,  москалів,  язик  луб'я- 
ний!   Скглько  між  нами    вештаєшся,   а  й 

досі  не  вимовиш:  вареників.  Котл.  Моск. 
Чар.  VII. 

Луб'янка,  ки,  ж.  1)  Повозка,  обшитая 
лубомъ.  2)  Осеннее  жилище  гуцульскихъ 
дреносБКОвъ:  родъ  шалаша,  покрытаго  лу- 

бомъ. Шух.  I.  173. 

Луг,  гу,  «.  1)  Л1съ  на  низменности, 
низменность,  поросшая  л-бсомъ.  Шевч.  233. 
Через  темні  високі  луги  ясним  соколом  пе- 

релини. КС.  1882.  XII.  49С.  Ой  не  шуми, 
луже,  зелений  байраче.  Мет.  92.  У  зеленім 
темнім  лузі  червона  калина.  Мет.  97.  2) 
Щелокъ.  У  понеділок  не,  можна  лугу  спус- 

кати. Грин.  І.  17.  3)= Луговина.  Вх.  Зн. 
Ум.  Луженьно,  лужечок,  лужок.  Дай  же  мені? 
Боже,  з  того  луженькп  вийти,  на  бере- 
женьку  стати.  Рк.  Макс.  Ой  у  лісі,  у 
лужечку  терен  процвітає.  Чуб.  У.  254. 

Лугарик,  ка,  м.  Ум.  отъ  лугарь. 

Лугарь,  рй,  м.  1)  Разбойникъ,  скры- 
вавшейся въ  степныхъ  лісахь  (см.  луг)  и 

нападавшій  на  купеческіе  и  чумацкіе  обозы. 
Рудч.  Чп.  51.  У  Стороженка,  МПр., 
164,  слово  это  употреблено  неправильно 
въ  смысле:  житель  луговъ.  Ум.  Лугарик. 

Лугарювати,  рюю,  еш,  гл.  Быть  луга- 
рёи.  Чи  він  в  лузі  лишрює,  чи  він  чума- 

кує? Щог.  В.  25. 
Луговий,  а,  б.  Принадлежащие  лісу, 

выросшему  на  низменности.  См.  Луг.  Верби 
луговії  зашуміли.  АД.  І.  248.  По  під  лу- 

жечком стежечка,  туди  пішла  молодая 
Катрсчка,  із  луговою  водою  говорила:  оіі 
водо,  водо  луговая,  чого  ти  стоїш  да  ти- 

хая? Чуб.  V.  722.  Ум.  Луговёнький.  Ой 
водо,  водо  луговенька.  Рк.  Макс. 

Луговина,  ни,  ж.  1)  Місто,  гді  прежде 
былъ  луг;  пастбище.  Лебед.  у.  Сад  Коржів 
розрісся  на  луговині  неначе  ліс.  Стор.  II. 
100.  2)  Родъ  лозы.  Вх.  Зн.  33. 

Л^да,  ди,  ас.  Більмо?  Роспадеться 
луда  на  очах  ваших  неситих;  побачите 
славу,  живу  славу  дідів  своїх.    Шевч.  215. 

Лудан,  на,  ж.  Родъ  блестящей  матерій. 
Купили  два  косяка  лудану.  (Марковичъ, 
Закр.);  также  кафтанъ,  сшитый  изъ  этой 
матерій  или  расшитый  золотеть.  (К.  ЧР. 
425).  Будуть  куми  у  жупанах,  побратими 
у  луданах,  сусідоньки  в  кармазині,  а  ти, 
мати,  в  сірячині.  Грин.  III.  381.  Дома  у 
Січі  ходять  у  семряжках  да  в  кажанках,... 
а  тут  жупани  на  їх  будуть  лудани,  штани 
із  дорогої  саєти.  К.  ЧР.  85.  З  під  лудану 
червону  китайку  виймає.  АД.  І.  №  35. 
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Лудйна,  ни,  ж.  Одежда  (одна  штука). 
Вх.  Зн.  33. 

Лудити,  джу,  диш,  и.  Привлекать, 
примазывать,  заманивать.  Вх.  Зн.  Вх. 
Уг.  250.  До  світлиці  уступає  молодець 
хороший,  жвавий,  вус  маленький,  око  каре, 
волос  красний  кучерявий,  а  личенько  таки 
лудить,  хоч  ю  трошки  снядь  присіла. 
Федьк.  І.  127. 

Лудіння,  ня,  с.  соб.  Платье,  одежда. 
Вх.  Зн.  33.  Шух.  І.  31. 

Луженько,  ка  и  лужечок,  чка,  м. 
Ум.  оть  луг. 

Лужина,  ни,  ж. — Луг.  Ум.  Лужйночка. 
Дай  мі  ножа  остренькою, — най  я  піду  в 
лужиночку  вирізати  калиночку.  АД  І.  301. 

Лужити,  жу,  жиш,  гл.  Мыть  въ  ще- 
локі,  бучить.  Лужити  тра  нитки.  Мо- 

гил, у. 
Лужок,  жва,  м.  Ум.  оть  луг. 
Лувавий,  а,  є.  ?  По  чім  ти  пізнала, 

що  нас  так  назвала? — По  кониках  лузавих, 
сіделечках  червоних.  Чуб.  V.  965. 

Луганець,  идя,  м.  Ум.  оть  луэан. 
Лузан,  на,  м.  Оріхь,  который  самъ 

вылущивается.  Борз.  у.  Ум.  Лузанёць. 
Лузання,  ня,  с.  Лущеніе,  шелушеніе. 

чиє,  як  стрілою  з  лука-  Г.  Барв.  107.  Та 
вистрелив  молодий  козак  із  туюю  лука. 
Нп.  3)  Снарядъ  шерстобита,  которымъ  онъ 
разбиваетъ  шерсть.  Части  его:  собственно 
лук  (1) — деревянный  брусокъ  съ  закруг- 

ленными гранями,  конедъ  котораго,  нахо- 
дящейся по  правую  сторону  работающаго, 

нісколько  тоньше;  сквозь  этотъ  конецъ 

проходить  клинышекъ  съ  выемкою,  кобил- 
ка (2);  къ  лівому  концу  прикріплена 

четырехугольная  дощечка  —  тарілка  (3), 
иміющая  посредине  круглое  отверстіе  (4) 
и  притянутая  къ  луку  веревочкой,  назы- 

ваемой натягач  (46);  тетива  этого  лука  на- 
зывается струна  (5):  начинаясь  у  праваго 

конца,  она  проходить  черезъ  нобйлку  до 
тарілки  и  черезъ  тарілку.  Посредині  лука 
находится  (6)  крючекъ,  за  который  лук 
прикріплень  къ  чаплЙ  (7),  состоящей  изъ 
деревяннаго  брусочка  съ  веревочками  съ 

обоихъ  'концовъ:  къ  нижней  веревочкі 
прикріплень  лук,  а  верхняя  привязана  къ 
гвоздю  въ  стіні.  Особымъ  снарядомъ  шля- 
хунби  (см.)  работникъ  дергаетъ  за  струну, 

лежащую  во  время  работы  на  шерсти,  ко- 
торая отъ  движенія  струны  и  разбивает- 

ся. М.  Седневъ,  Черниг.  у.  БГ. 

Лузати,  заю,  вш,  гл.  Лущить,  шелу- 
шить. (Дівчата)  дибляться  та  шуткують, 

лузаючи  насіння  та  оріхи.  Чуб.  VII.  450. 
Ой  вийду  я  за  нові  ворота,  гуляю,  гуляю, 
волоські  горішки  лузаю,  лузаю.  Лавр.   123. 

Лузатися,  ааюся,  ешся,  гл  Лущить- 
ся. Сире  насіння  погано  лузається.  Чер- 

нигов, у. 
Лузга,  ги,  ж.  Шелуха.  Я  ліпила 

шишки  з  гречаної  лузги,  щоб  давилися 
дружки. 

Легати,  гаю,  вш,  іл.=Лувати. 
Лук,  ка,  м.    1)  Дуга.    2)  Лукъ.    Улу- 

Лука,  кй,  ж.  1)  Лугъ  поемный.  Вас. 
206.  Ой  на  луці,  на  луці,  на  зеленій  тра- 

виці. Нп.  А  за  горами  розіслалась  широки- 
ми подолами  зелена  лука.  Левиц.  І.  93.  2) 

Крутой  изгибъ  ріки,  образующій  мыс:.. 
Харьк.  у.  Ум.  Лучка,  лучейка,  лученька, 
лучечка.  Взяв  він  єй  за  ручейку,  повів  він 
єй  на  лучейку.  Гол.  І.  172. 

Лукавий,  а,  є.  1)  Лукавый,  коварный 
Ном.  №  2877.  Бо  ти  не  любиш  злою  сер- 

ця, цураєшся  людей  лукавих.  К.  Псалт.  8. 
Як  же  тебе  не  проклинать,  лукавая  доле? 
Шейч.  413.  2)  Лукавый,  чорть.  Ні  Богові 
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свічка,  ні  лукавому  дудка-  Ном.  Л»  0558. 
І  ти,  лукавий,  чи  ти  водяний,  чи  ти 
вітровий?  Чуб.  І.  111. 

Лукавити,  влю,  виш,  гл.  Лукавить, 
фальшивить,  хитрить;  кривить  душой.  їй 
(доля)  не  лукавила  зо  мною,  ти  другом, 
братом  і  сестрою  сіромі  стала-  Шевч. 
618.  Побачите,  которе  з  нас  лукавить.  К. 
Іов    15. 

Лукавник,  ка,  м.  Лукавый  человік-ь. 
К.  ХП.  83. 

Лукавнувати,  иую,  вш,  іл.  Лукавить. 
Ном. 

Лукаво,  нар.  Лукаво,  коварно.  Чуб.  І. 
163.  І  небилиці  вимшиляєш,  народ  лукаво 
ввесь  лякаєш.  Котл.   Ен. 

Лукавств  ,  ва,  с  Лукавство,  ковар- 
ство. Стор.  МПр.  46  В  моїх  словах  не 

знайдете  лукавства.  К.  Іов.   15. 
Лунань,  ня,  ж.  — Лука.  Могил,  у. 

Луковатий,  а,  в.    Иміющій   углубле- 
ніе,  кривизну,  изогнутый.  Луковата    дере-' 
вина.  Каменец,  у.  Луковата  береза.    НВо- 
лын.  у. 

Луковина,  ни,  ж.  Изгибъ,  дугообраз- 
ный выгибъ.  Канен.  у. 

Лулукати,  каю,  вш,  гл.  Кричать  (о 
сові,  снчі).  Желех.  Вх.  Зн.  33. 

Лулуснути,  ну,  неш,  «л.=Луснути. 
Ном.  Л;  880.  Так  і  лулусне  його  ціпом. 

Лудись!  меж.  1)  Выражаетъ  сильный 
и  быстрый  трескъ.  Аж  ось — лулусь  щось 
під  ногами!  Загоготів  якийсь  підземний 

глас.  Греб.  373.  2)  Выражаетъ  ударъ.  Лу- 
лусь його  у  лоб.' 

Лун,  на,  .м.=Лунь.  Луна  піймати. 
Умереть. 

Луна,  ни,  ж.  1)  Отраженіе  світа,  от- 
блескъ,  зарево.  Базарь  горить,  а  на  море 
луна  йде.  Скальков.  Ист.  Н.  Січи,  1846, 
III.  224.  2)  Отраженіе  звука,  эхо,  отголо- 
сокъ.  Задзвонили,  задзвонили, — пішла  луна 
гаем.  Шевч.  157.  Розпочав  нам  Шевченко 

довгу  і  широку,  справді  вже  рідну  пісню, — 
пішла  луна  по  всій  Україні.  Хата  IX.  Аж 
луна  пішла  (так  голосно).  Ном.  №  Г3893. 
Робила  як  могла,  гцоб  таки  добра  луна 
дійшла  до  тою,  кою  мені  треба.  Г.  Барв. 
270.  3)  Куриная  сліпота  (болізнь)?.  См. 
Лукавий. 

Лунавий,  а,  е.  Больной  куриной  слі- 
потойУ  Лунавий  вечером  нічою  не  вадить, 
бо  луна  очі  його    заставить.    Шух.  І.  33. 

Лунання,  ня,  с.  Отголоски.  Желех. 
Лунати,  наш,  вш,  гл.  Откликаться   (о 

звукі),  раздаваться.    Так    співає,    аж    по 

селу  лунає.  МВ-  І.  93.  А  про  мене...  луна- 
ла луна,  що  в  мене  купи,  дак  усе,  пійде  в 

руку.  Г.  Барв.  418. 
Лунина,  ни,  ж.  Родимое  пятно. 
Линути,  ну,  неш,  гл.  Умереть.  Щоб 

я  лунув,  коли  не  правду  кажу!  НВолын.  у. 
Як  іззів  я  посмоктаної  гадюкою  полуниці,  то 
трохи  не  -іунув.  Я  мало  не  лунула  з  плачу. 
НВолын.  у.  Хоч  лунь,  а  їдь!  НВолын.  у. 

Лунчак.  ка,  м.  Годовалый  баранъ. 
Желех. 

Лунь,  ня,  .ц.  и  ні,  ж.  Птица:  лунь, 
саричъ.  Сивий  дід,  як  лунь.  Щоб  тебе  лунь 
ухопила.  (Ном.  №  3758),  щоб  ти  луні  на- 

гнав. (Ном.  №  3738).  Чтобъ  ты  околільї 
Лунь  йою  вхопив-  О.  1862.  X.  45.  Як  під- 

несуть із  оцтом  дЬгги,  то  зараз  вхопить 
тебе  лунь.  Котл.  Ен.  III.  17. 

Луп,  ну,  м.  1)=Дерун.  Бодай  вас 
луп  облупив.  Харьк.  2)  Добыча  воєнная. 
Величалися  дейнеки  будинковим  лупом.  К. 

Досв.  207. Луп!  меж.  1)  Хлопъ!  мигьі  А  сова  із 
дупла  очицями  луп- луп!  Нп.  2)  ХватьІ 
цап!  Цуп  та  луп! — сховав  у  кишеню.  Ном. 
№  11065. 

Л^па,  пи,  ж.  Лупа,  увеличительное 
стекло.  Ком.  II.  89. 

Лупа,  пй,  ж.  1)  Перхоть  (на  голові). 
Харьк.  г.  2)  Чешуя  рыбья.  Вх.  Лем.  433. 

Лупавка,  ки,  ж.  Зазубрина  (на  косі). 
Лубен,  у. 

Лупай,  пай,  м.  Глазъ  (въ  загадкі). 
Ой  на  горі  гай,  під  гаєм  мигай,  під  мигаєм 
лупай.  Ном.  стр.  297,  №  222. 

Лупак,  ка,  м.  Преии.  во  мн.  лупакй. 
Шелуха  и  крупные  отруби,  остающиеся 
послі  просіиванія  муки.  Вас.  175. 

Лупання,  ни,  с.  Миганіе  (хлопаніе глазами). 

Лупання,  ни,  с  Откальїваніе,  отламы- 
ваніе. 

Лупати,  пало,  вш,  одн.  в.  лупнути, 
ну,  неш,  гл.  Мигать,  мигнуть.  Зорі  на 
дощ  дмуться  та  лупають.  Ном.  Л»  567. 
Лупати  очима.  Мигать,  хлопать  глазами. 
Лупа  очима.  МВ.  (О.  1862.  НІ.  55).  Як 
дам  тобі, — тілько  очима  лупнеш.  Ном.  № 
3640.  Лупнеш  очима  вгору, — над  тобою, 
між  темним  гіллям...  висять  спілі  груші. 

Греб.  402. Лупити,  паю,  вш,  гл.  Колоть,  ломать. 
Срібні  копита  кремінь  лупають.  Чуб.  III. 
293.  Остався  він  у  Криму,  лупає  сіль  ва- 

гову. Рудч.  Чп.  Сам  Бог  хліб  лупав,  та  й 
нам  давав.  Ном.  Л?  12280. 
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Лупатий,  а,  е.  Пучеглазый.  Брехня — 
лупатий  чоловік,  та  не  довгий  її  вік. 
Ном.  №  14203. 

Лупатися,  панюя,  ешся,  гл.  Трескать- 
ся, раскалываться. 
Лупень,  пня,  м.  Ударъ,  побои.  Дати 

лупня.  Дать  потасовку.  Дав  йому  лупня 
добре, — довго  буде  джмелів  слухати.  Ном. 
№  3986. 

Лупесати,  сан»,  вш,  гл.  Лупить,  облуп- 
ливать, сдирать  (кожу,  кору,  скорлупу). 

Желех.  Вх.  Зн.  34. 
Лупесйння,  ня,  с  Снятая  кожица, 

кора,  скорлупа.  См.  Лупесати.  Желех. 
Лупеха,  хи,  »с.=Злупов.  Вас.  163. 
Лунина,  ни,  ж.  Скорлупа,  шелуха, 

плева  (сімейная ),  кожица  (на  кукурузі,  яб- 
локі)  и  пр.  Каменец,  у.  См.  Лупесиння. 

Лупйрь,  рй,  л.=Лупій. 
Лупити,  плю,  пиш,  гл.  1)  Лупить,  об 

дирать,  сдирать  кожу  (съ  животнаго),  скор 
лупу  (съ  яйца),  шелуху,  корку  (съ  плода) 
кору  (дерева)  и  пр.  Лупити  смереку.  Шух 
1.  177.  Чи  ти  ж,  мати,  та  гарбуз  лупиш? 
Чуб.  III.  132.  2)  Высиживать  (о  наевдкахъ) 
Щоб  квочки  сідали  й  лупили  курчат.  Ном 
№  13424.  3)  Драть,  обдирать,  грабить 
Що  ступить,  то  лупить.  Ном.  №  74)4 
4)  Ъсть,  жрать,  убирать,  уписывать.  Буб- 

лики лупить,  як  хто  купить.  Ном.  № 
12335.  Лупить,  аж  ніс  гайдука  скачеть. 
Ном.  №  12207.  5)  Скоро  говорить,  читать, 
бігать.  Що  кому  рупить,  той  про  те  и 
лупить.  Ном.  №  9752. 

Лупитися,  плюся,  пишея,  и.  1)  Спа- 
дать (о  корі),  лупиться  (о  кожі),  шелу- 

шиться. Лупляться  ноги,  що  все  в  воді-  Ва- 
сильк.  у.  2)  Выходить  изъ  яйца  (о  птен- 
цахъ).  Ном.  №  13690. 

Лупіж,  ясу,  м.  Куски  дерева,  съ  ко- 
торыхъ  содрана  кора.  Вх.  Зн. 

Лупій,  пій,  м.  Живодеръ.  Каменец,  у. 
Лупійка,  ви,  ж.  Жена  живодера,  жи- 

водерка. Желех.    V 
Лупвавва,  ки,  ж.=Лусвавка.  Желех. 
Лупкати,  как»,  вш,  гл.  1)  Сгинаться 

на  тонкомъ  місті  (о  косі).  Желех.  2) 
Хлопать.  Лупкати  бичем.  Вх.  Лем.  433. 

Лупління,  ня,  с.  Сдираніе,  обдираніе 
(кожи,  скорлупы,  коры,  шелухи  и  пр.). 
Шух.  I.  177. 

Липнути.  См.  Лупати. 
Лупцювати,  цюю,  вш,  гл.  Бить,  коло- 

тить. Хворостиною  лупцює  то  по  плечах, 
то  по  юлові.  ХС.  IV.  32. 

Лусв,  ку,  м.  Трескъ. 

Луска,  вй,  ж.  1)  Чешуя.  Шиве  щу- 
ка з  Кременчука,  луска  на  їй  сяє.  Чуб.  V 

13.  На  свиті  .шток,  як  на  коропі  луски. 
Уманск.  у.  2)  Лузга;  шелуха.  Ум.  Лусочка. 
Желех.  Лущиця.  Чуб.  IV.  369. 

Лусвавва,  ви,  ж.  1)  Коса  (орудіе), 
тол  шина  которой  не  везді  одинакова,  по- 

чему она  легко  ломается  Желех.  2)  Конецъ 
кнута,  придільїваемьій  для  хлопанья.  Ж«лех. 

Лусканець,  нцй,  м.  Орйхъ,  очень 
спелый,  который  самъ  вылущивается  взъ 
плюски.  Вх.  Зн.  34.  См.  Лущии. 

Лускати,  каю,  вш,  сов.  в.  луснути,  ну, 
неш,  гл.  1)  Трещать,  треснуть.  Шевська 
смола  на  дратві  буде  лускати.  НВолын-  у. 

2)  Только  не  сов.  в.=Лузати.  Кабачки  лус- 
кати. Узяв  на  таг  насіння  і  лускаючи  пі- 

шов за  своїм  ділом.  О.  1862.  IX.  64.  3) 
Хлопать,  хлопнуть.  Прилетіла  гуска,  кри- 

лечками луска.  Грин.  ІН.  656,  Дверима 

луснути.  4)  Лопаться,  лопнуть,  трескать- 
ся, треснуть.  Котл.  Ен.  VI.  22.  Очкур  лус- 

нув. Ном.  Я*  4342.  Морда  як  не  лусне. 
Ном.  №  8592.  Жартуй,  глечику,  поки  не 
луснув.  Ном.  №  12653.  А  бодай  ти  луснув! 
Чтобъ  ты  околъ\пъ!  5)  Ударять,  ударить, 
хватить. 

Лускатися,  каюся,  ешся,  гл.  1)=Лу- 
затнея    2)  Трескаться,  лопаться. 

Лусвач,  ча,  м.  Щипчики  для  раздав- 
ливанія  оріхов^  Лускач  на  горіхи.  Шух. 
І.  300. 

Лусвйрь,  рй,  м.  Родъ  рыбы. 
Лускіт,  коту,  м.  Трескъ.  Желех. 
Лусковий,  а,  е.  О  ткаьяхъ:  вытканиый 

узоромъ  въ  виді  чешуи  ̂ луска)?  Скатер- 
тиночки  все  лусковії-  Грин.  III.  119. 

Л  у  скоріх,  ха,  м.  1)  Нт.  кедровка 
пестрая,  оріховка,  Согуцз  сагуосаіасіез. 
Вх.  Пч.  И.  9.  2)=Луснач.  Шух.  I.  291. 

Луснути.  См.  Лусвати. 
Лусон,  нар.  Огуломъ.  А  скільки  візь- 

меш за  них  не  нарізно,  а  лусом?  Алек- 
сандр, у.  Слон.  Д.  Эварн. 

Лусбнути,  ну,  неш,  г.і.  —  Луснути  5. 
А  господарь...  як  лусоне  його.  Ном.  566. 

стр.  282. 
Лусочка,  ви,  ж.  Ум.  отъ  лусва. 

Желех. 

Луста,  ти,  ж.  Ломоть,  кусокъ.  У  мене 

лусти  хліба  нема.  Черк.  у.  Луста  м'яса. 
ЗОЮР.  Хоч  яшна  луста,  да  пшенишне 
слово-  Ном.  №  12920.  Ум.  Лустка,  лусточ- 
ка.  Хто  лустку  дасть  на  чужині,  води- 

цею його  напоїть?  Не  пожичала  лусточки 
хліба,  ні  .гожечки  соли.  Чуб.  V.  124. 
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Лусь!  меж.  Выражающее:  1)  Легкій 

трескъ,  щелканіе,  хлопаніе.  Прилетіла  гус- 
ка, крилечками  луска.  Таки  лусь!  таки 

лусь!  прийди,  серце  Петрусь!  Гран.  III. 
656.  2)  Ударъ.  Прийшов  чоловік  до  вовка: 
лусь,  лусь!  кийком.  Рудч.  Ск.  І.  21. 

Лут,  ту,  м.  Лыко.  Здоровий  як  лут. 
Ном.  №  13946.  Лут  з  йою  такий.  Ном. 
№  13946. 

Лутець,  тцй,  м.  Наш  пика,  которою 
прикрывается  сходящаяся  иодъ  острнмъ 

угломъ  обшивка  лодей,  на  которыхъ  по- 
мещается водяная  иередвижная  мельница 

или  сукновальня.  Вас.  173. 
Лутйна,  ни,  ж.  1)  Лубъ.  Желех.  2) 

Друтъ.  Угор. 
Лутка,  ки,  ж.  Оконный  косякъ.  Я  за 

луткою  коло  вікна  сиджу.  Г.  Барв.  292. 

Л  утопий,  а,  е.  Лыковый.  Постоли  лу- 
тові-  Мет.  382. 

Лугов,  тва,  м.  1)  Молодое  липовое  де- 
ревцо. Черк.  у.  2)  Лыко  молодой  липы. 

Піти  надрати  лутків  на  личаки.  Харьк. 
Луттй,  тй,  с.  соб.  1)  Вътви  или  прутья 

лозы,  ивы  (корзиночной).  Вх.  Зн.  34.  2) 
Липовая  хора  для  лаптей,  лыко.  КС.  1893. 
XII.  448.  См.  Лут. 

Луцак,  ва,  луцан,  ни,  м.  Толстолицый 
человёкъ.  Александров,  у.  Ув.  Луцаняга. 

Мнж.  184.  Лежить  на  лаві  такий  здоро- 
венний луцаняга.  Мнж.  130. 

Луцйпір,  ра,  ,ч.=Лніципер. 

Луч-луч!  меж.  Крикъ  доильницы,  от- 
гоняющей теленка  отъ  коровы. 

Луча,  нар.  Въ  выраж.  нуди  луча.  Куда  по- 
пало, куда  зря.  Як  та  туча,  куди  луча, 

так  і  покотили.  КС.  1882.  IV.  171.  Вся 

піхота  (&)шла  в  ворота,  вона — куди  луча 
КС.  1882.  IV.  171.  См.  Лучити. 

Лучай,  чаю,  м.  Случай. 

Лучатися,  чаюся,  вшся,  сов.  в.  дучй- 

тнся,  чу"ся,  чишся,  гл.  Случаться,  слу- 
читься. 3  Богом,  Парасю,  коли  люде  лу- 

чаються.  Ном.  Л»  4977.  Така  нам  лучи- 

лась пеня.  Котл.  Ен.  I.  17.  Лучилось  біг- 
ти їм  через  дорогу.  Грин.  I.  146. 
Лучен,  лучний,  а,  е=Влучен.  Бог 

не  скорей,  та  лучен.  Ном.  №  47. 

Лучечок,  чва,  м.  1)  Ум.  отъ  лук.  2) 
Ткацкій  чслнокъ,  который  употребляютъ, 

когда  в'яжуть  начиння.  См.  Начиння  и  сті- 
лець. Ковстантиногр.  у. 

Лучив,  ва,  м.  Родъ  вішалки  для  ша- 
покъ.  Вирубається  щиток  з  дубка  і  сучки 
на  йому  обрубуються  і  загинаються  покіль 

сирі,  та  так  і  засохнуть.  А  тоді  сей  лу- 

чик прибивають  до  щлутрямка  і  шапки 
на  йому  вішають.  Шапок  чотирі,  а  то  й 
п'ять.  Черниг.  у. 

Лучина,  нн,  ж.  Лучина.  Єсть  у  мене 

в  кешені  лучина,  засвітимо  чорними  очи- 
ма. Нп.  Я  ходила,  молода,  в  темний  ліс 

по  лучину.  Чуб.  V.  1171.  Ум.  Лучинка.  За 
лучинку  найде  причинку.  Ном.  №  2795. 

Лучити,  чу,  чиш,  гл.  1)  Мітить,  ці- 
лить, прицеливаться.  Лучив  в  ворону,  а 

попав  в  корову.  Ном.  №  1784.  Наберу  я 
горстку,  та  й  ногою  тручу,  сама  добре  знаю, 
що  на  4іду  лучу.  Чуб.  V.  3.  2)  Соединять. 

Лучнтнся.  См.  Лучатися. 

Лучйця,  ці,  ж.  Раст.  СЬага  УЛІ£агІ8 

ЗЮЗО.  І.  116. 
Лучва,  ки,  ж.  1)  Ум.  отъ  лука.  2) 

Низка,  одна  нанизанная  нить  чего-либо 
(бусъ,  грибовъ  и  пр.).  Вх.  Зн.  34.  3)  Узор- 

чатое ожерелье  изъ  разноцв'Ьтныхъ  мо- 
нистъ.  Чуб.  VII.  426. 

Лучвоватнй,  а,  е.  Дугообразный. — 
кінь.  Лошадь  съ  вогнутой  спиной. 

Лучний,  а,  е.  1)=Влучний.  2)  Луч- 
ной. 3)  Согнутый  въ  дугу. 

.Лучнйй,    а,  е.    Луговой.    Лучне  сіно. 
Константи  ногр.  у. 

Лучник,  ва,  ж.  1)  Труба  для  вывода 

дыма  изъ  хаты,  при  совіщеній  ея  лучи- 
ною. Н Волин,  у.  2)  ДЬлающій  луки.  3) 

СтрЬлокъ  изъ  лука.  Були  мізерні  лушники, 
що  знали  тільки  лук  та  сашйиак,  та 

стріли.  К.  Дз.  179. 

Лучнйця,  ці,  ж.  1)  Смолистое  сосно- 
вое дерево.  Вх.  Зн.  34.  2)  Родъ  факела 

изъ  смолистаго  дерева,  употребляемый  при 

багреній  рыбы.  Шух.  I    223. 

Лучнй,  ні,  ж.=Лушня.  Харьк. 

Лучбк,  чва,  м.  1)  Ум.  отъ  луж.  2) 
Смычекъ.  Лучок  живицею  помазав,  та  и 
до  скрипки  взявся.  Харьк. 

Луччати,  чаю,  еш,  гл.  ДЬлаться  луч- 
ше, улучшаться.  Желех. 
Л^чче,  нар.  1)  Лучше.  Ні,  лучче  еже 

мовчімо!  К.  1ов.  83.  Лучче  кривду  терпі- 
ти, ніж  кривду  чинити  Ном.  №  2295. 

Іде  берегом,  шукав,  де  б  то  лучче  скочшпи 
в  воду.  Чуб.  I.  55.  2)  Больше.  Минуло  годів 
десять,  чи  й  лучче.  О.  1861.  VIII.  26.  По 

чарці,  по  другій,  та  так...  до  десятка,  чи  й 

лучче  доскочило.  Грин.  II.  179.  Ум.  Луч- 
ченьно. 

Луччий,  а,  е.  Лучшій.  Добрий  пес  луч- 
чий, як  злий  чоловік.  Ном.  №  2856.  Лучча 

солом'яна  зюда,  як  золота  звада.    Ном.  № 
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3279.  Ум.  Лучченьний.  Житечка,  де  лучченът 
місце,  сім  кіп  узяли  на  десятині. 

Лу*шник,  ка,  .и.=Лучник.  К.  Дз.  179. 
Лушниця,  ці,  ж.  ==  Лучнвця.  Вх. 

Зн.  34. 
Лушнй,  ні,  ж.  Кривой  кусокъ  дерева, 

верхнимъ  ковценъ  упирающійся  въ  верх- 
нюю связь  телъти,  а  нижнимъ  надіваю- 

щійся  на  ось,  чімь  поддерживается  полу- 
драбок. Чуб.  ТИ.  403.  Рудч.  Чп.  250.  См. 

Лучня. 
Лушпа,  пй,  ж.  1)  Шелуха,  скорлупа 

(орвховъ,  яицъ,  картофеля),  корка  (арбу- 
зовъ)  и  пр.  2)  Чешуя  (рыбы).  Лушпа  на 
рибі  тій  велика.  Вх.  Зн.  34.  3)  Съ  измъ- 
неннымъ  удареніемь:  Лушпа.  Лушпи  дати 
(ному).  Отколотить  кого.  Константиногр.  у. 

Лушпайка,  ви,  ж.  Тоже,  что  и  луш- 
па, но  только  съ  одного  плода.  Понакида- 
ли лушпайок  з  кавуна.  Хере.  у.  Скарббва 

лушпайка.  Презрительное  названіе  чиновни- 
ка? Там  як  їздять  в  гостину,  то  піп  до 

попа,  дяк  до  дяка,  пан  до  пана;  лиш  оті 
скарбові  лушпайки  лізуть  на  світло  як 
тьма.  Сіх  всюди  повно.  Св.  Л.  201. 

Лушпак,  ка,  л.=Лушпайка.  Желех. 
Вх.  Зн.  34. 

Лушпанити,  ню,  ниш,  и.  Бить,  ко- 
лотить кого.  Ухопив  його  та  й  лушпанить. 

Екатер.  у.  Слов.  Д.  Эварн. 
Лушпелйна,  ни,  ж.  —  Лушпайка. 

Желех.  Ум.  Лушпелйнка. 
Лушпина,  ни,  ж.  1)=Лушпайка.  Не 

жалій  хазяїна,  їж  картоплю  з  лушпиною! 
Ном.  №  10381.  Горіхові  лушпини.  2)  Скор- 

лупа яицъ.  Ум.  Лушпинка,  лушпиночка. 

Лушпиння,  ня,  с  соб— Лушпина  Луш- 
пиння з  яєць  повкидала  в  піч.  Кв.  І.  71. 

Ум.  Лушпйннячко. 
Лушпиночка,  ки,  ж.  Ум.  оть  луш- 

пина. 

Лущ,  ща,  м.  Пт.  Ггіпдіїїа  соссоїЬгаив- 
ІЄ8.  Вх.  Пч.  II.   10. 

Лущак,  ка,  м.  Вылущенный  оръхъ. 
Вх.  Лем.  433. 

Лущати,  щу\  щйш,  г.г.=Лусчатн.  Ко- 
ли діжа  лущить, — скоро  весілля  буде.  Грин. 

І.  255.  Той  луї  тріщить,  лущить.  Рудч. 
Ск.  І.   145.  Лущать,  як  оріхи  під  ногами. 

Л^щик,  ка,  м.  1)=Дусканець.  Глянь, 
які  оріхи — сами  лущики.  См.  Лущак.  2) 
Лень-текучка,  головки  котораго,  созр'Ьвъ, 
сами  лопаются,  роняя  сбмя.  Черниг.  у. 

Лещина,  ни,  ж.  1  )=Лушпайка.  2) 
Оспина.  НВолын.  у.  Ум.  Лущйнка. 

Лущит,  щу,  щит,  «л.  Снимать  кору, 

шелуху,  кожицу  (съ  плодовъ,  яицъ).  2) 
Колотить.  Піймав  і  давай  лущити  йому 
боки  кием.  О.  1862.  X.  36.  Запорожці... 
татар  і  туркоту  лущать.  Стор.  МІІр.  43. 
3)  Врать  (о  деньгахъ).  Лущитимуть  з  нас 
грошики,  та  й  ні  гадки!  Мир.  ХРВ.  386. 

Лащитися,  щуся,  щишся,  ід.  Схо- 
дить, слазить  (о  струпьяхъ,  сыпи).  Харьк. 

Лущйця,  ці,  ж.  Ум.  оть  луска.  Ч. IV.  369., 

Лущіння,  ня,  г— Лускання. Львів,  вова,  м.  Львовъ,  Лембергь  (го- 
родъ  въ  Галиціи).  Львів  не  всякому  здорів. 

Ном.  №^718.   * 
Львівський,  а,  є.  Львовскій.  Федьк. 

III.  129. 
Львбвий,  а,  е.  Львиный.  А  на  йому 

шуба  львова.  Чуб.  III.  457. 
Львов  янин,  на,  м.  Львовянинь,  жи- 

тель Львова   Желех. 

Львов  гінка,  ки,  ж.  Львовянка,  жи- 
тельница Львова.  Желех. 

Льнування,  ня,  с  Собираніе  попадьей 
съ  прихожанъ  льна  и  пр.  даяній. 

Льнувати,  ную,  вш,  гл.  О  попадьяхь: 
ходить  по  приходу  и  собирать  ленъ  и  про- 
чія  даянія.  О,  1861.  X.  62. 

Льняний,  а,  е=Лянний.  Поший  мені 
льняную  сорочку.  Чуб.  V.  365. 

Льод,  ду,  л.=Лід.  Од  льбду  до 
льбду.  Годъ.  Ном.  №  544.  Ум.  Льодбн, 
льодбчок.  Бігла  кізонька  льодком-льодком. 

Грин.  III.  553. 
Льодівка,  ки,  ж.  —  Ледівка.  НВо- лын. у. 

Льоднйця,  ці,  лг.=Льодовня. 
Льодовий,  а,  6.  Ледяной.  Таке  холод- 
не, як  льодове.  Лебед.  у. 
Льодовня,  ні,  ж.  Ледникъ.   Лубен,  у. 

Льодбк,  дку,  м.  Ум.  отъ  льод.- 
Льбкай,  кая,  м.  Лакей.  Чуб. 
Льолечка,  ки  ж.  Ум.  оть  льоля. 
Льблька,  ки,  ж.  Ум.  оть  льоля. 
Льбля,  лі,  ж.  двтек.  Рубашка.  О.  1861. 

VIII.  8.  Хоч  у  одній  льолі,  аби  до  любови. 
Грин.  І.  245.  Як  буде  доля,  то  буде  й 
льоля.  Посл.  Ум.  Льблька,  льблечка. 

Льон,  му,  м.  Раст.  ІЛтив  топіапа. 
ЗЮЗО.  1.  140. 

Льон,  ну,  м.  1)  Ленъ,  Ьіпит  ивіїаііз- 
зітит.  Ь.  2)  Дйний  льон.  Раст.  Ілпшп  ре- 
геппе.  ЗЮЗО.  І.  127.  3)  Жбвтий  — .  Раст. 
Ьіпит  Пауит.  ЗЮЗО.  І.  127.  4)  Зайців—. 
Раст.  Ьіпагіа  тиїдагіа.  ЗЮЗО.  І.  126.  Ум. 
Льонок,  льонбчок,  льонйченько.  Кидай,  Петре, 
жито  жать,    гіди    до    мене  льонку  брать. 
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Грин.  III.  260.  Ой  за  гаєм,  гаєм,  гаєм  зе- 
лененьким, ой  там  брала  дівка  льоночок 

дрібненький.  Грин.  Ш.  413.  Уродився  льони- 
ченько,  унадився  козаченько  да  витоптав 

льон.  Чуб.  Т.  158. 
Льонёць,  нця,  м.  —  дикий.  Раст.  Іл- 

пагіа  агуеп8І8.  Вх.  Пч.  І.  11. 

Льбник,  ка,  м.  Осевая  чека,  засовка. 

Чуб.  VI.  112. 
Льонйченько,  ка,  м.  Ум.  оть  льон. 

Льбнище,  ща,  с  Місто,  бывшее  подо, 

льномъ.    Черк,    у-    Орали    отте  льонище. 
Кіев.  г. 

Льоннйй,  а,  6.  Льняной.  Жьонніг  обруси 
на  столі.  О.  1862.  IV.  21.  Жьонна  олія. 

Константиногр.  у. 
Льонок,  нка,  м.  Часть  верстату. 

Шух.  І.  255. 
Льонок,  нку\  м.  1)  Ум.  оть  льон. 

2)  Раст.:  а)  Ьіпагіа  уиівагів.  ЗЮЗО.  І.  126. 
б)  Ьіпшп  саіЬагисшп.  ЗЮЗО.  І.  126. 

Льонток,  тка,  м.  =  Льонок.  МУЁ. 
Ш.  17. 

Льон!  меж.  ІПдепь!  ляпь! 

Льбпатн,  паю,  еш,  и.  Ляпать,  мазать. 

Годі  вже  тобі  оту  долівку  льопати:  роз- 
водь маслинку,  та  ставай — вибілиш  оцю 

стінку.  Кобел.  у. 
Льопн,  пів,  м.  1)  Пятна  оть  разлитой 

цвітной  жидкости.  2)  Мазня  (о  картині). 
Полт.  г. 

Льос,  су,  ж.  Жребій;  судьба;  удълъ, 
участь.  Єдну  шату  Христову  пошарпали, 

а  о  другій  кидали  льоси.  Я  в  тому  невин- 
на, льос  тому  владає,  заказує  рідний  отець 

і  мати  не  дає. — На  що  ж,  невдачнице,  на 
льос  нарікати?  Лучче  сказать:  нехороший, 
не  можу  кохати.  Чуб.  V.   172. 

Льот,  ту,  ж.=Літ.  Пізнати  сову  по 

льоту.  Ном.  №  7343.  Здоров'я  льотом  ви- 
літає, та  по  воловому  вертає.  Г.  Барв. 

541.  За  твоїм  льотом  і  ми  полетіли  і  вже 

не  згорнемо  крил.  О.  1861.  III.  7. 
Льоток,  тка,  м.  Отверстіе  вь  ульі, 

куда  летаютъ  пчелы. 
Льох,  ху,  м.  1)  Погребь,  подваль. 

Стор.  МПр.  72.  Льох  був  серед  двору.  Грин. 
II.  155.  Двір  гарний  з  рубленою  хатою, 
коморою,  льохом  і  садком.  Котл.  НП.  356. 
Піди  до  льоху,  до  корови,  та  швидче! 
Шевч.  132.  2)  Яма,  пещера;  подземелье. 

Як  з  ним  побігла  на  охоту,  та  грім  за- 
гнав іх  в  темний  льох.  Котл.  Ев.  І.  25. 

Ярема  з  Лейбою  прокрались  аж  у  будинок, 
в  самий  льох;  Оксану  вихопив  чуть  живу 
Ярема  з  льоху.  Шевч.  189. 

Льбха,  хн,  ж.  Свинья.  Десятеро  по- 
росят одну  льоху  ссуть.  Чуб.  І.  315.  Одну 

льоху  маемо,  та  й  ту  вовки  витягнуть  з 
двору.  Левиц.  Пов.  183.  Ум.  Льбшна.  Шух. 

І.  212. 
Льоховяця,  ці,  ж.  Яма;  чаще:  волчья 

яма,  западня  для  поимки  водковь.  Лубен, 
у.  У  цій  Барвінщині  чисто  якісь  льоховиці. 

Лубен,  у. 
Льбшка,  кя,  ж.  Ум.  оть  льбха. 

Люб,  ба,  м.  Милый.  Од  Бога — люб,  од 
попа  шлюб,  од  короля  весілля.  Рк.  Мавс. 
На  що  люба  любувала?  ЗОЮР.  II.  14. 

Люба,  бн,  ж.  Любовь.  Коби  нам  ся 
ніч  не  стало  з  великої  люби.  Гол.  III.  394. 

Моцний  Боже  допоможе,  дасть  з  люби 

користь.  Чуб.  V.  2. 
Любайстер,  тру,  м.  Алебастрь.  Черв.  у. 
Любайстрбвяй,  а,  е.  Алебастровый. 

Любанка,  кн,  ж.  Возлюбленная.  Же- 
лех.  Ум.  Любаночна.  Гол.  II.  465. 

Любас,  са,  м.  Любовнивь.  Жедех.  Вх. 
Зн.  Ум.  Любасбк.  Желех. 

Любаска,  кн,  ж  —Любанка.  Ум.  Лю- 
басочка.  Гол.  II.  551. 

Любасбк,  ска,  м.  Ум.  оть  любас. 
Любасонка,  кн,  ж.  Ум.  оть  любаска. 
Любва,  ви,  дае.=Любов.  Тоді  любва 

бере,  як  достатки  є.  Ном.  №  8921. 
Любовний,  а,  е.  Любезный.  Кв.  П. 

232.  Промов  мені  слово,  о  любезний  сину. 

Чуб.  III.  16. 
Любець,  бця,  м.  1)=Любйсток.  Чи 

ти  мене,  моя  мати,  в  любцю  не  купала, 
що  ти  мені,  моя  мати,  долі  не  вгадала. 

Чуб.  V.  357.  2)  Милый.  06  -*  любця  не 
любити,  коли  очки  чорні!  Гол.  III.  514. 

Любяга,  яті,  ж.  Раст.  а)  ОгсЬіз  іпсаг- 
паїа,  дремликь.  б)  ОгсЬів  Іаиіоііа.  ЗЮЗО. 
І.  130. 

Любйдра,  ри,  ж.  Огородная  мята, 
Тгораеоіит  игіпив.  Мнж.  185. 

Любий,  а,  є.  1)  Милый;  пріятньїй;  хо- 
рошій. Бжола  летить  на  любий  цвіт, 

Ном.  №  8732.  Розмова  моя  люба  та  мила. 

Ном.  №  12934.  Любою  гостя  весною  часту- 
ють медком,  а  в- осени  молочком.  Ном.  № 

11802.  Така  люба  рілля,  що  дитина  ви- 
росла б,  коли  б  посадив.  Ном.  №  10150. 

2)  Возлюбленный.  Ізійшов  голос  із  небес: 
Ти  єси  син  мій  любий,  що  я  вподобав.  Єв. 

Мр.  І.  11.  До  любої  небоги  нема  далеко! 

дороги.  Ном.  №  8759.  3)  Любовный.  У  лю- 
бий місяць  уродилась  (про  дівчину,-  котру 

всі  кохають).  Ном.  №  8748.  Ум.  Любень- 
кий, любёсеньний.  Тіточко  наша  любенька, 
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не  кидай  нас.  МВ.  І.  12.  Там  така  любі- 
сінька дитина.  ІІолт. 

Любй-мене.  Рэст.  а)  Незабудка.  Муо- 
80ІІ8  раїизігів.  б)  Авігапііа  та.)Ог.  Лв.  97. 
в)  Егуп^іит  ріапит.  Лв.  98. 

Любй-мене-нв  покинь.  Раст.  1)  ЬаіЬу- 
П18  8уІУЄ8ІгІ8.  ЗЮЗО.  І.  126.  2)  ОгсЬіз  Мо>- 
гіо.  ЗЮЗО.  І.  130. 

Любйжннв,  ка,  м.  Раст.  Меіашругит 
ргаіепзе.  Лв.  100. 

Любйста,  ти,  ж.— Любисток.  ЗЮЗО. 
І.  126. 

^  Любистйна,  ни,  ж.  Одинъ  экземаляръ 
растенія  любисток. 

Любисток,  тку,  м.  Раст.  Ьеуізіісит 
оШсіпаїе.  Чи  в  любистку  ти  купався, 
що  ти  мені  сподобався?  Чуб.  V.  75.  Ум. 
Любмсточок. 

Любити,  блю,  биш,  гл.  Любить.  Кою 
Бог  любить,  тою  й  карає.  Ном.  №  42. 
Козак  дівку  вірно  любить,  заняти  не  сміє. 
Мет.  105.  Любіть  її,  думу  правди,  козаць- 

кую славу,  любіть  її.  Шевч.   128. 
Любитися,  блюся,  бишся,  гл.  1)  Лю- 

бить другь  друга.  Так  любляться,  як  со- 
бака з  кішкою-  Ном.  №  4147.  Ой  за  Бу- 

гом за  рікою  любився  я  з  дівчиною.  Чуб. 
V.  24.  З  ким  вірно  люблюся — не  наговорюся. 
Мет.  29.  Кохайтеся,  любитеся,  як  сердень- 

ко знає.  Шевч.  12.  2)  Нравиться.  А  що, 

хата  любиться'?  Лебед.  у. 
Любйтки,  гл.  Ум.  оіь  любити.  Уже 

нам  ся  сьою  року    любйтки    не  веде.  Гол. 
IV.  508., 

Любісінький,  а,  е.  Чрезвычайно  ми- 
лый, ч.  прштный,  ч.  хорошій. 

Лкіісінько,  нар.  Чрезвычайно  пріят- 
яо,  ч.  мило,  ч.  хорошо. 

Любість,  бости,  ж.  1)  Любовь.  Заміж 
пішла  по  любости.  МВ.  І.  92.  Не  білись, 
личко  біленькее,  будуть  к  тобі  юсті,  гості 
не  з  любості,  а  од  нелюба  старости.  Чуб. 
V.  574.  Нехай  о  тім  увесь  світ  знає, 
же  з  любости  смерть  буває.  Гол.  III.  396. 
2)  Пріятность;  удовольствіе.  До  любости 
бути  ному.  Нравиться-  Робити  до  любости. 
Въ  свое  удовольствіе  дї>лать,  по  своєму 
яселанію.  Боклаги  з  напитками  і  всякі  ла- 

сощі. Пий  і  їж  до  своєї  любости,  хто 
хочеш.  К.  ЧР.  85. 

Любісько,  нар—Любісінько.  Желех. 
Любка,  ки,  ж.  1)  Милая,  дорогая.  Ой 

мамко  любко!  моя  мамочко!  Ном.  №  7837. 

2)  Возлюбленная.  Добри-вечір,  мила,  добри- 
вечір, любко!  Чуб.  V.  139.  Оженися,  мій 

синочку,  візьми  собі  любну,  цілуй  її,  милуй 

її,  як  юлуб  голубку.  Чуб.  V.  32.  3)  Раст. 
а)  ОгсЬіз  Іаіііоііа.  ЗЮЗО-  І.  130.  См. 
Любжа.  б)  ОгсЬіз  затЬисіпа, — ригригеа, 
ЗЮЗО.  І.  171.  в)  мн.  Любки.  Раст.  ОгсЬіз 
шіШагіз.  ЗЮЗО.  І.  130.  Зілля  таке:  любки 

зветься.  Як  хоче  дівчина,  щоб  парубок- лю- 
бив, так  у  чому  небудь  і  дає  йому  тих 

любок.  Черниг.  у.  Ум.  Любонька,  любочка. 
О,  да  який  же  вінок  ваш  красний,  сестро! 
да  який  же  красний!  Сестронько- любонько, 
коли  ж  ви  його  візьмете?  МВ.  І.  171.  Ді- 

ти помітили,  жалують  мене:  тіточко- 
любочко!  чою  ви  журитесь?  МВ.  І.  11. 

Любкб,  ка,  м.  Милый,  любовникъ. 
Котра  мои)  любка  любить.  Гол.  III.  453. 
Не  велика  поточина  луги  ізмулила;  хвали- 

лася ледачина:  любка  вітлюбила;  так  би  она 

дочекала  світа  біленькою,  чи  в' на  буде  об- німати мою  миленькою.  Гол.  II.  427.  Ум. 
Любонько.  Ой  Романе,  Романоньку,  що  ж 
тя  болить,  мій  любоньку?  Гол.  І.   158. 

Люблений,  а,  є.  Тоть,  кого  полюбили. 
Бере  собі  Химочку  любленую.  Грин.  НІ.  460. 
Баба  сужена,  а  кума  люблена.  Ном.  №  8082. 

Люблйвий,  а,  е.  Влюбчивый.  Дід  мав 

любливе  серце.  Стор.  (Закох.  чорт.). — ЧГВ. 1853.  62. 

Люблин,  на,  м.  1)  Названіе  города.  2) 
Названіе  хороводной  игры.  Грин.  НІ.  113. 

Люблй,  нар.  Нравиться,  угодно.  Щоб 
ти  мене  на  шиї  возив,  та  скрізь,  де  мені 
любля.  МВ.  (КС.  1902.  X.  151).  Ну,  хто 
куди  любля!  Усюди  є  об  віщо  погріти  руки! 
І  от — одна  купа  сюдгл,  а  друш  туди...  К. 
ЧР.  353. 

Люблязнйй,  а,  6=Люб'я8ний. 
Люблязнб,  нар.—  Люб'язно.  Котл.  Ен. 

VI.  34. 
Люблй ака,  ки,  ж.=Любанка.  Ум. 

Люблйночка.  Любили  ж  мене  три  люб- 
ляночки.  ГриН.  НІ.  21. 

Люблйта,  лйт,  с.  лн.=Люб'ята. 
Любо,  нар.  1)  Пріятно;  хорошо;  кра- 

сиво. У  людей  діти — любо  поглядіти.  Ном. 
№  9204.  Сияло  соние  в  небесах;  а  ні  хма- 

риночки, та  тихо,  та  любо,  як  у  раї. 
Шевч.  100.  Любо  й  неньці,  як  дитина 
в  честі.  Ном.  №  9226.  З  гарної  дівки  гар- 

на й  молодиця, — шрно  завертиться,  любо 
подивиться.  Ном.  №  9004.  2)  Съ  наслаж- 
деніемь.  Не  дві  ночі  карі  очі  любо  цілува- 

ла. Шевч.  66.  Невольники  лежять,  про- 
стяішись  любо.  К.  Іов.  8.  3)  Любовно,  въ 
любви,  въ  согласіи.  Ум.  Любенько,  любе- 

сенько. /  досі  гце  стоїть  любенько  рядок 
на  вигоні  тополь.  Шевч.  492.    Ходить  по 
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хаті...,  урядившись  як  можна  гарніш,  ви- 
голившись чистенько  і  чуб  вистригти  лю- 

бесенько. Кв.  Тихенько  й  любенько  день  мине. 

МВ.  І.  18.  Мені,  моя  доле,  дай  на  себе  по- 
дивитись, дай  і  пригорнутись,  під  крилом 

твоїм  любенько  в  холодку  заснути.  Шевч. 
622.  Сестро  моя,  не  журись,  голубко!  Досі 
жили  з  тобою  любенько, — треба  так  і  зві- 

кувати. МВ.  І.  12.  І  за  руки  любенько 
взявшись,  до  ратуші  пішли  тишком.  Котл. 
Ен.  V.  44. 

Люббв,  «л,  ж.  Любовь.  Любови  Божої 
не  маете  в  собі.  Єв.  І.  V.  42.  Де  любов, 
там  сам  Бог  пробувае.  Ном.  №  9514.  Не 
завидуй  багатому:  багатий  не  має  ні  при- 

язні, ні  любови, — він  все  те  наймає-  Шевч. 
227.  Ой  Боже,  Боже,  що  тая  любов  мо- 

же! На.  До  любови.  По  любви.  Хоч  у  од- 
ній льолі,  аби  до  любови.  Ном.  Л»  8898. 

Бути  до  люббви.  Вызывать  любовь,  нра- 
виться; быть  пріятним'ь.  А  ні  до  любови, 

а  ні  до  життя.  Ном.  №  6552.  Щоб  біле 
личко,  а  чорнії  брови, — то  ж  козакові  дівка 
до  Любови.  Чуб.  V.  40.  Тільки  ж  мені  до 
любови  що  чорнії  брови.  Мет.  18.  Ум.  Лю- 

бовна. Хоч  у  одній  льольці,  аби  до  любовці. 
Ном.   №  8898. 

Любовець,  вцй,  м.  Любитель.  Ко- 
зел ецк.  у. 
Любовний,  а,  е.  1)  Любимый.  2)  По- 

любовный. Могорич — любовна  річ.  Ном.  № 
14063.  Ум.  Любовненький.  Гості  ви  мої 
любовненьш,  сядьте  в  мене,  побесідуйте. 
ц„<    у    575. 

їюббвність,  ноотн,  ж.  Любовь,  со- 
гласіе.  Муж  із  жоною  не  в  любовности, 
в  невірности  живе.  ЗОЮР.  И.   118. 

Любовно,  нар.  Любовно,  въ  любви,  въ 
согласіи.  Хороше  да  пригоже,  да  любовно 
живуть.  Чуб.  V.  516.  У  нас  не  так  лю- 

бовно. Лебед.  у.  Ум.  Люббвненько. 
Любомудр,  ра,  м.  Мудрець.  Ти  за- 

світив, любомудре,  світоч  правди,  волі. 
Шевч.  237. 

Люббнь,  нар.=^Лв6ояь. 
Любонька,  ки,  ж.  Ум.  оть  любка. 

Любовний,  а,  є.  1)  Любовный.  К.  ЧР. 
2)  Любезный,  прі.^тннй.  К.  Дз.   182. 

Любочка,  ки,  ж.  Ум.  оть  любка. 
Люббта,  ти,  ж.  Наслажденіе,  удоволь- 

ствіе.  Любота  глянути  на  молодят,  як 
вони  шрненько  живуть  укупці. 

Любощі,  щів,  ж.  мн.  1)  Любовь,  лю- 
бовный ласки,  ішраженія  любви,  любовное 

влеченіе.  Любощі  та  вечерниці  заведуть  до 
шибениці.  Ном.  №  12563.   Щирії    любощі 

серденьку  одрада.  Се  на  мене  любощі  на- 
пали; а  матуся  казала,  що  любощі  як  сон: 

ні  'заїси,  ні  заспиш  і  що  робиш — не  знаєш, 
мов  в-ві  сні.  Кв.  2)  Средство  приворожить 
къ  себ-в  чью  любовь.  Чи  ти  мені  що  по- 

чинила? Чи  ти  мені  любощів  дала?  Чуб. 

V.  92. 
Любрик,  ка,  л.  и  любрика,  кя,ж.  Вапъ 

(красный  карандашъ).  Харьк. 
Любування,  ни,  с.  1)  Ласки;  любов- 

ный ласки.  2)  Удовольствіе,  наслажденіе 
тЬмъ-либо. 

Любувати,  бую,  вш,  гл.  1) — когб.  Лю- 
бить; ласкать,  осыпать  любовными  ласка- 

ми. Чужі  жонки  любувати.  Вх.  Уг.  251. 
Мій  миленький  іде  тихою  ходою  з  инчою 
милою,  він  її  цілує,  він  її  любує,  а  на  мене, 
молоденьку,  нагайку  готує.  Чуб.  V.  621. 
Па  що  люба  любувала,  з  броду  воду  вибі- 
рала,  кацаргвно?  ЗОЮР.  Н.  15.  2)  Выби- 

рать по  вкусу.  Любує  кобилу.  Лебед.  у. 
3)— на.  Любоваться.  Лубує  на  землю,  що 
як  писанка  красується.  Мир.  ХРВ.  354. 
Любував  на  вола. 

Любуватися,  буюея,  ешся,  гл.  Любо- 
ваться. О  пуцьверинку  Купидоне,  любуйся, 

як  Дідона  стогне.  Котл.  Ен.  І.  36. 
Любуяя,  ні,  ж.  Ласк,  отъ  любка. 

Хаюню,  любуню,  чи  любиш  ти  мене?  Раиіі. 
Любусь,  ся,  м.  Милый,  любимый  (о 

мужчині).  Серце,  дідусю  любусю,  води  хо- 
рошенько бабусю.  Чуб.  V.   1134. 

Любця,  ці,  ж.  Милочка.  Жінко  ж  моя, 
любцю  ж  моя,  іди  ти  додому.  Чуб.  V.  93. 

Любчик,  ка,  м.  1)  Милый,  дорогой. 
Не  їдь,  братіку,  не  їдь,  любчику!  Чуб.  V. 
49.  2)=Любисток.  Вх.  Лем.  433. 

Любчйна,  ни,  яс.=Любка.  Що  то  за 
дівчина,  що  то  за  любчйна?  Чуб.  V.  48. 

Люб'язний,  а,  6.  Любезный,  милый, 
пріятішй.  Водишся  з  люб'язними  мені 
людьми.  Кв.  II.  173.  Знаю,  чом  тобі  всі 
не  люб'язні.  Котл.  НІІ.  Ум.  Любязненький. 

Люб'явно,  нар.  Любезно,  привітливо, 
мило.  Підійшов  до  неї  і  спитав  так  ти- 

хенько та  люб'язно.  Кв.  II.  244.  Ум. 
Люб'язнёныго. 

Люб'йта,  ят,  с.  мн.  Милые.  Желех.  Мої 
люб'ята!  (обращеніе). 

Люб'ячий,  а,  є.  Любящій.  Такий  він 
був  люб'ячий  до  мене.  МВ.  І.  2. 

Люд,  ду,  м.  Народъ,  людь;  человече- 
ство. Не  все  ж  Біг  дарує,  про  що  люд 

міркує.  Ном.  №  71.  Вона  стане  на  користь 
люоові  нашому.  Дещо.  15.  Люд  вже  здавна 
коверзує — з  тою  лихо  плазує.  Ном.  №  2456. 
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Люде,  дей,  мн.  1)  Люди.  Бог  Богом, 
а  люде  людьми.  Ном.  №  170.  Бої  судить 
не  так,  як  люде.  Ном.  №  34.  От  уже  й 
люде  трапляються, — от  уже  й  заміж  по- 

ра.— Які  там,  мамо,  люде?—Харько  Ка- 
биця. О.  1861.  XI.  Кух.  13.  З  йбго  люде 

будуть.  Изъ  него  толкъ  будетъ.  Ном.  Л» 
4866.  Я  тоді  ще  бачив,  які  з  його  люде 

будуть.  Вас  за  людей  мають.  Ваеъ  счита- 
ють  за  людей,  къ  вамъ  относятся  какъ  къ 
дюдямъ.  В  людях.  Публично,  при  народі. 
Шануй  одежу  в  дворі,  вона  тебе  в  людях. 
Ном.  №  11128.  2)  Простой  народъ.  Ди- 

вись! пан,  а  балака,  як  люде.  Ном.  №  1244. 
Чи  пани,  чи  люде?  Ном.  №  1138.  То  пани, 
а  ми  люде.  Ном.  №  1139.  Ум.  Людкй. 

(Чуб.  III.  109),  людоньки,  людочки.  Лю- 
доньки/ та  де  в  мене  гроші  взялися?  Ка- 
менец, у.  Людочки!  як  же  я  злякалась!  Ув. 

Людиська,  людйща.  Єсть  люде,  есть  і  лю- 
диська (людища).  Ном.  №  2450. 

Людина,  ни,  об.  ЧеловЪкъ.  Кожна 
людина  свое  лихо  несе.  Ном.  №  1993.  Вер- 

им жінка  в  мене  була  добра  людина.  ЗОЮР. 
І.  9.  Якась  людина.  Шевч.  340.  Не  го- 

диться потягаться  на  людину.  Чуб.  І.  88. 
З  йою  вийде  людина.  Миргор.  у.  Ум.  Лю- 
динка. 

Людяний,  а,  е=Людинячий.  Знай- 
шов у  полі  ногу — дрібнесеньку — та  й  ду- 

маю: чи  людиная  се  нога?  Чи  з  людей  ся 
нога?  Сосниц.  у. 

Людинка,  ки,  об.  Ум.  огь  людина. 
Люднннчий,  а,  е.  Какъ  у  человека, 

чєловЄчєскій.  Пика  людиняча.  Полт.  у. 
Що  воно  ото  таке  намальовано?  Людиняча 
голова  на  товарячих  ногах.  Лубен,  у. 

Людиська  и  людйща.  Ув.  оть  люде. 
Людкй,  ків,  мн.  Ум.  отъ  люде. 

Людний,  а,  є.  1)  Людской,  свойствен- 
ный человеку.  Одно,  та  й  те  не  людно 

(про  дитину).  Ном.  Л»  9203.  2)  Многолюд- 
ный. Левиц.  Пов.  297.  К.  Псалт.  98. 

Людність,  носи,  ж.  Населеніе.  Желех. 

Люд  ніг  и,  нію,  ею,  гл.  1)  Начинать  по- 
ходить на  человека,  долаться  боліє  по- 

хожим^, на  человека  въ  физическомъ  или 
нравственномъ  смысле.  2)  Наполняться, 
за>  'ляться  людьми. 

Людно,  нар.  1)  По-людски,  кикъ  слЄ- 
дуетъ  человеку.  2)  На  людяхъ,  публично. 
Благословіть  нас,  тату,  людно,  та  й  ве- 

сілля відгуляймо-  Г.  Барв.  211.  3)  Много- 
людно. НВолын.  у.  Стало  трохи  людніше. 

Левиц.  Пов.  205.  Приїду  додому, — весело 
буде,  людно.  МВ.  (О.  1862.  III.  39).  4)  Съ 

людьми,  съ  войскомъ.  Поприставали  (пани 
до  Жовковськогої  людно  й  оружно.  К. 

ПН.  277. 
Людбвий,  а,  е.  Народный. 
Людожер,  ра,  м.  ЛюдоЄдь.  Кріваві 

людожери.  К.  ЦН.  314.  Змій  людожер.  К. 
МБ.  X.  12. 

Людожёрний,  а,  е.  Свойственный  лю- 
доЄду,  кровожадный.  Людожерне  панство 
завдавало  (людям)  неронгвськг  гнквізіційні 
муки.  К.  Кр.  25.  Почули  свіжу  кров  сі 
людожерні  птиці.  К.  Дз.  11.  Гучить  з  гар- 

мат стреляння  людожерне.  К.  ЦН.  268. 
Людоїд,  да,  м.  ЛюдоЄдь.  Ах  ти  лю- 

доїд. Ном.  №  4082.  Колись  на  світі  було 
так,  що  багато  було,  кажуть,  людоїдів, 
або  песиголовців.  Грин.  І.  1. 

Людоїдний,  а,  е.  Свойственный  лю- 
доЄду,  кровожадный.  Желех.  Ті  прослав- 

ляли війну  людогдну.  О.  1861.  І.  94. 
Людоїдство,  ва,  с  Людоїдство.  К. 

Досв.  112.  Переносно:  жестокое,  безжа- 
лостное отношеніе  къ  людямъ.  Що  далі, 

то  неначе  лучче  стає...  розбійства* тою менше...  людоїдства  тою  нема.  КС.  1883. 
ІУ.  773. 

Людоїдський,  а,  е.  Принадлежавши 
людоіду,  ему  свойственный. 

Людоньки,  ків,  мн.  Ум.  оть  люде. 

Людоріз,  за,  м.  Убійца,  разбойникъ. 
Мир.  ХВВ.  321. 

Людославний,  а,  е.  Славный,  знаме- 
нитый людьми.  Відкіль  тебе,  брате,  вигля- 
дати? Чи  з  Чорною  моря,  чи.  з  чистою 

поля,  а  чи  з  людославною  Запорожжя?  Лу- 
каві. 59.  Людославна  запорізька  Січ. 

Людство,  ва,  с  соб.  Люди.  І  все  те 
людство  навколішки  стало. 

Людський,  а,  є.  1)  ЧєловЄчєскій.  Де 
люде  не  ходють  і  людський  христіянський 
глаз  не  заходе.  Чуб.  І.  116.  Напився  він  не 
раз  людської  крови-  Ном.  №  1281.  /  погляд 
у  йою  не  людський.  Ном.  №  2893.  2)  Че- 

ловечный, привітливий.  3)  Порядочный, 
разумный,  смьіслящій.  Не  попалось  кому 
людському  взяти.  МВ.  Півтора  людського. 
Неразумное,  неуместное.  Що  скаже,  то 
півтора  людською.  Ном.  №  13031.  4)  На- 

родный, простонародный.  То  земля  панська, 
а  то  людська.  Полт.  г.  5)  Чужой,  не  свой. 

Постаріла  мене,  брате,  людська  робітонь- 
ка. Грин.  III.  400. 

Людськість,  кости,  ж.  1)  Человече- 
ство. К.  (О.  1861.  II.  228).  2)  Гуманность, 

человічность.  Левиц.  (Правда). 

Людці,  ців,  м.  мн.  Ум.   и    несколько 
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уничижительное  отъ  люде.  Трясітеся,  руб- 
ці, дивітеся,  людці'  Чуб.  V.  481.  Такі 

собі  людці, — не  дуже,  гарні!..— Траплялись 
і  хороші  людці.  Котл.  НП. 

Людяка,  ки,  ж.  Ув.  отъ  людина. 
(Харьк.).  ЧеловЄчина. 

Людяний,  а,  е.  Гуманный,  приветли- 
вый въ  обращеніи.  О.  Гервасій...  вийшов 

пан-отцем  простим,  людяним.  Св.  Л.  17. 
2)  ЧєловЄчєскій,  свойственный  порядочно- 

му человеку,  настоящей.  У  нього  і  скотини 
людяної  чорт-ма.  У  багача  і  одежа  людяна. 

Людяність,  ности,  ж.  1)  Гуманность. 
Желех.  2)  Приветливое  обращеніе,  соеди- 

ненное съ  душевной  добротой. 
Лю8,  ву,  м.  1)  Свободное  місто.  Же- 

лех. Люзом.  Какъ  нарЄчіе:  свободно;  въ 
безпорядки;  неукрепленно.  Люзом  ходити. 
Желех.  Кінь...  на  каменистій  дорозі  по- 
шнипае  (обнюхає)  каміне,  попробує  ногою, 
чи  не  лежить  воно  люзом.  Шух.  І.  79. 
2)  Смена  караула?  Федьк.  III.  165. 

Люва,  ви,  ж.  Большая  барка  на  Дніп- 
рі, аршинъ  до  ЗО  длины,  везущая  пре- 

имущественно мелкій  лісь.  Екатер.  у. 
Слов.  Д.  Эварн. 

Люзний,  а,  е.  Свободный,  вольный. 

Люзняк,  ка,  м.  Слуга  въ  военномъ 
лагере  стариннаго  польскаго  войска?  Люз- 

няк в  шляхетському  обозі.  К.  ПС.  9. 
Лювбванець,  нця,  м.  У  грсбенщиковъ: 

названіе  верхушки  рога.  Вас.  163. 

Люаувати,  аую,  еш,  гл.  СмЄнять.  Пі- 
шов фрайтер  молоденький  стойку  люзу ва- 
ти. Федьк.  НІ.  164. 

Люзуватися,  эу'юся,  ешся,  гл.  Раз- 
шатываться,  ослабевать  въ  связи,  въ  проч- 
ности. 

Люла,  ли,  ж.  Большая  курительная 
трубка.  См.  Люлька  1.  Виносе  йому  циган 
таку  здоровенну  люлу.  Мнж.  114. 

Люлечка,  ки,  ж.  Ум.  отъ  люлька. 
Люлечки.  Ум.  отъ  люлі. 

Люлешний,  а,  є.  1)  Трубочный.  2) 
Любящій  курить  изъ  люльки.  Харьк. 

Люлёшник,  ка,  м.  Куритель  изъ  труб- 
ки. Ном.  №  12603. 
Люлйна,  ни,  ж\=Люля,  колиска. 

Е...  є...  люлино!  Засни,  мала  дитино! 
ил.  43. 

Люлі-люлі,  меж.  Баюшки  баю.  Чуб.  У. 
446.  Ой  люлі,  люлі,  моя  дитино.  Шевч. 
481.  Ой  ну  люлі,  люлі!  Чужим  дітям  дулі, 
а  нашому  калачі,  исоб  спав  і  вдень,  і  вночі. 
Мет.  3.  Ум.  Люлечки.  Люлі-люлечки. 

Люлочник,  ка,  м.  Расі.  ОепоіЬега 
Ьіепія.  Лв.  100. 

Люлька,  ки,  ж.  1)  Курительная  трубка. 
Вас.  148.  Хто  не  курить  люльки  і  не  нюхає 
табаки,  той  не  варт  і  собаки.  Ном.  №  12600. 

У  гуцуловъ  части  трубки  называются:  вер- 
цібк,  въ  который  набивается  табакъ,  спо- 
дбк — въ  него  затыкается  чубук;  они  де- 

лаются каждый  отдельно  и  скрепляются 
чбпиком;  надъ  вершкби  находится  накривка 
или  шйшна  (крышка),  которая  къ  вершку 

прикреплена  кочергою  —треугольною  ме- 
таллическою пластинкою,  въ  которой  крыш- 

ка поворачивается  на  чопу;  металлическія 
украшенія  крышки  (завитки)  наз  кучерями; 
сподок  украшается  грббінем,  а  гдЄ  послЄд- 
няго  нЄгь,  тамъ  для  крепости  соединяетъ 
сподбк  съ  вершнои  проволочная  плетінка; 
та  часть  чубука,  которая  берется  въ  ротъ, 
наз.  пищок.  Шух.  I.  276,  277.  2)  Родъ 
писанки.  КС.  1891.  VI.  379.  Ум.  Люлечка. 
Козак  сердега  люлечку  потягає.  Нп. 

Люльок,  лька,  м.  Раст.  Нуовсіаншв 

ищет.  Лв.   99. 
Люлю-сю!  меж.  Крикъ  на  свиней, 

когда  ихъ  загоняютъ.  Вх.  Лем.  429. 

Люля,  лі,  ж—  Колиска.  Вже  твоя 
дитиночка  у  люлі  кричить.  Грин.  НІ.  302. 
Ум.  Люлечка. 

Люляння,  ня,  с.  Баюканье. 
Люлята.  Въ  колыбельн.  припЄвт>. 

Люлі,  люлі,  люлята.  Мил.  40. 
Люляти,  ляю,  вш,  гл.  1)  Баюкать. 

Люляю,  люляю,  поб'ю  котка,  полаю.  Мет.  2. 
2)  Спать  (о  дЬтяхъ).  А  Савиха  молоденька 

дитину  колише:  „Ой  люляй,  люляй,  врод- 
ливий синочку!".  Гол.  I.  19. 

Люнтра,  ри,  ж.  Узкая  длинная  лодка. 
Мнж.  185. 

Люн^ти,  ну,  нбШ,  гл.=Линугти.  До- 
щику, дощику!...  люни  як  з  луба!  Ном. 

№  334. 
Люстерко,  люствречко,  ка,  с.  Ум. 

отъ  люстро. 

Люстро,  ра,  с  Зеркало.  Морським  ми- 
лом умивалася,  в  ясне  люстро  виглядалася. 

Чуб.  V.  579.  Ум.  Люстерко,  люствречко.  В 
золотеє  люстерко  видивлялася.  Чуб.  V.  19. 

Люстрина,  ни,  ж.  Лгостринъ.  Шале- 
вий пояс  і  люстрини,  гцоб  к  празнику  по- 
шив каптан.  Котл.  Ен. 

Люстриновий,  а,  е.  Люстриновый.  Що 
за  гарну  спідницю  я  їй  справив!  Люстри- 

нову і  юпку  парчеву.  Кв. 
Люстровий,  а,  є.  1)  Зеркальный.  2) 

Люстриновый.    Взяла    очіпок    грезетовий  і 
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кунтуш  з  усами  люстровий,  пішла  к  Зе- 
весу  на  ралець!  Котл.  Ен.  I.  12. 

Люсувати,  с^ю,  еш,  гл.  Шипіть,  ки- 
піть; гасить  известь.  На  вапну  налили 

води,  то  вона  й  люсуе.  Вапно  люсувати. 
Лют,  ту,  м.  Гвоздь,  которымъ  стяги- 

ваюгь  урванти  на  обод-в  колеса.  Чуб.  VII. 576. 

Лютень,  ня,  л. —  Лютий  2.  Місяць 
лютень  питає,  чи%обутий.  Ном.  №  412. 
Лютень  казав:  якби  яв  батькових  літах — 
бику  третяку  роги  вирвав  би.  Ном.  стр. 
282.  №  412. 

Лютер,  тра,  ж.^Лютор.  К.  МБ.  III. 
261. 

Лютерський,  а,  є.  Лютеранскій.  Поль- 
ський кіст,  лютерський  піст,  турецьке  на- 

божежтво — то  все  блазенство.  Ном.  №  8108. 
Лютий,  а,  в.  1)  Свиръпый,  суровый, 

жестокій,  лютый.  Збери  всіх  лютих  змій, 
збери,  роспитай,  котора  люта.  Чуб.  І.  122. 
Лютий  звір.  Мет.  15.  Ой  боїться  ж  воно 
да  лютої  зіми.  Мет.  149.  Лютий  ворог. 
Шевч.  256.  Люте  горе.  Шевч.  44.  Не  ба- 

чив кінця  моїй  лютій  муці.  Стор.  МПр. 
40.  2)  Кріпкій  (о  табакі).  Лютий  тю- 

тюн (у  гуцуловъ).  Шух.  І.  36.  3)  Февраль 
(назв,  місяца). 

Лютити,  чу,  тиш,  гл.  Сердить,  раздра- 
жать. Желех. 

Лютитися,  чуся,  тишся,  гл.=Люту- 
вати.  Магнат  лютився.  Мир.  ХРВ.  92. 
Він  лютиться,  що  я  не  радивсь  його. 
НВолын.  у. 

Лютість,  тости,  ж.  Ярость,  свир'Ь- 
пость.  Стор.  МПр.  61.  Котл.  Ен.  V.  68. 

Лютно,  нар.  Морозно  съ  холоднымъ 
встроить.  Лютно  на  дворі.  Каменец,  у. 

Люто,  нар.  Свиріпо,  жестоко,  люто, 
звЬрски.  Люто  помордовано!-  О  злая  доле! 
за  що  ти  мене  так  люто  караєш?  Стор. 
II.  260. 

Лютир,  тра,  м.  Лютеранинъ.  Пани  лю- 
пщш  й  кальвини,  дознаючи  собі  напасти 
од  католиків,  наших  підпірали.  К.  Хм.  34. 

Лютощі,  щів,  мн.— Лютість.  її  тиха 
мова  гасила  його  лютощі.  Мир.  ХРВ.  34. 

Лютровий,  а,  є.  Лютрові  залізця. 
Родъ  ловушки  для  лисиць,  куниць,  хорей 
в  подобныхъ  звірей.  Вх.  Пч.  II.  7. 

Лютування,  ня,  с.  Свиріпствованіе. 

Люгпуванням  і  кров'ю  вони  наситились  уже 
в-доволю.  Стор.  МПр.   147. 

Лютувати,  тую,  вш,  гл.  1)"  Свиреп- 
ствовать, злиться.  Ревуть,  лютують  во- 

роги.   Шевч.  59.    Лютує    голод  в  Україні. 

Шевч.  332.  Стеха  дивиться,  що  з  тою 

буде,  а  сама  так  і  лютує.  Кв.  II.  18.  Лю- 
тував старий  за  те,  що  ляховку  взяв,  та 

вже  як  Бог  дав  їм  дітей,  старий  їх  прос- 
тив. МВ.  І.  73.  2)  Паять. 

Лютуватися,  туЬся,  ешся,  гл.  1)= 
Лютувати  1.  2)  Паяться. 

Лють,  ті,  ж.  Сильный  холодъ.  Ном. 
Лі  3737.  Теперки  ще  нічого,  а  як  сама 

лють  була,  то  хочень  і  три  в'язки  соломи спали,  то  холодне.  Каменец,  у. 
Люципер,  ра,  м.  Люциферъ,  дьяволъ. 

Шевч.  592.  Чуб.  І.  166  Пойде  Ірод  сам 
до  оду  люциперу  на  пораду.  Чуб.  III.  359. 

Лишенней,  а,  є.  Иміющій  люшню. 
Лишенька,  ки,  ж.  Ум.  оть  лишня. 
Лишки,  меж.  Крикь  на  телять. 

Люшня,  ні,  яе.=Лушня.  А  оглянься, — 
лютню  згубиш.  Полт.  Ум.  Люшенька. 

I.  Ля,  пред.=Віяя.  Стоїмо  ми  ля  во- 
ріт. Черни г.  у. 

II.  Ля.  Употребляется  какъ  вставка. 
Я  ходив  ля  до  нею.  Вх.  Зн.  34.  Пять 

днів  ля  робив.  Вх.  Зн.  34. 
Лябдати,  даю,  еш,  гл.  Болтать.  Угор. 
Лявр,  ру,  м.  Лавръ.  /  цвинтарь  озде, 

як  ю  впаркинали,  ціприсом,  лявром,  зіллєм 
насадили.  Федьк.  І.  75. 

Лягати,  гаю,  еш,  сов.  в.  лягти,  жу, 
жеш,  гл.  1)  Ложиться,  лечь.  Так  мені  жи- 

лося: устаю — плану  і  лягаю  плачу.  МВ.  II. 
15.  Лучче  мені  та  гіроньки  копати,  аніж 
мені  з  нелюбом  та  спати  лягати.  Мет. 
260.  Високії  ті  могили,  де  лягло  спочити 
козацькеє  біле  тіло.  Шевч.  48.  Курява  ля- 

гає. Шевч.  89.  Субота— не  робота:  помий, 
помаж  та  і  спати  ляж.  Ном.  №  542. 
Еней  на  піч  забрався  спати,  зарився  в 
просо,  там  і  ліг.  Котл.  Ен.  2)  Только 
сов.  в.  Умереть.  Робг4ла  цілий  вік  панам, 
та  мабіть  ляжу  як  кістка  юла.  Ном. 
№  1520.  3)  Заходить,  зайти  (о  солнцЬ). 
Лягло  сонце  за  горою,  зорі  засіяли.  Шевч.  53. 

Лягй,  гів,  м.  жк.=Лягови.-  Іде  він 
до  неї  о  пізніх  ляіах.  Чуб.  II.   183. 

Лягло,  ма,  с.  —  Лягови.  От  як  у  добре 

лягмо  і  приліта  змій.  Мнж.  9.  Іде  селом — 
а  ні  телень,  хоч  би  тобі  собака  гавкнув, 
а  воно  були  пізні  лягма.  Лебед.  у. 

Лягови,  гов,  ж.  мн.  Время,  когда  ло- 
жатся спать.    По  Різдві  сижу  я  одного  ве- 

чора, так  вже  у  пізні  ляюви,  пряду.    МВ. 
II.   14.    Це   діло    діялось  у  пізні    лягови,  - 
ніде  а  ні  телень.  Лебед.  у. 

Ляговйтися,  влюся,  вйшся,  и.= 
Лягати    1.    Крутиться,    вертиться,    під 
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припічком  спать  ляговиться.  Грнн.  I.  248. 
Эй  договорюсь  я  тобі,  щоб  ти  покинула 
прясти  та  ляювилась  швидче  спати.  Кв. 

Лягома,  м,  с.  .«к.=Ляговн.  Пізно,  об 
лягома  приїхав:  Зміев.  у, 

Лягтй.  См.  Лягати. 
Лягчй=Лягтн. 
I.  Ляда,  дн,  ж.  1)  Опускная  дверь: 

въ  нотолкі  (па  чердакъ),  въ  погребі  и  пр. 
Подобное-же  у  колесниковъ  въ  парні.  Вас. 
146.  2)  Опускная  ставня  въ  прнлавкі.  Різ- 

ники у  нас  продають  м'ясиво  на  штанда- 
рах,  а  в  кою  крамниця  є,  то  на  ляді-  Ле- 
бед.  у.  3)  Крышка  надъ  корытомъ,  нахо- 

дящийся у  сажа  (см.  саж),  поднимающаяся 
о  опускающаяся,  устроенная  съ  тою  цілью, 
чтобы  находящіеся  на  волі  животныя 
не  могли  пользоваться  изъ  корыта  кор- 
момъ,  положеннымъ  для  заключеннаго  въ 
саж  животнаго.  Чуб.  VII.  396.  4)  Помостъ? 
настилка  деревянная?  Мені,  мій  пане,  на 
ляді  стояти  (говорить  конь).  Чуб.  V.  871. 
5)  Часть  ткацкаго  станка,  сквозь  которую 
проходять  нити  основы  и  посредствомъ 
жоторой  прибиваются  одна  къ  другой  по- 

перечный нити.  Части  ляди:  два  деревян- 
выхъ  четырехгранника  называются  соб- 

ственно лядою  (3);  сквозь  нихъ  на  кон- 
цахъ  проходять  два  боліє  тонкихъ  четы- 

рехгранника—хвости  (2),  находящіеся  по 
отношенію  къ  ляді  въ  вертикальномъ  по- 

ложеній; нижніе  концы  хвостів  укріпленії 
въ  нижвемъ  брускі  ляди  (а),  а  верхній 
брусокъ  (б)  сьободно  ходить  по  хвостам 
вверхъ  и  внизъ  для  того,  чтобы  можно 
было  между  верхнимъ  и  нижнимъ  брускомъ 
поставить  блят  (5)  (см.  это  слово).  Когда 
блат  вставлень  въ  продолговатое  углубле- 
ніе  въ  нижнёмъ  брускі  и  сквозь  него  про- 

пущены уже  нити  основы,  тогда  верхній 
брусокъ  (б)  придвигается  внизъ  и,  прижи- 

мая блят,    удерживаетъ    его  въ   стоячемъ 

положеній,  а  самъ  брусокъ  укріпляется 

двумя  клиньями,  клинками  (4);  верхніе  кон- 
цы хвостів  связаны  поперечной  перекла- 

диной, которая  называется  рбспинка  (1). 

Ляда  вверху  привязывается  къ  особой  пе- 
рекладині въ  верстаті,  которая  называется 

жёрточкою,  такимъ  образомъ,  чтобы  она 
могла  качаться  взадъ  и  впередъ,  какъ 

доска  качелей.  Константиногр.  у.  Въ  Га- 
лиціи  хвости  наз.  лядобійцями.  МУЕ.  III. 
18.  У  гуцуловъ  ляда,  называется  набівна, 
иміеть  слідующія  названій  частей:  стрі- 
ла=роспинна,  снизьки— -хвости,  раиа— соб- 

ственно ляда,  бёрдо— блят.  Шух.  І.  256. 
II.  Ляда,  ди,  об.  =  Ледарь.  Був  би 

ляда,  був  би  ляда,  та  й  нікуди  більше:  не 
хоче  робити,  аж  ніяк  не  хоче!  Харьк.  у. 
Слов.  Д.  Эварн. 

III.  Лй да,  нескл.=Леда.  Тільки  о  тім 
дівки  дбайте,  ляда  кому  не  довіряйте.  Гол. 
І.  367.  Ой  щось  мо  ся  розлучили  через 
ляда  кою.  Гол.  І.  261.  Ляда  пліткам  не 

ймай  віри.  Ном.  №  6980.  Ляда  біс  чоло- 
віка удре.  Ном.  №  13236.  Нехай  мене  ляда 

дурень  в  личко  не  цілує.  Чуб:  V.  174* 
Лядащий,  а,  е=Ледащий. 
Лядаякий.  а,  е=Ледаякнй.  На  ля- 

даякого  вибий  весь  ліс,  то  все  їден  біс. 
Чуб.  І.  261.  Аж  виходить,  вибігає  най- 

меншая свість  і  виносить  козаченькові  ля- 
даяку  вість.  Чуб.  V.  777; 

Лядвенець,  ицю,  м.  Раст.  Ьоіиз  сог- пісикіиз.  ЗЮЗО.  І.  127. 

Лидер,  ра,  м.  Верхняя  сторона  на- 
гольнаго  тулупа.  Гол.  Од.  18. 

Лядина,  ни,  ж.  Сосна,  растущая  на 
ляд'і.  См.  Лядо.НВолын.  у. 

Лядник,  ку,  м.  Раст.  бобовина,  уісіа. Вх.  Уг.  ш; 
Лядо,  да,  с.  Возвышенное  місто  въ 

лісу,  заросшее  строевой  сосной.  С  Сербы, НВолын.  у. 

Лядобіець,  бійця,  м.  Часть  ляди.  См. 
Ляда  5.  МУЕ.  III.  18. 

Лядський,  а,  е.  Польскій.  Перейшла, 
як  Уляна  на  лядськую  віру.  Ном.  №  1854. 
Лядський  сину  — Лядська  дочко  (лайка). 
Ном.  №  3573. 

Ляду  вати,  ду"ю,  вш,  гл.  Быть  ополя- ченнымъ.  Гей,  докіль  нам  з  ляхами  ляду- 
вати?  К-  ПС.  64. 

Лядунка,  ки,  ж  —Ладунка. 
Лязурок,  рва,  м.  Синька. 
Ляв,  ву,  м.  Испугь.  Чого  б  ти  з  ляку 

не  сказав.  Ном.  №  4340.  Троянці  з  ляку 
задрижали.  Котл.  Ен.  IV.  8. 
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Лякання,  ня,  с  Пуганіе.  Нічим  так 
не  допікали  Якімцеві...  як  ляканням  тією 
школою.  Леввц.  І.  242. 

Лякати,  каю,  вш,  м.  Пугать,  стра- 
шить. Стор.  МПр.  92.  Котл.  Ен.  Шевч.  289. 

Тиха  вода  людей  топить,  а  бурна  тільки 
лякає.  Ном.  №  3029. 

Лякатися,  каюся,  ешся,  гл.  Пугаться. 

Шевч.  59.  Не  лякайся  нас,  пане,  не  ба- 
гачько  нас  стане.  Чуб.  Ш.  244. 

Лякливий,  а,  е.  Пугливый. 

Лякучий,  а,  е=Лякдивий.  Левч.  133. 
Лялечка,  ки,  ж.  Ум.  сть  лялька. 

Лялька,  ки,  ж.  Кукла.  Левиц.  І  390. 

Була  в  мене  наміпючка  й  ту  дітки  укра- 
ли, на  ляльки  подрали.  Мет.  Ум.  Лялечка. 

Вистроїлась  як  лялечка.  Какъ  куколка  оді- 
лась. Ном.  №  218.  А  ні  лялечки  не  видко. 

Ни  души  не  видно.  Ном.  №  1919.  Упо- 
требляется какъ  ласкательное  по  отиоше- 

нію  къ  женінні.  Добридень,  моя  кралечко, 
моя  лялечко!  Стор.  II.  217. 

Лялько,  ка,  с.  Зрачекъ  въ  глазу.  Вх. 
Лем.  433. 

Ляля,  лі,  ж.  дітск.  1)  Маленькое 

дитя.  2)=Лялька.  3)  Имя  главной  играю- 

щей дівушки  въ  весеннемъ  хороводі  то- 
го-же  имени,  устраиваемомъ  22  апріля, 

накануне  Юрьева  дня;  она  сидитъ  въ  вій- 
ні и  зелени  внутри  танцующаго  и  пою- 

щаго  вокругъ  нея  хоровода,  у  ногъ  ея 
кладуть  вінки  изъ  зелени,  а  она  затімь 
раздаеть  подругамъ  молоко,  сыръ,  масло, 

вінки,  и  пр.  Чуб.  III.  29—30.  Ум.  Ляль- 
ка, лялечка. 
Ляма,  ми,  ж.  Лямка,  дугообразный 

деревянный  снарядъ,  охватнвающій  грудь, 

къ  нему  привязана  веревка — повідець — 
оканчивающаяся  чинб урною.  При  помощи 
лями  тянуть  лодку,  сіть  рыболовнуюо  и 

пр.— люди,  иногда  волы.  Левин,.  ПЙО. 
Сторожевск.  В  Тилигул  до  лями.  Ном.  № 

3064.  Сюди  то  ходили  запоріжці  на  за- 
робітки до  лями.  Стор.  II.  202.  Ум.  Лямка. 

Запрягають  у  лямку  волів,  лямують.  Стри- 
жевск. 

Лямент,  ту,  м.= Лемент. 
Ляиентувати,  т^ю,  вш,  гл.  и  пр.= 

Лементувати  и  пр. 
Лямець,  мцю,  м.  Войлокъ.  Вас.  156. 

159.  Лямці,  мн.  Валенки.  КС.  1893.  XII.  448. 

Лямівка,  ки,  ж.  Обшивка,  (напр.,  юпки, 
очіпка),  опушка.  Чуб.  V.  1120.  Вас.  192. 

Лямка,  ки,  ж.  Ум.  отъ  лама. 
Лампа,  им,  ж.  1)  Лампа.  Левиц.  Пов. 

313.  Вже  і  лямпа  догорає  і  камраття  за- 

німіли, коло  столу  сном  присіли.  Федьк.  І. 

40.  2)  Лампада.  Висить  під  лямпою  пи- 
санка. Чуб.  І.  23.  Каплиця  красна,  в  ній 

лямпи  палають.  Федьк.  І.  75.  Ум.  Лам- 

почка. Перед  образами  висіли  скляні  лям- 
почки.  Левиц.  Пов.  20. 

Лампада,  ди,  ж.  Лампада.  Ум.  Лям- 
падка.  Перед  образами  засвітили  лямпадку 
і  свічки.  Левиц.  Пов.  47. 

Лямпарт,  та,  м.  Леопардъ. 

Лямпартовий,  а,  е.  Леопардовый.  Жям- 
партові  дорогі  шкури.  К    Хм.  65. 

Ляипас,  су,  м.  Лампасъ.  Шаровари 
з  лямпасом.  Чуб. 

Лямувати,  иун>,  вш,  гл.  1)  Окайм- 
лять, каймить,  обшивать  края  одежды.  2) 

Тянуть  рыболовную  сіть  при  помощи  лям- 
ки. Запрягають  у  лямки  волів,  лямують. 

А  тоді  й  люде  до  тою  пристають,  тож 
бебе  лямують,  помагають  витягати.  Азовск. 

(Стрижевск.)- 
Лямцеві  чоботи.  Валенки.  НВолын.  у. 

Лямчитися,  чуся,  чишся,  и.  Сбивать- 
ся въ  колтунъ.  Гайсин.  у. 

Ляищик,  ка,  м.  Рабочій  на  рыбныхъ 
ловляхъ.  Браун.  34. 

Ляннйв,  а,  е.  Льняной.  Сам  рано 

встає — мене  не  будить  до  кужеля  лячною. 
Ном.  №  9138.  Полотенце  на  станок  лянне. 

Мкр.  Н.  38. Ляп!  меж.  Шленъ,  хлопъ.  Не  рад  лях, 

що  по  уху  ляп,  а  він  хоче  і  вдруге.  Ном. 
№  863. 

Ляпавиця,  ці,  ж.  Слякоть.  От  знов 
ляпавиця  вкинеться.  НВолын.  у. 

.  Ляпанець,  нця,  м.  1)  Оплеуха,  поще- 
щина.  По  пиці  ляпанця  дасть.  2)  мн.  Ляпанці. 

Туфли,  шлепанцы. 
Ляпанина,  ни,  ж.  ?  Яка  ляпанина, 

така  і  хватанина.  Ном.  №  7116. 

Ляпання,  яя,  сі)  Хлопаніе.  2)  ІПле- 

паніе,  плесканіе.  3)  Бросаніе  чімь-либо- 
липкимъ  и  мокрымъ.  4)  Пачканіе,  пятна- 
ніе.  5)  Звуки  отъ  ударовъ  рукою.  6) — язикбм.  Болтовня. 

Ляпас,  са,  м.  Пощечина,  шлепокъ. 

Ляпаса  у  пику  дати.  Ном.  №  3853.  ̂ али 
по  заду  ляпаса.  Ляпаса  злапати,  ззісти. 
Получить  пощечину. 

Лапати,  паю,  вш,  сов.  в.  ляпнути, 

пну,  неш,  гл.  1)  Хлопать,  хлопнуть,  сту- 
чать, стукнуть.  Не  годиться  по  столу  ля- 
пать ложкою.  Чуб.  I.  108.  Жяпнула  две- 

рима. 2)  Шлепать,  шлепнуть,  плескать, 

плеснуть.  Життя  лящам,  мов  тім  па- 
нам,— гуляють,    ляпають  хвостами.    Гліб. 

і 
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42.  3)  Шлепать,  шлепнуть,  бросать,  бро- 
сить что-нибудь  липкое  и  мокрое.  Ляпнув 

глиною  в  стіну.  4)  Пачкать,  пятнать;  ка- 
пать, капнуть.  Не  ляпай  мені  чорнилом 

книги!  Крапля  ляпнула  на  воду.  5)  Уда- 
рять, ударить.  Ляпаю  по  ковадлу.  Грин. 

II.  236.  Ляпнув  його  по  щоці.  6)  Неумело 
говорить,  сказать  что-нибудь,  болтать,  сболт- 

нуть. Приневолили  короля  таке  слово  ляп- 
нути, що  багацько  воно  лиха  наробило. 

Стор.  II.   133.  Не  ляпай  язиком! 
Липка,  кя,  ж.  1)  Пятно.  Ляпка  на 

сгряці.  Новомоск.  у.  2)  Болтовня.  Вх. 
Лем.  433. 

Лйпкатися,  каюся,  вшся,  м.  Возить- 
ся съ  мокрой  глиной  или  съ  подобной 

массой.  Таврич.  г. 
Лйпнути,  пну,  неш,  гл.  См.  Ляпати. 
Ляпота,  тй,  ж.  Предметі,,  который 

шлепаетъ  или  по  которому  шлепаютъ,  хло- 
пають; встречается  въ  загадки  на  сито: 

Прийшла  кума  до  куми:  „дай,  кумо,  ля- 
поти,  поляпати  та  й  пійти.  Мнж>  174. 

Ляпотіти,  почу\  тйш,  гл.  Хлопать, 
шлепать  (учащенно);  капать.  І  дощ  не 
йде,  і  хмар  нема,  тільки  з  стріхи  ляпо- 

тить. Грин.  III.  308. 
Ляпотнява,  ви,  ж.  Хлопаніе,  плеска- 
те. Така  ляпотнява  у  тому  млині.  Лебед.  у. 
Ля  понити,  ну,  неш,  гл.  1)  Сильно 

хлопнуть,  шлепнуть,  плеснуть.  2)  Съ  шу- 
момъ  упасть,  шлепнуться.  Вх.  Уг.  251. 

Ляпуна,  ни.  ж.  Блвнъ  (въ  загадкі;. 
Прийшла  кума  до  куми,  дай,  кумо,  бубони, 
спекти  собі  ляпуни.  ХС  III.  62. 

Лйрва,  ви,  ж.  Потаскуха.  Чуб.  І.  90. 
Ах  ти  паскудо,  лярво  безноса!  Подольск,  г. 

Лиса,  си,  ж.  1)  Ременная  или  пень- 
ковая часть  квута  (безъ  кнутовища).  За- 
гадка: Віз  без  коліс,  а  бати  без  л.іси,  (чо- 

вен, весло).  Грин.  II.  312.  2)=Ліса  2. 
Браун.  15. 

Лясавці,  ців.  м.  .кн.— Ласочка  2.  Чуб. 
Ш.  103. 

Ляок,  сів,  мн.  ївбеаностп  Кв.  I.  19?. 
Ляси  підпусна.    Любеяничаетъ,  ааговарива- 

ке
тъ
  зубы.  
Ном.  №

  3091.
 

Ляск, 
 
ку,  м.  Звукъ 

 
хлопані

я,  
щелка- 

ВІЯ.  Що  це  за  ,%яск?  —  Це  на  ставку
  

хтось 
стріляє

-  
Радом.

  
V.  Батіг 

 
без  ляску.  

  
Ном. 

X  434,  стр.  302". Ляскан
ня,  

ня,  с  Хлопані
е,  

щелкані
е. 

Ляскат
и,  

каю,  вш,  сов.  в.    лйснут
и, 

ну,  неш,  гл.  Хлопат
ь,  

хлопнут
ь,  

щелкать
, 

щелкнут
ь.    

Бати   
 
ляскав. 

   
Ном.    Я  1276. 

Прилет
іла  

качка, 
 
крилечк

ами    
ляска.  

  
Нп. 

В  руках  же  довгий  був  батіг,  їм  грімко 
ляскав  він  із  лиха.  Котл.  Ен.  II.  40.  Ляс- 

нув себе  по  щоці.  Кв.  II.  173.  Ляснув  по- 
гонич пугою.  К.  Орися.  Щука...  ляснула 

хвостом  по  воді  та  вгіять  на  дно  пірнула. 
0.  1862.  VIII.  17.  Вони  тільки  язинбм  ляс- 

кають. Они  лишь  попусту  болтаютъ.  Грин. 
1.  233. 

Лйскіт,  коту,  м.  Хлопаніе,  щелканіе. 

Ляскотіти,  чу,  тйш,  гл.  1)  Учащен- 
но хлопать,  щелкать.  2)  Быстро  говорить, 

быстро  болтать,  чаще — врикливымъ  голо- 
сомъ.  Вийде  до  них,  ляскотить  по  пта- 

шиному, привітна,  люба.  МВ.  (О.  1862. ПІ.  44). 

Ляскотнй,  ні,  ж.  Хлопаніе,  щелканіе, 

трескотня. 
Ляснути.  См.  Ляскати. 
Лясь!  меж.  Хлопъ!  шльопъ!  щелкъ!  Лясь 

дверима,  аж  глина  з  стелі  посипалась.  Г. 
Барв.  89.  Хоч  лясь,  та  тільки  не  цурайсь. 
Ном.  №  3312.  Лясь  зубами. 

Литва,  ви,  ж.  Дрянь.  Литвою  -  литва. 
Дрянь  дрянью. 

Ляха,  хй,  ж.  Гряда.  Борз.  у.  Ум. 
Ляшка. 

Лях,  ха,  м.  Полякъ.  Шевч.  52,  46. 
Котл.  Ен.  Чуб.  І.  106.  Ум.  Лишенько,  ля- 
шбк.  Ув.  Ляшуга. 

Ляхва,  ви,  ж.  соб.  Поляки.  З  нас  ви- 
сисає кров  жидова  і  ляхва.  Левиц.  Пов. 

161.  Підклонилися  латиненій  ляхві.  К. 

Дз.  114. Ляхівка,  кн,  ж.  1)  Полька.  Левиц.  І. 
161,  209.  2)  Црошвенный  узоръ  въ  жен- 

ской или  мужской  рубашкЬ,  родъ  мерёжки; 
различный  пазкані.ч  ляхівки:  ляхівка  на  З, 
4,  5,  6,  7,  9  дірочбк,— ціле  коліща,— цілий 
збан,  —  хрестичками.  -=-  кругла  нашйванка,  — 
кбса, — кругла,  -  хрещата, — рішіточка,  —  пру- 

тик. На  рукавахъ  мужской  сорочки  бы- 
ваете мерёжка  з  ляхівкою.  Чуб.  VII.  415. 

Кв.  І.  6,  143. 
Ляхівський,  а,  є.  Польскій.  Наші 

дівчата  і  хлопці  швидко  затенькали  по 
ляхівській.  Левиц.  І.   159. 

Ляхопаяськнй,  а,  є.  Шляхетско-поль- 

скій.  Встречено  у  Кулиша.  (Киї'г)  піймався 
був  у  руки  ляхопанські.  К.  Дз.  156. 

Ляхувати,  хуго,  вш,  гл.  Жить  какь поляки. 

Ляцький  а,  в=Лядськвй.  Без...  обо- 
рони земляків  од  ляцьког  нахаби.  Левиц.  І. 

258.  Ляцьна  борода.  Трава,  которая  оста- 
лась незахваченвая  косою.  Нои.  К  10185. 
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Лячній,  а,  6.  1)  Страшный.  2)  Бояз- 
ливый. Желех. 

Лйчно,  нар.  Страшно.  Туди  не  ходять 
люде,  там  страшно,  лячно  всюди.  Млак.  71. 

Лишенько,  ка,  м.  Ум.  отъ  лях. 

Ляшеня,  нити,  с.  Ребенокъ  полякъ. 

Ляшйльник,  ка,  м.  Человікь,  ділаю- 

щій  знаки  на  полі,  чтобы  не  было  обсі- 
вокъ.  НВолын.  у. 

Лишити,  шу,  шиш,  м.  Полонизиро- вать. Желех. 

Лишити,  шу\  шйт,  гл.  1)  Разбить  ого- 

родъ  на  грядки.  2)  Д-Ьлать  знаки  на  полі, чтобы  не  было  обеЬвокъ.  НВолын.  с. 

Ляшйха,  хи,  лс=Ляшка  І.  Козак 
ляха  доганяє,  списом  пробиває,  а  ляшйха 
козаченька  сильно  проклинає.  Грин.  III.  591. 

Ляшка,  ки,  ж.  1)  Полька.  К.  ЧР.  220. 
2)  Грядка.  Черниг.  у. 

Ляшковатий,  а,  е.  Ополячившійся. 
Либонь  ви,  куме,  ляшковаті,  що  так  за 
панів  тягнете.  Подольск,  г. 

Лйшно,  шр.=Лячно.  Ляшно  їхати 
уночі  по  при  той  ліс.  Каменец,  у. 

Ляшок,  шка,  м.  1)  Ум.  отъ  лях. 
Мет.  9.  Шевч.  93.  2)  Названіе  вола  масти 

песочнаго  цв'Ьта,  більтй  съ  желтымъ  отли- 
вомъ.  КС.  1898.  VII.  41. 

Ляшбта,  ти,  ж.  со£=Ляхва.  Вх.  Лем. 
433. 

Ляшський,  а,  в = Лядський.  Перей- 
шла, як  У  ляпа  у  ляшську  віру.  Ном.  №  1854. 

Ляшток,  ка,  м.  Часть  ткацкаго  станка. 
См.  Верстат.  МУЕ.  Ш.  20. 

Ляш^га,  ги,  м.  У  в.  отъ  лях. 
Лящ,  ща,  м.  1)  Рыба  лещъ,  Сургіпш 

Ьгата.  2)  Пощечина.  Дати  ляща  в  пику. 
Ном.  №  3852.  Як  дам  тобі  ляща  я  в  пику. 
Котл.  Ен.  I.  33.  А  що,  гззів  ляща?  Ном, 
№  3972.  Ум.  Лящик. 

Лящання,  ня,  с.  Пронзительный,  різ- 
кій говоръ,  крикъ.  Крики,  співи,  стоголосе 

лящання.  Мир.  ХРВ.  269. 

Лящати,  щу\  щиш,  гл.  1)  Пронзи- 
тельно, різко  говорить.  2)  Отдаваться, 

раздаваться  (о  звукі}.  Аж  лящить  жіно- 
чий регіт.  Шевч.  Не  спить  рябко  та  все 

так  гавка,  скаучить,  що  сучий  син,  коли 

аж  в  ухах  не  лящить.  О.  1861.  III.  Г.  Арт. 
81.  От  їсть!  аж  по-за  ухами  лящить. 
Ном.  №  12205.  Так  уминає,  що  аж  за 

ушима  лящить.  Грин.  І.  125. 
Лишив,  ка,  м.  Ум.  отъ  лящ. 

<ПЬ$Р> 
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На.  1)  Сокращ.  изъ  сущ.  иати  въ 
бранчивыхъ  выражешяхъ:  Ой  бабо  моя! 
лихо  твоїй  ма!  Темні  луги,  темні  луги, 
ярая  билина,  не  зводь  з  ума,  іфоть  твою 
ма,  бо  я  не  дитина.  Чуб.  2)  3-е  лвц. 
наст.  вр.  отъ  гл.  мати=має.  Чорт-ма,  кат- 

ма! Нътъ.  Кат  його  ма!  Греб.  868.  Кат- 
ма долі  на  наше  щастя!  Жадного  ма.  Ни 

одного  нбть.  Житом,  у.    3)  Дітск.  Ніть. 
0.  1861.  VIII.  8.  4)  Сокращ.  изъ  мї,ст. 
моя,  моє.  Здоров,  синашу,  ма  дитятко! 
Котл.  Ен.  III.  69. 

Мабіть,  на^.=Мабуть.  Е-е,  дядечку! 
вона,  мабіть,  чи  не  ковшем  їх  міряє.  МВ. 
1.  107. 

Маб^ти,  мабуть,  нар.  1)  Должно  быть, 
віроятно.  А  плахта  ся  тобі  мабути  по 
знаку?  Мабуть  не  буть  козі  на  торзі. 
Ном.  №  5618.  Мабуть  у  лісі  щось  велике 
здохло.  Ном.  Л»  7897.  2)  Да  какъ-же!  А  де 
це  ти  взяв  хустку  таку? — Найшов! — Ма- 

буть! Гляди! — Далебі!  Канеп.  у. 
Мавка,  ки,  ж.  Дитя  женскаго  пола, 

умершее  некрещеннымъ  и  превратившееся 
въ  русалку.  Чуб.  III.  186.  Мавко,  мавко! 
ни  тобі  полинь  та  мене  покинь.  О.  1862. 
IX.  31.  См.  Навка. 

Мавпа,  пи,  ж.  Обезьяна. 

Мавський,  а,  е.  То-же  что  и  навський, 
но  употребляется  только  относительно  ма- 

вок. Мавський  велйндень.  Четверга  недъли 
Пятидесятницы,  когда,  по  народному  по- 

верью, русалки  нразднуютъ  свой  велйндень. 
Чуб.  Ш    186. 

Магазёй,  аею,  м.  Хлібозапасньїй  ма- 
газинъ,  амбаръ  для  хліба.  Бачили  в  пана 
маїазей    з    хлібом,   з    усим    зерном.  Грин. 
и.  70. 

Магай-бі!  Богъ  въ  помощь!  (привіт- 
ствіе).  Втішно  мені  було  добре  слово  почу- 

ти: ,Маіай-бі!" .  МВ.  І.  23. 

Магала,  .дй,  ж.  Часть  предместья.  На 
захід  сонця  по-за  місто  йде  поперечний 
яр...  Сей  яр  сходиться  з  подовжнім,  що 

ділить  Круті  на  дві  половини — міську  і  не 
міську.  Ті  кутки,  що  за  містом  та  за 
ярами,  звуться:  ся  магала,  та  магала, — 
ніби  то:  ся  сторона,  та  сторона;  де  хто 
живе,  ту  сторону  і  зве:  ся  магала.  Св. 

Л.  24. 
Магйрка,  ки,  з«.=--МаҐврка.  Дід  (бере) 

новий  кобеняк,  навет  батіг  новий  і  нову 
магирку  і  з  Богом.  Сим.  206. 

Магистрат,  ту,  м.  Городское  управ- 
леніе  гражданское  и  судебное.  К.  ЧР.  214. 

Маги  страт  ський,  а,  е.  Относя  щійся 
къ  магистрату.  Осіли  на  рангових,  або  на 
магистратських  та  на  чернечих  грунтах. 
К.  ЧР.  198.  Лавник  магистратський.  К. 

ЦН.  249. Магйчиий,  а,  е.  Магическій.  Радюк 
ледві  видержував  магичну  силу  тих  очей. 
Левиц.  Пов.  252. 

Магівнйця,  ці,  ж.  Часть  ткацкаго 
станка=Маґіль,  маґоль.  Вас.  165. 

Маглй&а,  ви,  об.  Им'Ьющій,  имеющая 
заиачканное  липо. 

Магнат,  та,  м.  Магнатъ.  А  магнати 
палять  хати,  шабельки  гартують.  Шевч. 131. 

Магнатерія,  рії,  ж.  соб.  Магнаты, 
высшее  дворянство  старой  Польши. 

Магнйтий,  а,  е.  Болезненный,  слабо- 
сильный. Магнита  дитина.  'Магнйтий 

віл,  відейк  що  не  їсть.  Каменец,  у. 
Магніт,  ту,  м.  Магнить.  Магніт  має 

у  собі  силу  притягувати  тільки  залізо- 

Дещо,  20. Магнітний,  а,  е.  Магнитный.  Маг- 
нитке кресало,  що  положиш  -на  столі  юл- 

ку або  цвяшка  та  доторкнешся  тим  кре- 
салом, то  так  зараз  і  пристане.  Дещо,  19. 

В0« 
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Магометанин,  да,  м.  Магометанинъ. 
К.  ПС  61. 

Магометанка,  ки,  ж.  Магометанка. 
Желех. 

Магометанський,  а,  е.  Магометанскій. 
Желех. 

Магбник,  ка,  м.  Раст.  Ьейит  раїивіге. 
Вх.  Пч.  I.  П. 

Магура,  рн,  ж.  Высокая  гора. 
Мигель  и  маґіль,  ґлю,  м.  1)  Катокъ 

(для  бЄлья).  На  шнурах  вішана,  на  маїлі 
тачана.  Гол.  2)  Часть  ткацкаго  станка. 
См.  Верстат.  МУЕ.  III.  17. 

Магельяйця  и  маґільнйця,  ці,  ж. 
То-же,  что  и  рубель, — валекъ  для  катанья 
бЄлья.  Подольск,  г    См.  Меґеля  1. 

Маґеран,  ну,  м.  Раст—Майран.  Вх. 
.Уг.  251. 

Маг'ерна,  ки,  ж.  Войлочная  шапка.  О. 1861.  I.  265. 
Маґлівнвця,  ці,  ж.=Маґельнйця. 

Шмати  перуть...  висушивши  навивають  на 
тачівку — валок,  і  тачаютъ  маїлівтіцею, 
у  якої  є  плене,  зуби  г  (ріст.  Шух.  I.  154. 

'  Маґлювати,  лило,  еш,  гл.  1)  Катать 
(бЄлье).  Л  шестая  (дівчина)  хусти  су- 

шит, сьомая  маТлюе.  Гол.  I.  253.  2)  Пло- 
хо рисовать,  плохо  писать. 
Маґнес,  су,  м.  Магнить.  Желех. 
Маґнесувати,  сую,  еш,  гл  Магнитить. 

Желех. 

Маґоль,  гля,  м.  —Маґіль.  Шух.  I.  259. 
Маґро,  ра,  м.  Быкъ  съ  однимъ  ядромъ 

(отъ  природы).  Александров,  у.  Слов.  Д. 
Эварн. 

Маджер,  ру,  м.  Деревянный  песть 
для  толченія  въ  ступі  проса.  Вх.  Зн.  34. 
См.  Мажчир. 

Мадзур,  ра,  м.  І)  Прозваніе  малорос- 
совъ,  исповЄдующихь  католическую  віру. 
Подольск,  г.  О.  1861.  X.  Свид.  44.  2) 
Большая  крыса,  пасюкъ,  Мив  аесшпапиз. 
Подольск,  г.  О.  1861.  X.  Свид.  44.  Вх. 
Ич.  II.  6. 

Мает,  ту,  ж.— Маєток.  Уручаю  тобі, 
брате,  всі  мої  маети.  Нп. 

Маётний,  а,  е.  Зажиточный. 
Маєтність,  ности,  ж.  ИмЄніє,  по- 

местье, имущество.  Наїхали  гості  з  чу- 
жої маетности.  Рк.  Макс.  Маетность  ру- 

хома і  нерухома.  КС   1883.  VII.  508. 
Маёток,  тку,  м.  Имущество;  состоя- 

ніе,  имЄніє.  Та  нехай  мій  батько  добре 
дбає,  гуртів,  великих  маєтків  нехай  не 
збуває-  Дума. 

Мажа,  жі,    ж.    Чумацкій    возь.   При- 

ганяє дванадцять    пар    волів:    шість  маж 
соли,  а  шість  риби.  Рудч.  Ск.  II.   143. 

Мажара,  ри.  ж.  Большой  возь. 
Нижний,  а,  е.  Относящейся  къ  чу- 

мацкому возу. 
Мажорка,    ки,    ж.    Турецкій   табакь.  і 

Чи    бач!  жид    вже    насіяв    мажорки    та 
вже  й  пасемкує.   Борз.  у. 

Мажчйр,  ра,  ж.=Мужчир. 
Мазальник,  ка,    .и  =Ма8Ільник. 
Мазальниця,  ці,  ж.=Мазільниця. 
Мазаний,  а,  є.  1)  Мазанный,  помазан- 

ный. Мазаний  періжок.  2)  Избалованный, 
изнеженный.  Вона  така  вже  стала  мазана. 

Зміев  у.  Мазана  паляниця  хороша,  та  не ' 
дитина.  Мазана  дитина  ледача-  Г.  Барв. 
441.  Дядькови  (діти),  звісно,  мазаніші, — 
муляться.  Сим    231. 

Мазанка,  ки,  ж.  1)  Мазаніе.  Сим. 
130.  2)  Изба  съ  обмазанными  глиной  про- 

стенками изъ  плетня.  Чуб.  VII.  381.  Під 
юрами  стояли  маленькі  хатки- мазанки 
з  невеличкими  вікнами.  Левиц.  3)  Кусокъ 
хлЄба,  намазанный  масломъ,  бутербродъ. 

4)  БЄлье  гуцульскихъ  пастуховъ,  выварен- 
ное въ  масле  и  жире  (за  невозможностью 

мыть  его  въ  горахъХ  Шух.  I.  190. 
Мазання,  ня,  с.  Мазаніе. 

Мазарня,  ні,  ж.  Печь  для  гонки  смо- лы. Че[ж.  у. 

Мазати,  мажу,  жеш,  гл.  1)  Мазать, 
подмазывать,  размазывать.  Моїм  салом  та 
по  мені  й  мажуть  Иом.  4780.  Єдні  руки 
праві  пишуть,  єдні  й  мажуть.  Ном.  № 
7384.  Хто  маже,  той  і  їде-  Ном.  №  7400. 

2)  Обл  «пливать  глиной,  штукатурить.  3)  БЄ- 
лить.  4)  Пачкать,  марать.  5)  Баловать, 
ласкать.  Мазати  дитину. 

Мазатися,  мажуся,  жешся,  гл.  1)  Ма- 
заться. 2)  Пачкаться,  мараться.  3)— до 

кбго,  коло  кого.  Ляскаться  къ  кому. 
Мазґлйвий,  а,  е.  Плаксивый.  Вх 

Лем.  433. 

Мазепа,  пи,  об.  Первоначально  то-же, 
что  и  замазура, — замараха,  а  затЄмь  во- 

обще неопрятный,  груборатый  и  просто- 
ватый челов'Ввъ,  вахлакъ,  проставь,  про- 

стофиля, глупецъ.  Ном.  №  3570.  У  нас  у 
селі  мазепою  лаються:  от  як  дурна  люди- 

на, чого  не  зрозуміє,  так  кажуть:  ах  ти 
мазепа!  Черниг.  у.  (Срав.  персидское  при- 
лагат.  „Мазепа",  дословно  значащее — хреб- 
тоногій,  а  переносно — неповоротливый,  не- 
уклгожій.  Проф.  А.  Е.  Крьімскій). 

Мазепин,  на,  не,  м.  Принадлежащей 
мазеп  Є;  Ном.  №  3570. 



Мазепський — Майдалати. 933 

Мазепський,  а,  е.  Бранное  слово:  пло- 
хой, глупый.  Мазепеъка  дівчина.Трии.  I.  86. 
Маввя,  8Я,  с.  Мазь.  Маззя  з  дъохтю 

погане.  Константиногр.  у. 
Мазйло,  ла,  с.  1)  Матерьялъ,  кото- 

рымъ  мажутъ.  2)  Снарядъ,  которымъ  ма- 
жуть. См.  Квач.  Рудч.  Чп.  251.  І  мазниця, 

г  мазило  уже  мені  надостило-  Чуб.  V. 
1061. 

Мазій,  вій,  м.  1)  МазалыциЕЪ.  2)  На- 
званіе  вола  пепельнаго  цвйта.  КС.  1898. 

VII.  41 1  3)=Мазун. 
Мазійка,  ки,  ж.  Мазуха,  мазунья. 
Мазільник,  ка,  м.  Мазалыцикъ. 
Мазільниця,  ці,  ж.  Мазальница. 
Мазка,  ки,  ж.  Металлическая  сітка 

для  защиты  отъ  пчелъ.  Лохвид.  и  Гадяц.  у. 
Мазка,  кй,  ж. .  Кровь.  Черномор.  Маз- 

кою хоче-  хто  умитись,  кому  не  жаль 
своїх  зубів'?  Котл.  Ен.  II.  15.  Вишептати 
від  чорної  мазки.  Мнж.  152. 

Мазлюка,  ки,  об.  Некрасивый  чело- 
кбкъ.  От  такий  мазлюка,  а  теж  до  дів- 

чат. Екатерин,  у.  Слов.  Д.  Эварн. 
Мазнйця,  ці,  ж.  Лагунка  (для  дер- 

жанія  дегтя).  Така  біла,  як  мазниця.  Ном. 
Л»  2)  Презрительное  прозвище  мужика. 
Чи  ти  ж,  мазнице,  вчився  в  школі?  чи 
ти  ж  тямиш  далі  од  свою  носа? — А  ти, 
паскудо!  Думаєш,  як  начепив  хустку  на 
шию,  та  почепив  гудзя  на  груди,  то  вже 
маєш  право  глузувати  з  нас,  дражнити 
нас  мазнгщями!  Левиц.  Пов.  182.  3)  Чер- 

ная большая  барашковая  шайка  съ  сукон- 
нымъ  дномъ.  Подольск,  и  части  Волынск., 
Люблин,  и  ОЬдлецк.  г.  Чуб.  VII.  414.  Ум. 
Мазнйчка.  Нате  г  мою  мазничку  на  дьоготь. 
Чуб.  I.  264. 

Мазнути,  ну^  неш,  гл.  1)  Одв.  в.  отъ 
мазати  (въ  5-мъ  значеній  не  употребляет- 

ся). 2)  Ударить,  шлепнуть.  Випручавши 
руку  ...,  мазнула  його  по  виду.  Мир. 
ХРВ.  63. 

Маэ^н,  на,  м.  Баловень,  любимець, 
Чгі  батьків  синок,  чи  материн  мазун? 
Ном.  №  9310.  Ум.  Мазунёць,  мазунчик.  Він 
у  мене  один  син — мазунець.  Новомоск.  у 

Мавунча,  чати,  с.  Балуемый  ребешжъ, 
любимець.  Ум.  Мазунчятко. 

Мазунчик,  ка,  м.  Ум.  отъ  мазун. 
Мазур,  ра,  м.  1)  Мазуръ,  полякъ  и&ъ 

Мазуріи.  2)  Танець  мазурка.  3)  Зоол.  Ггіп- 
рііа  топіапа.  Вх.  Пч.  II.  11. 

Мавуратий,  а,  е.  Испачканный  (о  че- 
лов-бкьЛ.  Вх.  Лем.  433. 

Магу  рок,  рка,  м.  ])  Сладкое  неченіе, 

приготовляемое  преимущественно  кь  пасхі. 
2)=Мазур  3.  Вх.  Пч.  II.  11. 

Мазуха,  хи,  ж.  Баловница,  любимица. 
Дідова  дочка  така  роботягца  дитина,  а 
що  бабина,  то  така  мазуха:  все  б  тільки 
сиділа,  згорнувши  ручки.  Рудч.  Ск.  II.  44. 
Ум.  Мазушечна,  мазушка. 

Мазь,  ві,  ж.  Смазочный  матеріаль,  мазь 
(преимущ.  колесная).  /  я  вмію  ворожити, 
коли  язик  на  мазі.  ш  Подольск,  г.  Колеса 
на  мазі, — не  на  мазі.  Колеса  подмазанныя, 
не  подмазанныя.  Чуб.  VII.  576. 

Мазй,  8ЙТИ,  с.  Запачканное,  неопрят- 
ное дитя.  Борз.  у. 
Мазяр,  ра,  м.  Продавець  дегтя.  Вх. 

Лем.  433. 
Мазярка,  кя,  дас.=Мазниця  1.  Вх. 

Лем.  433. 
Маївка,  ки,  ж.  Гречиха,  посъянная 

въ  маі. 

I.  Май,  маю,  м.  1)  Зелень.  Славне 

Підгір'є  шо  ся  маєм  крило,  в  шовкові  трава 
спати  ся  клонило-  Федьь.  Поез.  І.  17. 
2)=Клечання.  Колись  на  сі  свята  в  йене 
було  весело-весело  та  зелено-зелено!  1  за  об- 

разами май,  і  по  гвіздочках  май!  Св.  Л. 
271,  272.  А  тут  їде  віз  повен  маю — так 
на  Поділлю  звуть  клечання.  Св.  Л.  272. 
3)  Раст.  Ьеопіосіоп  іагахасит.  Вх.  Пч.  І. 
11.  4)  Названіе  пятаго  місяца,  май.  Як 
випадуть  в  маї  три  дощі  добрих,  то  дадуть 
хліба  на  три  годи.  Ном.  №  449. 

II.  Май,  нар.  1)  Почти.  Столи  ми  оба 
май  у  посліді.  Федьк.  2)  Больше.  Вівця... 
остра...  штрикає  усюди,  де  найліпша  паша, 
а  від  тою  дає  май  молока.  Шух.  І.  196. 
При  сравнит,  степ,  прилагат.  обозначаетъ 
усиленіе  степени:  гораздо.  Май  більший, 
май  ліпший.  Шух.  І.  28.  Голова  май 
менша  у  пструїа.  Вх.  Зн.  34.  3)  Май-май. 
Частью — частью.  Риба  май  велика,  май 
мала.  Вх.  Зн.  34. 

III.  Май-май-май,  меж.  О  быстрыхъ 
движеніяхь,  когда  машутъ  или  что-либо 
развевается.  Крутиться,  вертиться,  тільки 

рукава  май-май-.най!  МВ.  (О.  1862.  Ш.  35). 
Майб^іь,  иар.=Мабуть.  У  нас  гає  до 

якої  пори  не  видко  сарани,  але  вже  близько, 
хутко  майбуть  добереться  і  до  нас.  О. 
1862.   X.  110. 

Майва,  ви,  ж.  Флагъ.  Волынь.  Слов. 

Д.  Эварн. 
Майдалати,  лаю,  еш,  гл.  Болтать,  ма- 

хать. Як  налетить  орляка  на  зайця  та 
як  ударе  його  крилом,    а    той,  бідненький, 
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перекинеться  доголічерева  та  лапками  май- 
даме,  майдалае,  та  кричить  тобі  неначе 
дитина.  Хере.  у.  Слов.  Д.  Эварн. 

Майдак,  ка,  м.  ?  Заклинаю,  прокли- 
наю, запрещаю  тя  кізяком,  майдаком,  шй- 

дуком,  г  псим  хвостом,  як  воротилом.  (За- 
клинаніе  водки).  Ефим.  23. 

Майдан,  яу,  м.  1)  Площадь.  Передо 
мною  дуже  широкий  майдан.  Левиц.  Де 
колись  на  майдані  роем  гули  на  раді  запо- 

рожці, там  тепер  паслася  німецька  че- 
реда. Левиц.  Пов.  367.  2)  Лісная  поляна. 

Вх.  Зн.  34.  3)  Заводь  для  гонки  смолы. 

Майданний,  а,  е.  Относящейся  къ 

майдану.  Майданний  дьоготь.  Сумск.  у.  По- 
німіла майданна  громада.  Г.  Барв.  467. 

Майданний,  майданчик,  ка  м.  Слу- 
жащій  на  заводі  для  гопки  смолы.  Май- 
данчики-окаянчики,  да  гірка  ваша  доля: 
не  вмієте  хліба-соли  їсти  да  із  чорною 
поля.  Мет.  466.  Дід  служив  на  майдані 
майданчиком.  Рудч.  Ск.  II.  13. 

Мандати,  даю,  вш  и  джу,  джеш,  гл. 
Вилять  (хвостомъ).  Пес  майдат  хвостом. 
Вх.  Уг.  251.  Пес  майдже  хвостом.  Вх. 
Лем.  433.  См.  Майдалати. 

Майже,  нар.  Почти. 
Майка,  ки,  ж.  1)  Шпанская  муха. 

ЬуМа  уізісаіогіа.  Вх.  Пч.  І.  7.  2) — олійна. 
Майская  букашка.  Меіоі  ргозсагаЬеиз. 
Желех. 

Майк^т,  иайк^тиик,  ка,  м.  Лівша. 
Желех. 

Майнйй,  а,  е.  Облиственный,  богато 
покрытый  листьями. 

Майнб,  на,  с.  Имущество.  1  рече  Гос- 
подь до  сатани:  оддаю  тобі  в  руки  все 

його  майно;  тільки  не  касайсь  його  самою. 
К.  1ов. 

Майнути,  ну\  неш,  гл.  1)  Махнуть. 
Вийшла  ж  вона  за  ворота  хусточков  май- 

нула. Гол.  I.  60.  2)  Мелькнуть.  I  перед 
моїми  очима  майнули,  як  мрія,  картини 
Жако.рта.  Левиц.  Щось  наче  майнуло 
поуз  вікно.  Г.  Барв.  299.  Та  вже  тому 

•діду  чуприна  майнула,  стоїть  баба  на  бе- 
резі, руками  сплеснула.  Нп.  Ще  він  грімить, 

а  вже  стріла  майнула.  Е.  Іов.  3)  Быстро 
пойти,  быстро  уйти,  быстро  броситься.  1 
діти  майнули  по  юриищх,  по  коморах,  по 
льохах, — усюди.  Шевч.  168.  Стороженька 

п'яна  була,  уснула,  я,  молода,  на  улицю 
майнула.  Чуб.  V.  640. 

Майовйй,    жайовийй,    а,  е.    Майскій. 
Догцику  майовою  ждали.  О.  1861.  III.  14. 

Майор,  ра,  м.  Маюръ.  Ум.  Майбрик. 

Майорйти,  рю,  рйш,  гл.  1)  Мелькать, 
видніться  слегка,  изрідка.  Сонце  майо- 

рить між  хмарами.  Не  вродила  овощ:  то 
там,  то  там  майорить  слива  й  груша. 
Волч.  у.  2)  Развіваться.  Тільки  чуприна 
майорить.  Ном.  >&  4419.  Табакове  листя 
майорить  на  вітрі.  Лубен,  у. 

Майбрці,  ців,  м.  мн.  Раст.  2іппіа 
еіедапз  Ь.  ЗЮЗО.  І.  142. 

Майран,  ну,  м.  Раст.  Огідапит  про- 
тала. 

Майстер,  тра,  м.  1)  Мастеръ.  По  ро- 
боті пізнати  майстра.  Ном.  №  7338.  2) 

Півець  (кобзарь,  лірник),  обучающій  пі- 
нію отданнаго  къ  нему  въ  науку  ученика. 

Вже  тою  майстра  нема,  що  я  пристав, — 

умер.  Вересай. 
Майстерія,  рії,  ж.  соб.  Инструменты, 

принадлежности  мастерства.  У  тою  стель- 
маха однії  майстерії  на  два  вози  не  забе- 

реш. Самих  сокир  п'ять  чи  більше  либонь. 
Канев.  у.  Майстерія  швецька,  столярська, 

Майстерний,  а,  е.  Мастерской;  искус- 
ный, способный  къ  мастерству.  Майстер- 

на людина.  Г.  Барв.  435.  Я  майстерний 
до  сьою  діла.  Там  у  Рожеві  народ  усе 
майстерний.  Кіев.  у. 

Майстерно,  нар.  Мастерски. 
Майстерня,  ні,  ж.  Мастерская. 
Майстербва,  вої,  ж.=І.  Майстрова. 

Крають  кравці,  крають  да  вже  й  докра- 
вають,  на  молоду  майстерову  з  ока  погля- 

дають. Чуб.  V.  1086. 
Майстерство,  ва,  с.  Мастерство.  Нова 

мурована  церква,  простою  майстерства. 
Стор.   II.   152. 

Майстерський,  а,  е.  Принадлежавши мастеру. 

Майстрат,  ту,  л.=Магистрат. 

Майстрацькнй,  а,  є = Магистратс- 
кий. Всі  майстрацькі  бурюмистри.  КС. 

1882.  V.    353. 

Майстрб,  ра,  м.  Мастеръ.  Ум.  Май- 
строчко.  Становили  сіночки  майстрочки. 
Мил.  154. 

I.  Майстрбва,  вої,  ж.  Жена  мастера, 
мастерового.  Майстер  старий,  хлопець  ма- 

лий, майстрова  молода-  Чуб.  V.   1085. 
II.  Майстрова,  вбі,  ж.  Мастерская. 

Оддаймо  йою  у  слюсарі  в  майстрову, — не- 
хай лишень  тою  хліба  спитає.  Васильк.  у. 
Майстровій,  а,  е.  Мастеровой.  Майст- 

ровий чоловік  з  йою.  Канев.  у. 
Майстрбвич,  ча,  м.  Сынъ  мастера. 

Козел,  у. 
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Найстрбвня,  ні,  лс=Майстерня.  Пі- 
шов я  шукати  свою  сина,  як  у  москалі 

взяли.  Прихожу  у  Виїв.  Кажуть,  що  він 

у  майстровні.  Прихожу, — мій  майстро 
майструє  воза.  Канев.  у. 

Майстрочко,  ка,  м.  Ум.  отъ  майстри. 

Майструвати,  р^ю,  вш,  гл.  Мастерить, 
ділать.  Ішли  майстрі  на  Сіянську  гору 
деревні  рубати,  церкву  майструвати.  Грин. 

II.  35.  Коло  хлгвия  татусь  майструє  до- 

мовину. 'Сим.  224. 
Майський,  а,  в.  Майскій.  І  майський 

ранок  веселий,  і  чорні  очі  гарні  мов  гла- 
дять по  душі.  Левиц. 

Майталати  и  майтолатн,  лаю,  вш, 
м.  Болтать,  мотать,  болтаться,  мотаться. 

Ну  (дяк)  юнака  садити.  Тільки  борода  та 

коса  майтолае.  Мир.  ХРВ.  258.  См.  Май- 
далати. 

Майталатися,  даюся,  ешся,  ?.г.=Май- 
талатн.  А  те  помело  (хвіст)  ззаду  тільки 
ковиль,  ковиль!..  Майталається.  Сим.  211. 

Мак,  ку,  м.  1)  Макъ.  Рарауег  зотпі-  ■ 
Іегит  Ь.ЗЮЗО.  І.  130.  Сім  рік  маку  не 
родило,  про  те  голоду  не  було.  Поем.  Маки 
процвітають  і  білим,  і  сивим,  і  червоним 
квітом.  МВ.  1.  102.  З  маком  медовий  шулик. 

Котд.  Ен.  Пироги  з  маком.  Дурниця — з  .ма- 
ком паляниця.  Ном.  №  5156.  Дівчина,  маком 

заквітчана.  Як  пан  процвітає.  Расцвітаегь 
въ  полной  силі  и  красоті  (о  человікі). 

Ману  наївся.  Одуріль.  Ном.  А*  Засйлаїа 
ян  маком  дрібненько.  Заговорила  скоро, 

быстро.  Ном.  №  12895.  На  мак  розбити,  по- 
рубати. Разбить  въ  дребезги,  изрубить  въ 

мелкіе  куски.  Маком  сісти.  Погибнуть.  Ма- 
ком шити.  Шить  мелкой  строчкой.  Як  ши- 

тиме маком,  то  їстиме  борщ  3  таком. 
Вас.  211.  О,  як  затрусить  зеленим  маком, 
тая  держись  берега.  Подниметъ  кутерьму 

разеердившись, — тогда  берегись!  Ном.  № 
3359.  2) — стоян.  Обыкновенный  макъ.  3)  — 
видюк, — самосій.  Порода  маку,  зерна  ко- 
тораго  сами  высыпаются  изъ  коробочка. 

Чуб.  I.  81.  4)— польовий.  Раст.  Раратег 
агдешопе  Ь.  ЗЮЗО.  I.  130.  5)— водя- 

ний. Раст.  а)  їїирпаг  Іиіеит  8ті1п. 
ЗЮЗО.  І.  129,  б)  КутарЬаеа  аІЬа  Ь.  ЗЮЗО. 

І.  129.  6)— самосій.  См.  3.  7)— сліпий. 
Рарауег  огіепіаіе  Ь.  ЗЮЗО.  І.  130. 8)  Ве- 

сенняя хороводная  игра  д'Бвушекъ,  жен- 
щинъ  и  дітей,  описанная  у  Чуб.  НІ.  47, 
Грин.  Ш.  107,  108.  Ум.  Мачок. 

Маків,  кова,  ве.  Маковый.  Сей  світ, 

як  маків  цвіт.  Ном.  №  8259.  Макові  устав- 

ки. Уставки,  вышитыя  изв-Ьстнымъ  узоромъ. 
КоІЬ.  І.  48. 

Маківка,  кн,  ж-  1)  Маковка,  головка 

мака.  2)  Цвітом  мака.  Катувала,  морду- 
вала, та  не  помагало:  як  маківка  на  го- 

роді Ганна  росцйітала.  ПІевч.  22.  Дів- 
чина почервоніла  як  маківка.    Левин!.  Пов. 

107.  3)  М.  водяна=мак  водяний.  Маркев. 
166.  4)  Маківки.  Родъ  вышитаго  узора  на 

сорочкі.  КС  1893.  V.  278.  5)  Хоровод- 
ная игра  (см.  Мак  8),  а  также  красивая 

дівочка,  которую  въ  этой  игрі,  подъ  ко- 
нецъ  пісни,  подбрасываютъ  вверхъ,  пред- 

ставляя т4мъ  отряхиваніе  мака.  Грин.  Ш. 
108.  Ум.  Маківочка.  її  ж  дочка,  як  макі- 

вочка. Рудч.  Ск.  II.  49. 

Маківник,  ка,  м.  Лепешка  изъ  меду  и 
маку.  Ум.  Маківничбк.  Тая  бубличка  їй  дає, 

друга  маківничка.  МВ.  І-  48. 
Маківочка,  кя,  ж.  Ум.  отъ  маківка. 

Макітерка,  кн,  ж.  Ум.  отъ  макітра. 

Макітра,  ри,  ж.  1)  Родъ  большой  глу- 
бокой глиняной  посуды  сь  круглымъ  дномъ 

и  значительно  болыпимъ  дна  широкимъ 

отверстіемь,  употребляющейся  для  помі- 
щеній муки,  тіста,  масла  и  пр.  и  для  рас- 

тиранія  соли,  пшена  и  пр.  У  гуцуловъ  ма- 
кітра боліє  напоминаетъ  глубокую  мису. 

Шух.  I.  264.  2)  Котловина.  3)  Переносно: 
голова  у  человіка.  І-злому  Трої  супостату 
макітру  одділив  од  плеч.  Котл.  Ен.  У.  49. 
Ум.  Макітерка.  Носить  дід  макітерку,  баба 
сковороду.  Грин.  III.  314.  У  в.  Манітрище. 

Макітритися,  рюся,  рншея,  гл.  Ръ 
выражешяхъ:  голова  макітряться,  світ 
макітряться.  Голова  кружится.  Вас.  211. 

Макітрище,  ща,  с.  Ун.  отъ  макітра. 

Маковець,  вця,  м.  =  Маковннець? 
Мак?  Ой  на  юрі  мак,  на  долині  мак,  на 

горі  маковець.  Чуб.  III.  48. 
Маковий,  а,  е  Маковый;  съ  макомъ. 

Збудуй  мені  світлоньку  з  маковою  цві- 
тоньку.  Чуб.  V.  121.  Маковий  періжок. 
Харьк.  у. 

Маковик,  ка,  м.  =  Маківник.  Ум. 
Маковнчбк. 

Маковйна,  ни,  ж.  1)  Маковый  стебель. 

Збудуй  мені  (хату)  з  лободи, — до  чужої  не 
веди;  збудуй  мені  з  маковики — для  твоєї 
бідної  дівчини.  Чуб.  V.  122.  2)  Раст.  Ра- 

рауег ВЬоІав.  Вх.  Лем.  433. 

Маковннець,  нця,  .и— Маковина  2. 
Вх.  Лем.  433. 

Маковиння,  ня,  є.  соб.  Стебли  мака. 
КС.  1893.  УН.  80. 
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Маковиця,  ці,  ж.  Вершина  купола 
церкви,  вершина  горы.  Гол. 

Маковичбк,  чка,  м.  Ум.  оть  маковик. 
Маковнще,  ща,  с.  Поле,  гді  былъ  по- 

сЬянъ  макъ. 
Маковій,  вія,  м.  1)  Названіе  дня,  въ 

который  чтится  память  муч.  Маккавеевъ — 
1  августа.  ХС.  I.  78.  Маркев.  17.  Сумно- 
сумно.  Оттак  було  по  всій  Україні  про- 

тив ночі  Маковія.  Шевч.  150.  2)— Мако- 
пійна.   Вх.,Пч.  II.  10. 

Мако  війка,  кн,  ж.  =  Маковій  1. 
Желех. 

Макогін,  гону,  м.  1)  Деревянный 
песть  для  растиранія  соли,  маку,  пшена 
и  пр.  Лисий  як  макогін.  Ном.  №  8661. 
Макогін  облизати.  Получить  отказъ  въ  сва- 

товстве, то-же,  что  и  гарбуза  вхопити.  О. 
1862.  Русин,  весілля.  IV.  1.  2)  Пестъ 
толчеи  для  зерна  или  сукна.  Шух. 1.  104, 

113.  3)  У  мосяжник'овъ:  а)  при  инкруста- 
ціи:  родъ  деревянной  колотушки  для  вби- 
ванія  въ  дерево  металлическихъ  украше- 
ній.  Шух.  I.  278;  б)  при  вндблкв  глиня- 
ныхъ  формъ  для  отливки  медныхъ  вещей: 
родъ  колотушки,  втискивающей  модели  въ 
глину  для  полученія  формы.  Шух.  I.  281, 
283. 

Макольбидра,  рн,  ж.  л  Макольбндрик, 
ка,  м.— Макопійка.  Вх.  Пч.  П.  10. 

Маколяндра,  рн,  ж.— Макольондра. 
Вх.  Пч.  ІГ  10. 

Макопійка,  ки,  ж.  Птица  коноплянка, 
Ггіпдіїїа  саппаЬіпа.  Желех.  Вх.  Пч.  II.  10. 

Макорженик  ка,  м.  Коржъ  съ  макомъ. 

Макортеть,  ти,  ж.  =Макотерть.  Пос- 
тавила йому  макортеть  з  варениками. 

Кв.  I.   240. 
Макорти,  тій,  мн.  Котловина.  Лохв.  у. 
Макортик,  ку,  л<.— Макітра.  Шух.  I. 

106. 

М&котерть,  ти,  ж.  1^=Макітра.  Вас. 
182.  2)  Котловина.  МнЖ.  185. 

Макотйря,  рі,  ж.  Низко  остриженная 
голова.  Полетів  татарський  баша  з  коня 
сторчака  бритою  макотирею.  Мир.  ХРВ. 
128. 

Макотрус,  са,  м.  Время  собиранія  маку. 

Макоцвітний,  а,  е.  Глупый;  идіотич- 
ный.  Макоцвітний  чоловік.  Лебед.  у. 

Макса,  си,  ж.  Рыбная  печень. 
Макулуватий,  а,  е.  Неповоротливый, 

увалень.   Мнж.  185. 
Макух,  ха,  л.=Макуха.  Шух.  I.  164. 
Мякуха,  хн,    ж.    1)    Сбоина,  жмыхи, 

ВЫЖИМКИ    ИЗЪ   СБМЯНЪ     КОНОПЛИ     ПОСЛІ   до- 

бьіванія  масла.  2)  Увалень,  неповоротли- 
вый чєловЄкь,  безхарактерный  человікь, 

вялый.  Що  ти  за  чоловік?  Ти  макуха! 
сього  не  обстоїш!  Мир.  Пов.  І.  123.  А  царь 
був  мабуть  не  макуха,  розлютувався  він  і 
злість  його  взяла.  Греб.  379. 

Мак^ховатий,  а,  є.  1)  О  камнъ:  ноз- 
древатый, пористый.  Лубен,  у.  2)  О  ка- 

мыпгб:  съ  большими  метелками?  Ой  густий 
очерет,  да  й  макуховатий.  Чуб.  V.  176. 

Макушенка,  кн,  ж.  Кушанье,  сварен- 
ное изъ  конопляныхъ  сбоинъ.  Вх.  Зн.  34. 

Малай,  лай,  м.  1)  Хл^бъ  изъ  куку- 
рузы, гороху  или  проса.  Ко1Ь.  I.  51.  Ма- 

ляю,  малаю,  я  тебе  за  хліб  не  маю.  Ном. 
№  14115.  Иногда — вообще  плохо  выпечен- 

ный хлт>бъ,  вязкій.  2)  Раст.  Просо,  Рапі- 
сит  тіїіасеит.  ЗЮЗО.  I.  130. 

Маламурнтн,  рн>,  риш,  и.  Жрать, 
трескать.  Як  буе  хлопцем,  так  цілісінький 
день  сидить  та  маламуритъ.  Екат.  у. 
Слов.  Д.  Эварн. 

Малата,  ти,  де.=Кудеша.  Вх.  У  г.  251. 
Малахавнка,  кн,  ж.  Ум.  отъ  мала- 

хайка. 
Малахай,  хаю,  м.  1)  Плеть.  Чи  та- 

тар бесурменів  малахаями  як  череду  у  по- 
лон заганяєте.  Мет.  444.  2)  Шапка  съ 

наушниками.  ЗОЮР.  II.  287. 
Малахайка,  кн,  ж.=Малахай  1 .  Ум. 

Малахавчка.  Малахаечка,  що  сама  січе, 

сама  і  крае.  Мнж.  22.  Малахаечка-дротя- 
ночка.  КС.   18В2.  V.  362, 

Малевний,  а,  е.  Малый,  пустячный, 
ничтожный.  Желех. 

Малбнечкий,  а,  е.  Ум.  отъ  мадий. 
Малеиьство,  на,  с.  1)  Малолетство. 

3  малёньства.  Съ  малолетства.  3  малёньства 
він  слабів.  НВолын.  у.  2)  Малютка,  крошка. 

Малесечкий,  а,  е.  Ум.  отъ  калий. 
Малеча,  ні,  ж.  соб.  Малыя  діти.  Ко- нотоп, у. 

Малягуватнй,  а,  е.  Съ  вогнутою  спи- 
ной (о  животныхъ).  Як  здохне,  борони  Боже, 

малигувата  скотина  в  дворі:  чи  овечка,  чи 
свиня,  чи  корова,  до  вже  не  буде  добра. 
Малиіуватий  кінь. 

Малйзиа,  ни,  ж.  Малость. 
Малий,  а,  б.  1)  Малый,  маленькій,  не- 

большой. З  малої  искри  великий  огонь  бу- 
ває. Ном.  Мала  дитина.  Мала  вербочка. 

Малі  чоботи  на  мене.  На  їх  сем'ю  се  мала 
хата.  Хоч  він  малий  серед  панів  чоловік, 

та  великий  розум  має.  Ой  гукну  я  на  ма- 
лого: сідлай  коня  вороного!  Мет.  73.  Час 

малий.  Короткое  время.  Літа  ж  мої,  літа, 
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та  ви  молодії,  де  ж  я  вас  поділа  за  часи 

малії.  Г.  Барв.  411.  2)  У  гуцуловь  упо- 
требляется для  названія  различныхъ  жи- 

вотныхъ:  малим  називають  волка,  малою — 
овцу;  призивають  теленка:  нале!  малё! 
Шух.  І.  22,  211.  КоІЬ.  І.  65.  Сравн.  ст. 

Менший.  Помалу.  См.  Помалу.  Ум.  Малё- 
нечкий,  маленький,  малесенький,  малёсечкий, 

маненький,  манесеньний,  манюній,  ианюсень- 
ний,  манюсюсенькйй,  манюсюнечкий.  Ой  ти, 
галочко  чорная,  маленькая!  Скажи,  галочко, 
де  моя  миленькая?  Мет.  48.  Ще  нема  двох 
маленьких  коробочок:  одна  маленька,  а  друга 
малесенька.  Левиц.  Там  хатина  малесенька, 

там  дівчина  гарнесенька.  Федхк.  І.  7.  Го- 
лівка в  Пою  була  така  малесечка,  як  зер- 

нятко. МВ.  II.  163.  Вилися  між  деревами 

якісь  сіресенькі  пташечки  малесечкі.  МВ. 

(О.  1862.  І.  72).  Жінка  маненька,  короте- 
сенька. МВ.  II.  132.  Горобчичок  манісень- 

кий,  на  ніженьку  кривісенький.  Нп.  Ти  ж 
моя  манюсюнечка!  Г.  Барв.  100. 

Малйв,  ка,  лс.=Ганалик. 

МаликувАтнй,  а,  е=Малягуватвй. 
Малввуватвй  віл.  Водь  съ  ямкой  между 
ребрами. 

Малйва,  ни,  ж.  1)  Малина,  ВиЬи8 
ісіаеив.  Під  горою  малина.  Чуб.  Жичко  як 

малина.  Чуб.  2)  Красный  флагъ  на  воро- 
тахь  свадебнаго  двора,  выставляемый  вь 

Черниг.  г.,  какь  удостовіреяіе  ціломудрія 

новобрачной.  То-же,  что  и  корогва  вь  сва- 
дебномъ  обряді.  МУЕ.  III.  158.  Ум.  Ма- 

линка, малйноньна,  малйночка.  Чуб.  V.  805. 
1047. 

Малинівка,  ки,  ж.  Наливка  мали- 
новая. 

Малинка,  ви,  ж.  Ум.  оть  наявна. 
Малинник,  ка,  м.  Малиновый  медь, 

квась. 

Малиновий,  а,,  е.  Малиновый. 
Малйнонька  и  наливочка,  кн,  ж. 

Ум.  оть  малина. 

Малинйв,  ку,  л.=Малинівка. 
Малйти,  лн>,  лиш,  а.  Умалять,  умень- 

шать. 

Малйтвся,  лкюя,  лвшся,  гл.  1)  Ума- 
ляться, становиться  меньше.  2)  Поступать 

по  дітски.  1  так  звані  старші  між  дітво- 
рою хочай  би  й  не  повинні  вже  малитися, 

бо  вуса  мали...  про  те  не  відріжнялиеь 
від  дітей...  і  ласощів  забагали  і  все.  Св.  Л. 
136. 

Малишко,  ка,  м.    Малютка.  Левч.  68. 

Малісінький,  а,  е.  Чрезвычайно  ма- 
ленькій, крошечный. 

Малість,  лостн,  ж.  Дітство,  дітскій 

позрастъ.  Оддав  старий  своє...  серце  малій 
дитині.  Старість  побраталась  з  малістю. 

Мир.  ХРВ.  90. 
Маліти,  дію,  еш,  гл.  Умаляться,  умень- 

шаться Той  мусить  рости,  я  ж  маліти. 
Єв.  І.  III.  зо: 

Маліч,  чі,  ж.  Мелочь,  все  маленькое, 
мелкое.  Вх.  Зн.  34. 

Мало,  нар.  Мало,  немного.  Розуму  багато, 
а  грошей  мало.  Ном.  №  1553.  А  діти  на  тое 
і  мало  не  дбають.  КС.  1883.  II.  469.  Мало 

не,  мало-мало  не,  мило  що  не.  Чуть  не, 

чуть-чуть  не,  едва  не.  За  ним  ідуть  мало- 
мало  не  три,  тисячі.  Макс.  Мені  мало  рук 
не  вломили,  а  ти  мовчиш.  МВ.  (О.  1862. 
III.  70).  Боже  мій!  мало  коромисла  не 

впустила  і  слова  не  промовлю  —  зраділа. 
МВ.  І.  19.  За  мало.  Слишкомь  мало.  Ні 
мало  не.  Нисколько.  Ой  ви  ж  мені  в  злій 

годині  ні  мало  не  важкі.  Мет.  Сравн.  ст. 
Менше.  Менше  вкусиш,  борте  лигнеш.  Ном. 
№  5588. 

Маловажвти,  ясу,  жиш  (собі  щось, 
когось),  и.  Не  придавать  значеній,  не 

цінить.  Желех. 
Маловажний,  а,  є.  Не  иміющій  зна- 

ченія,  незначительный.  Желех. 

Маловаясвіоть,  вести,  ж.  Незначитель- 
ность. Желех. 

Маловір,  ра,  м.  Маловірь.  Коли  Бог 

траву  так  зодягає,  то  як  більше  вас,  ма- 
і.  Єв.  Л.  ХП.  28. 

Маловірввй,  а,  є.  Маловірний.  Бог 
зодягатиме  вас,  маловірні.  6в.  Мт.  VI.  ЗО. 

Малодосвідвій,  я,  е.  Малоопытный. 
Діти  малодосвідні.  К.  ЦН.  192. 

Малоземелля,  ля,  с.  Малоземелье. 
Малоземельний,  а,  е.  Малоземельный. 

Малоліт,  та,  лс.=Малолітов.  В  мене 

діти-малоліти  не  здужають  в  степ  ле- 
тіти. Чуб.  V.  827. 

Малолітка,  кн,  об.  Несовершенноліт- 
ній.  На  що  на  горе  вродила,  малоліткою 

женила.  Чуб.  V.  668. 

Малолітній,  я,  в— Малоліток.  Ще 
малолітній,  тільки  ще  сімнадцять  літ. 
Г.  Барв.  402.  Ум.  Малолітненьний.  Грин. 
III.  339. 

Малоліток,  тка,  м.  Малолітній,  не- 
совершеннолетний. А  у  вдови  дочка  росла  і 

син  малоліток.  Шевч.  586. 

Малолічний,  а,  е.  Малочисленный. 

(Татари)  що-весни  по  свіжій  паші  пускали 
свої  загони    скрізь    по    наших    осадах,  ха- 
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паючи  людей    необачних,    або    малолгчних. 
К.  Грам.  35. 

Малолюддя,  дя,  с  Малолюдіе. 
Малолюдний,  а,  е.  Малолюдный.  К. 

Гр.  Кв. 
Малолюдно,  нар.  Малолюдно.  Тепер 

у  полі  малолюдно.  Волч.  у. 
Мадожбвняй,  а,  е.  Неразговорчивый, 

молчаливый-  Желех. 

Маломбвпість,  ности,  ж.  Неразговор- 
чивость, молчаливость.  Желех. 

Маломбцний,  а,  е.  Малосильный. 
Малорбслнй,  а,  е.  Малорослый. 
Малосилий,  а,  в.  Малосильный.  1  про 

тебе,  старче  малосилий,  ніхто  й  слова  не 
промовить.  Шевч.  668. 

Малосйлля,  ля,  с  Малосиліе. 
Малосильний,  а,  в  =  Малосилий. 

Оженив  мене  малолітнюю,  малолітнюю, 
малосильною.  Грин.  III.  339. 

Мальований,  а,  є.  1)  Расписанный,  рас- 
крашенный. В  нююхата  з  сосни,  з  ялини, 

вся  мальована.  Чуб.  III.  416.  Купи  ж  мені, 

мати,  мальовані  п'яльця.  Мет.  2)  Цвітной, 
изукрашенный.  Прилетіла  пташка — малю- 
вані  крильця.  Мет.  103.  Ой  із  города  із 

Трапезонта  виступала  галера  трьома  й/ві- 
тами процвітала,  мальована:  ой  перейм 

цвітом  процвітана — златосиніми  киндя- 
ками побивана;  а  другим  цвітом  процві- 

тана— гарматами  арештована;  третім 
цвітом  процвітана — турецькою  білою  иг- 
бою  покровена.  Л  у  каш.  15.  3)  Красивый  (о 

человвк'Б);  выхоленный,  красивый.  Іде  було 
собі  як  малювана:  очі  у  землю  спущені,  і 
не  дивиться.  МВ.  Та  й  поберемося,  моя 
крале  мальована.  Шевч.  621.  Не  пускайте 
до  нас  ваших  мальованих  паничів,  що  вмі- 

ють дівочим  розумом  і  серцем,  як  паху- 
щою  квіточкою,  шо  -  дня  міняючи,  забав- 

лятися. К.  (О.  1861.  І.  313).  Мальованим 

конем  не  далеко  в'їдеш.  Ном.  №  5248. 
Мальовва,  ви,  ж.  Раскрашиваніе,  раз- 

рисовьіваніе.  Вас.  183,  184. 
Мальовнйй  и  мальовничий,  а,  о. 

Живописный.  Леонид  глянув  з  човна  на  ту 
мальовничу  группу  і  осміхнувся.  Левиц. 
Прозою  мальовничою  нам  їх  (думки)  пере- 

казано. К.  (О.  1861.  II.  231). 
Мальство,  ва,  с.  Малолетство,  детство. 

Терпіла  з  мальства  всяке  зло.  Мкр.  Г.  18. 

Малювання,  ни,  с  1)  Писаніе  крас- 
ками, рисованіе.  2).  Живопись.  Дивне  ма- 

лювання ожило  на  полотні.  Левиц.  3)  Кар- 
тина. Послав  юнця  до  боюмаза,  щоб  малю- 
вання накупив.  Котл.  Ен.  IV.  24.  Гарним 

малюванням  стіни  обвішані.  К.  Д.  Сер.  31. 
Ой  ти,  дівчино,  моє  малювання!  Нп.  4) 
Окраска.  5)  Изображеніе,  описаніе  (сло- 

весное). (Квітка)  почувавсь  на  силах,  що 
здолає  дойти  ширшої  правди  в  малюванні. 
К.  Гр.  Кв.  XIX. 

Малювати,  люк»,  вш,  гл.  1)  Писать 

(красками),  живописать;  рисовать.  Не  та- 
кий страшний  чорт,  як  йою  малюють. 

Ном.  Л;  4233.  2)  Красить,  малевать,  расписы- 
вать. Ой  там  на  горі,  малювали  малярі, 

малювали,  рисували  чорні  брови  мої.  Чуб. 

V.  15.  3)  Изображать.  Ользі'  здавалося, що  той  вечір  буде  якийсь  не  простий,  буде 
такий  веселий,  яким  його  малювала  її  мо- 

лода фантазія  .  Левиц.  Пов.  141.  4)  Остав- 
лять знаки  отъ  ударовъ.  Нашй  малює 

вдовж  жидівську  спину.  Шевч.  136. 
Малюватися,  лююся,  вшся,  гл.  1) 

Изображаться.  На  килимі,  дуже  ясно  ма- 
лювався здоровий  лев  з  густою  гривою.  Ле- 

виц. 2)  Румяниться.  Червоніла  як  калина, 
хоть  не  малювалась.  Мкр.  Н.  4. 

Малюк,  ва,  м.  Мальчикъ,  маленькій. 
Може  тепер  і  не  так:  я  ще  малюком 
туди  заглядав.  Св.  Л.  24. 

Малюнок,  нва,  м.  Картина;  рисунокъ. 
Я  обіцяла  школярці  передати  при  нагоді 

книжку  з  малюнками.  Г.  Барв.  42.  Упо- 
требляется также  для  обозначенія  карти- 

ны природы  или  словеснаго  изображены. 
Мій  повоз  швидче  покотився,  малюнок  збли- 

жувавсь до  нас.  Щог.   Сл.  103. 
Малюсенький,  а,  е=Малесеньвий. 

Крошечный.  Левч,   62. 
Малюта,  ти,  м.  Малышъ.  Стор.  II.  112. 
Малюхний,  а,  е.  Крошечный,  очень 

маленькій.  Левч.  62. 
Малюцький  и  иаяючвий,  а,  є— Ма- 

люхний.  Уг.  Лем.  433. 
Мали,  лити,  с.  Малютка,  малышъ. 

Нашому  маляті  лиш  слинку  ковтати. 
Ном.  №  1038.  Ум.  Малятко. 

Маляр,  ра,  м.  Живописець,  хулож- 
никъ.  Коли  б  же  мені  тиг  малярі, — ви- 

малювала б  милою  собі.  Мет-  52  Там  ма- 
ляр продає  образи.  Левиц.  Ум.  Малярик. 

То  я  б  собі  була  малярика  мала,  я  б  своє 
личенько  тоді  змальовала.  Чуб.  V.  100. 

Маляренво,  ва,  м.  Сыпь  живописца, 
маляра. 

Малярик,  ва,  м.  Ум.  отъ  малйр. 

Малярйха,  хн,  а>с.=Малярка  2. 
Малярівна,  ни,  ж.  Дочь  живописца, 

маляра. 
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Малярка,  ки,  ж.  1)  Женщина-живо- 
писецъ.  2)  Жена  живописца,  маляра 

Малярия,  ні  ж.  Мастерская  жино- 
оисца. 

Малярство,  ва,  с.  Живопись.  Він  ве- 
лику силу  у  малярстві  знає.  Кв. 

Малярський,  а,  є.  1)  Принадлежащий 
живописну.  2)  Малярный,  малярскій. 

Малярувати,  рУю,  вш,  гл.  Заниматься 
живописью,  малярствомъ. 

Малярчук,  ка,  м.  Ученикъ  живопис- 
ца,  маляра. 
Малйса,  си,  ж.  Свекловичная .  патока. 
Маляскбвнй,  а,  е.  Изъ  свекловичной 

патоки.  Маляскова  горілка. 
Малятко,  ка,  с.  Ум.  оть  маля. 
Мама,  ми,  ж.  Мама.  З  бідою,  як  з 

рідною  мамою.  Ном.  №  2226.  Ум.  Мамка, 
иаионьна,  мамочка,  иаиунечка,  иамуня,  ма- 
мусеньна,  мамусечка,  мамуся.  Ой,  мамочко, 
ой,  мамочко!  ви  не  бийте  мене,  ви  не, 
лайте  мене, — коли  я  вам  докучила,  то  од- 

дайте мене.  Грин.  III.  192.  Ой  таточку 
наш,  таточку,  де  ти  подів  мамочку?  Грин. 
III.  366.  Як  дочка  стелила,  легенько  здих- 

нула:  „щоб  моя  мамуня  здорова  заснула!*'. 
Грин.  III.  691.  Мамунечко,  я  коло  вас. 
Мир.  Пов.  І.  171.  Мамуню  ж  мої  рід- 

ненькі, мамусенько!  Дайте  ж  мені  раду! 
Грин.  Ш.  375. 

Макай,  капай,  .н.  Каменная  статуя 
въ  степи.  См.  Баба.  КС.  1882.  V..  348. 

Мамалиґа,  ґи,  ж.  Родъ  кушанья  изъ 
кукурузной  муки.  Чуб.  VII.  442. 

Мамин,  на,  не.  Маминъ.  Я  маминих  (чо- 
біт) не  взував,  бо  без  підків  і  пришов.  Чуб. 

V.   1126. 
Маній,  мій,  м.  Матушкинъ  сывокъ. 

Нам  таких  маміїв  не  треба.  К.  А  мовчи, 
мамію!  доки  ти  ревтимеш?  Черк.  у. 

Мамка,  ки,  ж.  1)  Ум.  оть  кака  Люб- 
лю, мамко,  Івана.  1а  нема  тих  городянок, 

що  продають  рідних  мамок.  Мил.  192.  2) 
Мамка,  кормилица. 

Мамкати,  каи>,  вш,  гл.  Часто  говорить: 
„мама!"  звать  мать. 

Майнувати,  кую,  вш,  іл.  Быть  кор- 
милицей. Желех. 

Мамонька  и  мамочка,  ки,  ж.  Ум. 
оть  кака. 

Манрати,  раю,  вш,  гл.  1)  Шарить, 
разыскивать. ощупью.  Він  мамра,  мамра, — 
так  не  «а«л)е,  бо  сліпий.  Новомоск.  у.  2) 
Говорить  непонятное.  Маире  в  гарячці.  Бре- 

дить. Вх.  Лем.  433. 
Маисик,  ка,  м.=Маній. 

Мамула,  ли,  об.  Неповоротливый*  че- ловйкъ,  увалень.  Мнж.  185. 
МамУлити,  лю,  лиш,  гл.  Пачкать,  га- 

дить. МамУн,  на,  м.  Злой  духъ,  уводящій 
женщинъ,  морочащій  людей  и  пр.  Шух. 
I.  43 

Мамуна,  ни,  ж.  Закрытая,  замаскиро- 
ванная фигура.  Вх.  Лем.  433. 

Мамунечка,  ки,  ж.  Ум.  оть  мама. 
Мам^нка,  ки,  ж.  Кукла.  Вх.  Лем.  434. 
Мамуня,  ні,  ж.  Ум.  оть  мама. 
МамУсенька  и  мамусечка,  ки,  ж. 

Ум.  оть  мама. 
МамУся,  сі,  ж.  Ум.  отъ  мама. 
Мания,  ці,  ак.=Мамуня.  Запорожець, 

мамцю,  запорожець  водив  босу  на  морозець. 
Мет.  238.  Сядай,  мамцю,  коло  мене!  Грин. 
III.  680. 

Мамчин,  на,  не,  1)  Маминъ.  2)  Мам- 
кинъ. 

Манчити,  чу,  чиш,  гд.=Манкувати. 
Мамчич,  ча,  м.  Сынъ  мамки. 
Мани,  ни,  ж.  Призракъ,  обольщеніе, 

иллюзія.  Се  не  мана — перед  очами  твоїми 
матінка  твоя.  Греб.  342.  Ману  пускати, 
напускати.  Морочить,  дурачить,  отводить 
глаза.  Еней  пустив  на  нас  ману.  Котл. 
Бн.  I.  16.  Пускають  між  народ  ману. 

Греб.  328.  Хвалиться-  хазяйка  добра  лю- 
дина, а  про  те — Бог  його  знав!  Може  таку 

ману  пуска.  Мир.  Пов.  II.  89.  ■ 
Манастирйще,  ща,  с  1)  Місто,  гді 

бнлъ  монастырь.  2)  Місто,  принадлежащее 
или  принадлежавшее  монастырю. 

Манастйрський,   а,   е.  Монастырски. 
Манастнрь,  рй,  м.  Монастырь.  Посадили 

на  покуту  в  манастьгрь.  Левиц.  Підвести 
під  манастйрь.  Одурачить.  Обдурив  гетъ 
нас  старий;  так  підвів  під  манастиръ. 

Манатка,  ки,  ж.  Платокъ.  Втерла 
чорні  очі  писаное  манатков.  Федьк.  I.  100. 
Манатки,  ків.  а)  Пожитки.  Микола  вдосвіта 
забрав  свої  манатки  і  пристав  до  другої 
ватаги.  Левиц.  б)  Одежда  плохая.  Жиди 
посхоплювались,  да  піднявши  манатки,  так 

і  майнули.  Рудч.  Ск.  II.  194. 
Манатті,  тя,  с.  соб.  Лохмотье,  тряпки. 
Манахвейкв,  ки,  ж.  Родъ  игры  въ 

карты.  КС.  1887.  VI.  471. 
МаидебУрка,  ки,  ж.  Порода  картофе- 
ля, распространившаяся  преимущественно 

изъ  г.  Магдебурга.  Вх.  Зн.  34. 
Мандебуряийк,  ка,  м.  Хлт>бъ  изъ 

муки  и  картофеля,  называемаго  манде- 
бурка.  Вх.  Зн.  34.  Желех, 
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Мандель,  длю,  м.  Міра  при  склады- 
ваніи  сноповъ,  горстей  конопли  и  пр.  въ 
15  (Желех.)  или  50  штукъ.  (Гол.  Од.  35). 

Манджак,  ка,  м.  Насік,  тараканъ. 
Віаііа  огіепіаііз.  Вх.  Пч.  I.  5. 

Манджати,  жаю,  вш,  гл.  Поспішно 

идти.  Я  п'ять  грошей  розміняю,  десять 
пожинаю,  на  Вкраїні  дівчинонька,  до  неї 
манджаю.  Чуб.  V.  1125. 

Мандра,  ри,  ж.  Раст.  ?  КС.  1893. 
VII.  79. 

Мандри,  рів,  мн.  Бродяжничество.  2? 
домівці  вже  нудяться,  за  господарство  не 
беруться:  мандри  пахнуть.  Г.  Барв.  438. 
Ще  мало  у  мандрах  пропало,  мов  їх  земля 
проглинула!  Мир.  ХРВ.  51.  Пішов  у 
мандри. 

Мандрйка,  ки,  ж.  Лепешка  изъ  сыру, 
муки  и  яицъ,  родъ  сырника,  приготовляе- 

ма™ на  разговінье  послі  петровокъ, — 29 
іюня.  Зозуля  мандрикою  вдавилась.  Ном.  № 
471.  Ум.  Мандрйчка. 

Мандрівець,  вця,  м.  Странникъ;  путе- 
шественникъ. 

Мандрівка,  ки,  ж.  Странствіе;  путе- 
шествіе.  Заберу  дітей  я  таг  піду  в  манд- 

рівку. Мет.  243.  Ум.  Мандрівочка.  Як  узяв 
милий  милу  да  за  білу  ручку  да  повів  її 
да  в  мандрівочку.  Грин.  III.  263.  А  на- 

шому Василечку  мандрівочка  пахне.  Мет. 
300. 

Мандрівний,  а,  6.  Странствующій;  за- 
хожій. 

Мандрівочка,  ки,  ж.  Ум.  отъ  манд- 
рівка. 

Мандрівський,  а,  є  —  Мандрівний. 
Примандрує  (встаровину  піп)  не  знать 
вітки, — от  було  й  кажуть:  мандрівський 
піп  служив.  О.   1861.  XI.  8. 

Мандрування,  ня,  с  Странствіе. 

Мандрувати,  р^ю,  вш,  гл.  1)  Стран- 
ствовать, путешествовать,  іздить.  Де  то 

моя  Катерина  з  Івасем  мандрує?  ІНевч. 

79.  Я  гідаю  мандрувати.  2)  Отправлять- 
ся, іхать,  уходить.  Ой  не  плачте  ви, 

карії  очі,  од  роду  мандруючи.  Чуб.  У.  888. 
Сватай  мене,  Марку,  чи  не  оддасть  мати. 
Як  не  оддасть  мати,  будем  мандрувати. 
Мет.  99. 

Мандрьоха,  хи,  ж.  Бродяга,  пота- 
скуха. Квартал  єсть  цілий  волоцюг,  мор- 

гух, мандрьох,  ярижниць,  п'яниць.  Котл.  Ен. 
Манити,  ню.  ниш,  гл.  1)  Манить,  за- 

манивать, завлекать.  Манить,  як  кота 
мишею.  Ном.  №  3100.  Молода  дівчина  не- 

наче манила  до  себе  молодого  хлопця  з  дру- 

гою човна.  Левид.  2)  Обманывать.  Привела 

сина  додому  та  й  не  довго  втішалась.  По- 
переду манила,  хто  питав,  неначе  б  то 

вона  одпросила  свою  сина.  Левиц.  І.  64. 
А  не  маните  ж?  Справді  зробите?  Кон- 
стантиногр.  у.  Манять  брехнями  народи. 

К.  ЦН.  286. 
Манівець,  вця,  м.  Путь  не  по  про- 

ложенной дорогі,  а  минуя  ее.  Хоч  би 

спустився  я  і  в  смертную  долину,  з  то- 
бою, Боже  мій,  і  там  я  не  загину:  і  звідти 

манівець  твій  жезл  мені  покаже,  і  палиця 

твоя  дорогу  правди  вкаже.  К.  Псалт.  54. 
Мов  божевільний  дрегнув  із  поля  додому. 

Не  гледгв  і  дороги,  манівцем  так  і  стри- 
бає. Г.  Барв.  198.  Що  ти  пійдеш  да  до- 

ріжкою, а  я  піду  манівцем.  Чуб.  V.  286. 

Бери,  сестро,  срібло-злото  та  йди  манів- 
цями, щоб  ми  тебе  не  догнали,  щоб  ми 

тебе  не  вбили.  Чуб.  V.  912. 
Маніжити,  жу,  жиш,  гл.  Бить.  Я  б  її 

до  стовпа  на  цілий  місяць,  як  ту  собаку, 

прив'язала--  що -дня  сирицею  маніжила. 
Мир.  Пов.  II.  95.  Маніжив- маніжив  (вов- 

кулаку) стілко  йому  схотілось,  та  тоді 
вже  тілко  пустив.  Мнж.  139. 

Маніжитися,  жуся,  жишся,  гл.  Же- 
маниться; ніжничать. 

Манір,  ру,  ч.  Манеръ,  образецъ.  У 
нас  юпки  не  на  такий  манір  шиють. Кіев.  у. 

Маніра,  ри,  ж.  Манера?  Не  турбуйся, 
бо  то  думок  пакосна  маніра.  Мкр.  Н.   12. 

Маніритися,  рюся,  ришся,  гл.  Жема- ниться. 

Манірний,  а,  е.  Манерный.  Наші  вель- можні пани  такі  манірні.  К. 
Манісінький.  а,  в  =  Малісінький. 

Мил.  216. 
Маній,  ніІ,  ж.  1)=Мана.  Причепився, 

як  тая  манія.  Чуб.  І.  196.  2)  Кошениль, 
сурикъ.  Щоки  терли  манією,  а  б.кйвасом 
і  ніс,  і  лоб.  Котл.  Ен.  Ш.  49. 

Манливий,  а,  е.  Соблазнительный, 
обманчивый. 

Манна,  ни,  ж.  1)  Манна.  -Чуб.  І.  74. 
І  манна  на  народ  посипалася,  грядом.  К. 
Псал.  178.  2)  Раст.  ОНсегіа  Пиііапв.  ЗЮЗО. 
І.  124.  3)  Молоко?  Як  би  вівці  на  сукро- 
вищі  попасли,  зараз  би  їм  уняло  манну — 
вони  утратили  би  молоко.  Шух.  І.  210. 

Манок,  нку,  м.  Достоявіе,  имущество. 

Маноцівник,  ка,  м.  Волшебникъ,  кол- 
дуні,. Запорожці  маноцівники  були,  такії 

лицарі  були — страшне  діло!  Оце  розсте- 
лють бурку  по  воді,    та  сядуть  по  вухлах 
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чотирі  Чоловіка,  та  й  пливуть.  КС.  1882. 
XII.  591.  Ум.  Маноцівничок.  їв.  592. 

Манта,  тн,  ж-  Родъ  суконнаго  плаща, 

свйти,  сшитой  м'Ьшкомъ.  Чуб.  VII.  420. 
Шух.  I.  138.  Ой  сижу  я,  сижу,  на  палаш 
приперся,  манта  мі  широка,  полами  утер- 

ся.  Федьк.  I.  42. 

Мантачити,  чу,  чиш,  гл.  1)  Точить 
косу  мантачкою.  Мнж.  185.  Косу  манта- 

чити. Черниг.  у.  2)  Тратить,  мотать. 

Мантачка,  ки,  ж.  .Родъ  узкой  лопа- 
точки, намазанной  смолою  съ  пескомъ  и 

служащей  для  остренія  коек.  Мнж.  185. 
Мантиляти,  ляю,  еш,  гл.  Болтать, 

махать.  А  він  где  та  свиткою  манптляе. 
Мирг.  у.  Слов.  Д.  Эварн. 

Мантнти,  чу,  тиш,  гл.  Выманивать, 
выклянчивать,  выпрашивать 

Мант^ли,  ту\л.  ж.  мн  1)  Подачки, 
собранный  колядниками  или  нищими.  Ле- 
бед.  у.  2)  Родъ  пирога  изъ  кукурузной 
муки  съ  сыромъ    Вх.  Зн.  35. 

Манту^лити,  ли>,  лиш,  и.  Выманивать подачки. 
Мант^лки,  ків, м.  мн.  Лакомства,  сласти, 

также  баранки,  булки,  привозимые  съ  яр- 
марки и  пр.  О.  1862.  IX.  127.  Була  оце 

на  ярмарку  та  купила  дітям  мантул- 
кгв.  Мирг.  у.  Слов.  Д.  Эварн.  Иногда 
употребляется  въ  значеній:  разнообразный, 
неоднородный  товаръ,  преимущес  пенно 
мелкій.  Показує  на  суздальців,  що  зайняли 
(на  ярмарку)  ряд  з  образами,  ложками, 
поясами  і  иниїими  манту лками.  О.  1862. 
IX.  63.  Крамарь  з  усякими  манту  лкамц, 
склада  усе,  що  лучиться  купити  по  вигоді: 

вощину,  старі  чоботи,  віск,  муку,  пір'я, 
щетину,  полотна.  О.   1862.  IX.  69. 

Мантяр,  ра,  м.  Обманщикъ,  мошен- 
никъ.  Вх,  Зв.  35. 

Ман^рія,  рії,  ж.  Пожитки?  Ну,  оце 
вже  всю  манурію  свою  поскладала,  то  можна 
й  їхати.  Хорольск.  у.  Слов.  Д.  Эварн. 

Манати,  ну\  ниш,  гл.  Манить,  прима- 
нивать. Зміев.  у. 

Манитися,  неться,  гл.  безл.  Тянуть 
(къ  чему),  хотіть,  хотіться.  Каже:  „як 

мати  схочуть11 .  —  Хиба  самій  не  манеть- ся?  МВ.  II.   101. 

Ман^шечка  и  манишка,  ки,  ж.  Ма- 
лютка. Та  воно  манушечка, — не  бий  його. 

Волч.  у. 
Манька,  ки,  ж.  Лівая  рука,  шуйца. 

Манькб,  ка,  *.=Манькут. 

Маньк^т,  та,  м.  Лівша. 
Манюній,  манюиький,  машосе(і)нь- 

кий,  манюсюненький  и  манюсншечкий, 

а,  е. "  Ум.  отъ  .малий.  Очень  маленькій, 
крошечный. 

Манйк,  ка  м.  и  наняка.  ки,  ж.  1) 

Чучело.  А  ще  б'ють  тетерюків  на  маняки. 
2)  Віха.  Багацько  снігу,  але  дарма!  Ма- 

няки є  шляхом,    то  потраплю.    Канев.  у. 
3)  Призракъ,  привидініе.  Боюсь  сіх  відьом 
да  маняк.  ЗОЮР.  II.  42.  4)  Статуя?  Баня 

(церковна)  виведена  зкругла  -  гранчаста, — 

одна  іранка  більша,  а  друга  менша,  'і  на 
кожній  більшій  гранці  вікно,  а  на  меншій — 
заміець  вікна,  маняк  з  чорною  мармуру. 
Св.  Л.  25. 

Манйчити,  чу,  чиш,  гл.=Маячити. 
Далеко  над  Россю  манячив  якийсь  магазин 
з  червоної  цегли.  Левиц.  Образ  за  образом 
манячать ,  минаються ,  десь  зникають. 
Левиц. 

Мана,  пи,  ж.  Географическая  карта. 

Гал. 
Мара,  рй,  аг.  1)  Призракъ,  привиді- 

ніе.  Вони  ж,  бачивши  його,  що  ходить  по 

морю,  думали,  що  се  мара.  вв.  Мр.  VI.  49. 
Василина  з'яви.шсь  і  ечезла,  як  мара.  Ле- 

вин.. Що  ж  се  таке?  Се  не  мира,  моя  се 
мати  і  сестра.  Шевч.  340.  2)  Злой  духъ, 

разновидность  чорта,  обморочивающій  лю- 
дей, затемняющій  имъ  разеудокъ,  чтобы 

завести  ихъ  въ  опасное  місто.  Чуб.  I.  196. 
Туди  мене  .мара  несе,  де  грають  музики. 
Гол.  IV.  460.  Убрався  в  сажу,г  як  мара. 
А  мара  його  знає,  де  він  ся  подів!  А  чорть 
его  знаетъ,  куда  онъ  дівалея!  Каменец,  у. 

3)  Сонъ,  сновидініе,  греза.  Сон  —  мара, 
Бог — віра.  Ном.  Л«  11345.  Чаще  во  мн.  ч.: 
мари.  Ой  місяию-місяченьку!  не  світи  нікс  иу, 
тільки  мойму  миленькому,  як  іде  додому. 
Світи  йому  вдень  і  вночі  і  розганяй  мари. 
ЗОЮР.  II.  240.  У  Левицкаго  употребл. 
въ  значеній:  мечты.  Не  зросла  вона  в  рос- 
коші.  Мари  об  таких  хатах  раскішних 
здались  їй  пустими. 

Маранча,  чи,  ж.  Множество.  Маранча 
гусениц  на  капусті.  Вх.  Лем.  434. 

Мараст,  ту,  ж.=Мерест  1.  Вх.  Уй  251. 

Марвавкати,  каю,  вш,  гл  —  Мнявкати. 
Марга,  ги,  ж.— Маржина.  Вх.  Зн.  35. 
Марево,  ва,  с    1)  Сухой  туманъ,  вол- 

нующіяся  испаренія.  Сонце  піднялось  висо- 
ченько,   роса   висохла;    над    ставками,  над 

садками    затремтіло  ясне  марево.    Левиц. 

І.  9.  2)  Миражъ,  обманчивое  видініе.  Ма- 
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рево,  паноче,  увесь  світ  мороче.  Ном.  №  3059. 
Марево  мріється,  неначе  діється.  Ном. 
№  13431. 

Марена,  ни,  ж.  1)  Чучело,  которое 
дЬлаютъ  въ  праздникъ  Ивана  Купала. 
Чуб.  III.  193.  2)  Раст.  КиЬіа  ііпсіогит. 
ЗЮЗО.  I.  134.  Ум.  Маренка.  Маренка  па- 

хуча. Раст.  Азрегиіа  осіогаїа.  ЗЮЗО.  I. 
113. 

Марень,  рця,  м.  Мартъ  (місяць).  В 
мареиь  гце  змерзне  старець.  Ном.  стр.  282, 
№  413. 

Маржйна,  ни,  ж.  Скотина.  Вх.  Зн.  35. 
Тітка...  завела  його  (пастушка)  до  багача, 
чи  не  взяв  би  до  маржини.  Федьк.  Ум. 
Маржйнка. 

Мари,  иар,  мн.  1)  Носилки  (для  умер- 
шихъ).  Несли  труну  на  марах  бояре.  Кв. 
I.  114.  Щоб  тебе  на  мірах  винесло!  Же- 

лаю тебі  смерти.  (Проклятіе).  Ном.  №  3791. 
2)  См.  Мара  3. 

Марина,  ни,  ж.  1)  Раст.:  а)  РугеїЬгит 
согутЬозит.  ЗЮЗО.  I.  133.  б)  АпШетв 
поЪШз.  ЗЮЗО.  I.  111.  2)  Рыба  ВагЪшз 
ПиУІаШіз.  Браун.  25.  Шух.  I.  24. 

Марити,  рк>,  риш,  гл.  Грезить,  меч- 
тать. Поетична  дута  марила.  Левиц. 

Пов.  11. 
Маритися,  риться,  гл.  безл.  Грезиться, 

представляться,  спиться. 
Маришка,  ки,  ж-  Раст.  Огідапит  уиі- 

§аге^=материнка.  Лв.  100. 

Марище,  ща,  с --Мара. 
Марім'ята,  ти,  ж.  Раст.  Тапасеїит Ьаіватіїа.  Вх.  Лем.  434. 

Маркітннй,  а,  є.  1)  Скучный,  невесе- 
лый, недовольный,  огорченный.  2)  Жуткій. 

Маркітно,  нар.  1)  Скучно,  невесело. 
2)  Жутко. 

Маркбта,  ти,  ж.  Тревога,  безпокой- 
ство;  дурное  раснеложеніе  духа. 

Мармазйнка,  ки,  ж.  Шапка  изъ  си- 
ня го  или  краснаго  сукна,  съ  загнутою  ма- 

ховою опушкою.  Гол.  Од.  70. 
Мармиза,  зи,  ж.  Презрительно  о  лиці: 

морда,  рожа.  ()дпас  уже  товсту  мармизу! 
Мармор  и  мармур,  ру,  м.  Мраморъ. 

З  мармору  вироблена  постать.  Мир.  ХРВ. 
388.  Якою  там  срібла,  злота,  квіток,  мар- 

мору! Левиц.  І.  223.  Широкий  ганок  з  бі- 
лого мармуру.  Федьк. 
Марморбвий  и  мармурбвий.  Мрамор- 

ный. Ой  у  полю  край  дороги  стоїть  ка- 
мінь мармуровий.  Ушиц.  у.  Цілий  день 

сном  мертвим  міцним  спіш  ти  в  гробі 
мармуровім.  К. 

Мармбс,  са,  ж.=Мармиза- Мармуза. 
Ув.  Мармосяка.  Хере.  Екатер.  Слов.  Д., 
Эварн. 

Мармотати,  чу\  чеш,  іл^  Бормотать. 
Мармиза,  зи,  об.  1)=Марми?а.  2)  Не- 

отеса, грубый  человікь?  На  вгороді  гар- 
бузи,— нема  мою  мармузи  (о  парні).  Мет. 

101. 
Мармур,  ру,  м.  1)  См.  Мармор.  2)= 

Птица  Кропивник.  Вх.  Пч.  II.  7. 
Мармурник,    ка,    м.    Раст.    8аІЬугив 

8ІІУЄ8ІГІ8.  Лв.   99. ' Мармурбвий.  См.  Марморовнй. 
Марм^рок,  рку,  м.  Родъ  глины.  Шух. І.   95. 

Марне,  «а;?. —Марно.  Ой  плачу  я,  пла- 
чу, свої  літа  марне  трачу.  Мет.  Ум.  Мар- 

нёнько.  Ой  і  як  нам  (літам)  не  марненько 
йти:  нікому  нас  шанувати.  0.  1862.  VI.  30. 

Марний,  а,  є.  1)  Пустой;  тщетный, 
напрасный.  У  мене  син  марною  слова  не 
скаже.  НВолын,  у.  Розгнівався  мій  милень- 

кий та  за  марне  діло.  Чуб.  Та  я  прокляв 
його  оселю  марну.  К.  Іов.  11.  2)  Хулой, 
болезненный  на  видь.  Сестро  ж  моя, 
сестро,  сестро  дорогая!  Ой  чого  ж  ти, 
сестро,  на  личку  марная?  Грин.  III.  401. 

Марник,  ка,  м.  Вісь.  Вх.  Лем.  434. 
Марнйця,  ці,  ж.  Пустякъ,  ничтожная 

вещь.  Желех. 
Марність,  ности,  ж.  1)  Суета,  тщета, 

суетность.  2)  Ничтожность,  пустота. 
*  Марніти,  нію,  еш,  и.  Чахнуть,  ху- 
діть,  вянуть.  Марнів  та  й  марніє  Па- 
рася  моя.  МБ.  Н.  25.  А  щоб  личко  не 

марніло  з  чорними  бровами, — до  схід  сонця 
в  темнім  лісі  умийся  сльозами.  Шевч.  81. 

Мирно,  нар.  Попусту,  напрасно,  безъ 
пользы;  тщетно.  Літа  мої  молодії  марно 
пропадають.  Шевч.  43.  Як  марно  нажив, 
так  марно  й  піде.  Ном.  №  7213.  Марно 
перегоріло  і  перетліло  моє  життя.  Левиц. 
Ум-  Марненько.  Як  батька  покинеш,  мар- 

ненько загинеш.  Л  у  каш.  10. 
Марновірство,  ва,  с.  Суевіріе.  Желех. 
Марнод^мець,  мця,  м.  Пустодумъ. 
Марномбвець,  вця,  м.  Пустословь. 
Марнота,  ти,  ж.  1)  Суета,  суетность. 

Угор.  2)  Малость,  ничтожная  вещь.   • 
Марнотрав,  ва,  ж.— -Марнотравець. 
Марнотравець,  вця,  м.  Расточитель, 

мотъ. 
Марнотравити,  влю,  виш,  гл.  Мотать, 

расточать. 
Марнотравиця,  ці,  ж.  Мотовка,  расто- 

чительница. Гол.  III.  167. 
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Марнотравний,  а,  е.  Расточительный 

Марнотравство,  ва,  с.  Мотовство,  расто 
чительность. 

Марнотрат,  та,  м.  Расточитель.  Черн 

Марнотрата,  ти,  ж.  Расточительность 
мотовство. 

Марнотратити,  чу,  тнш,  <л.=Марно 
травити. 

Марнотратка,  ки,  ж.  Расточительница 

Марнотратний,  а,  е.  Расточительный 

Марнотратник,  ка,  н.=Марнотрат. 
Вх.  Уг.  251. 

Марнування,  ни,  с.  Напрасная  трата, 
потеря. 

Марнувати,  нун»,  вш,  іл.  Попусту, 

безъ  толку  растрачивать,  истреблять.  Мар- 
нують ліс  пани:  ще  молодий,  ріс  би  та 

ріс,  а  вони  геть  увесь  вирубали.  Каменец,  у. 
Марнує  чоловіка:  бере  великих  у  гвардію,  а 
вони  не  вертаються  і  дітей  від  них  нема. 
Каменец,  у.  Марнувати  час.  Попусту  терять 

время. 

Марнуватися,  нуюся,  ешся,  гл.  По- 
пусту пропадать,  приходить  Въ  упадокъ. 

Господарство  марнується.  Левиц. 

Мароква,  ви,  ж.  Трясина,  топь,  бо- 
лото. Угор. 

Мартин,  на,  м.  Птица:  мартынъ,  ры- 
боловъ.  В  небі  крутилися  білі  мартини  і 
чайки.  Левиц. 

Мартовйй,  а,  е=Марцьовий. 

Мартовйк,  ка,  м.  Родившійся  въ  мар- 
тб.  См.  Марчук. 

МартоплЯс,  са,  м.  Вертоирахъ,  фиг- 
ляръ.  Там  мартопляс  кричав,  сміявся. 
Котл.  Ен.  НІ.  53. 

Мартюк,  ка,  м.  Заяцъ,  родившійся  въ 
маргв.  Ум.  Мартючбк. 

МарУда,  ди,  об.  Копотунъ,  копотунья, 

мямля,   М'ПШКОТНЫЙ. 
Марудитися,  джуся,  дишея,  гл.  Ко- 

паться, возиться,  "мішкотно  двлать. 
МарУдний,  а,  е.  Копотливый,  медлен- 

ный, мъшкотный. 
Марудність,  нести,  ж.  Копотливость, 

мъшкотность. 

МарУдно,  нар.  Копотливо,  медленно, 
мъшкотно. 

МарУна,  ни,  ж.  Раст.  Маточная  тра- 
ва. Маїгісагіа,  РугеїЬгит  рагіЬепіит.  Вх. 

11ч.  I.  12.  А  маруна  посходила  та  пополо- 
віла. Гол.  1.  290. 

Маручатн,  чу,  чйш,  и.=Мурчати. 
Вх.  Леи.  434. 

Марфе,  фи,  ж.  У  гуцульскихъ  древо- 

рубовъ:  дерево,  сбиваемое    въ    плоты  для 

силава  по  рів-в.  Шух.  I.  181. 
Мархотка,  кн,  ж.  Махорка.  Ум.  Мар- 

хбточна.  Ой  курив  я  мархоточку,  а  тепер 

лехкий  табак.  Грин.  Ш.  244. 

Марцйвки,  80К,  ж.  Раст.  АвЬег  сЫ- 
пеп$І8  І>.  ЗЮЗО.  I.  171. 

Марципан,  ну,  м.  Родъ  пирожнаго. 

Обійдеться  циганське  весілля  і  без  марци- 
панів. Чуб.  І.  300. 

Марці  вкн,  вбк,  ж.  Цыплята,  вылу- 
пи вшіеся  въ  март*. 

Марцьовий,  а,  є.  Мартовскій.  Иема 
з  нього  нічого,  як  з  снігу  марцьового.  Чуб. 

І.  272. 
Марчити,  чу,  чнш,  м.=Марнувати, 

марнотратити.  Він  не  марчив  свою  добра, 

а  так  з  добрими  людьми  прогуляв  та  по- 
роздарював  убожі.  Канев.  у.  Марче  мое 
добро.  Канев.  у.  Хиба  він  призведе  до  добра? 
Одно  худобу  марчить  та.  й  годі.  Лубен,  у. 

Марчітиц  чію,  вш,  и.  Стариться,  дрях- 
леть; приходить  въ  упадокъ.  Вже  й  дід 

марчів  й  пасіка  марчіє.  Вас.  208. 
Марчук,  ка,  м.  Щенокъ,  родившійся 

въ  маргв. 

Маршал,  ла,  м.  1)  Маршалъ.  2)=: 

Маршалок  1 .  Ондрій  Степанович  ще  й  мар- 
шалом був    О.  1862.  У.  105. 

Маршалёнко,  ка,  м.  Сынъ  маршала. 
Маршалівна,  ни,  ж.  Дочь  маршала. 

Маршалкувати,   кую,  вш,    гл.    Зани- 
мать должность  маршала. 

Маршалок,  лка,  м.  1)  Предводитель 
дворянства.  Маршалок  повітовий  К.  МБ. 

П.  121.  2)  Староста  въ  свадебпомъ  обря- 
ді». Не  дивуйтеся,  маршалки,  що  коро- 

тенькі подарки.  Мет.  190.  3)  Дворецкій. 

Маршляк,  ка,  м.  Родъ  черной  крас- 
ки (у  гончаровь).  Канев.  у. 

Маршу  вати,  шую,  вш,  гл.  Марширо- 
вать. КС.   1882.  V.  353. 

Марь,  рі,  ж.  Раст.  СЬепороіІіиш  Воі- 
гуз  Ь   ЗЮЗО.  І.  116. 

Марюка,  кн,  ж.  Ув.  оть  мара.  Нриз- 
ракъ,  привидвніе,  злой  духъ.  Згинь  ти, 

марюко!  Мир.  ХРВ.   10. 

Марянка,  ки,  ж.— пахуча.  Раст.  Смол- 
ка пахучая,  Азрегиіа  оііоіаіа.  См.  Марена, 

Масалйґа,  ґи,  ж.  Моть,  плуть.  Зміев.  у. 
Маслак,  -  ка,  м.  Кость.    Хоч   рябо   на 

виду,  так  маслаки  до  ладу.  Ном.  №  7313. 
Полапають  йою  за  бок:  чи  багато  поросло 

сала;  як  до  маслака  долапають,    то    зна- 
чить худий.  Драг.  2.  Ум.  Масдачби. 

Маслакуватий,  а,  е.  Ширококостный. 
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Маслачок,  чка,  м.  1)  Ум.  оть  мас- 
лак. 2)  Кость  пальца,  Еаіап&а. 

Маслаччя,  чя,  с  соб.  Кости.  Маслаччя 
болить  після  тою,  як  упав.  У  одною,  ка- 

жуть, пана  в  чоловік,  такий  мертвяк,  що 
без  шкури  і  без  мняса,  саме  маслаччя. 
Лубен,  у. 

Маслина,  ня,  ж.  Оливка,  плодъ  мас- 
личнаго  дерева,  Оіеа  еигораеа  Ь. 

Шслятя,  лю,  лиш,  ы.  Маслить. 

Маслкчко,  ка,  с  1)  Ум.  оть  масло. 
2)  Родъ  игры.  Ив.  46. 

Масло,  ла,  с.1)  Масло  (коровье).  Пла- 
ває, як  вареник  у  маслі.  Ном.  №  1721. 

Масло  робити.  Пахтать,  сбивать  масло. 
Сонце  світить,  дощик  кропить,  чарівниця 
масло  робить.  2)  Елей,  игро.  3)  Муравйне 
масло.  См.  Муравиний.  4)  Родъ  игры.  Мил. 
56.  Ив.  29.  5)— ворбняче.  Раст.  а)Сопуа1- 
Іагіа  роїудопаїиш.  Лв.  98.  б)  Ілііит  таг- 
іа§оп.  Лв.  99. 

Масловйй  м'яч.  Родъ  игры  въ  мячъ. 
Ив.  33. 

Маслосвятити,  чу,  тиш,  и.  Соборо- 
вать, совершать  елеосвященіе.  Учора  Ною 

маслосвятили.  Харьк. 
Маслосвяття,  тя,  с.  Елеосвященіе. 

Занедужала  небога.  Уже  й  причащали 
й  маслосвятие  служили — ні,  не  помагало- 
Шевч.  115. 

Маслувати,  л^ю,  еш.  м.=Маслоовя- 
титв.  Хто  у  вас  хворий? — Дід,  та  дуже 
трудний;  так  умора  маслували.   Канев.  у. 

Масльони,  льбн,  ж.  жм.=Сласть6ни. 
Масльбиити,  ню,  ниш,  гл.  Муслить. 
Маслюк,  ка,  ,и.=Масляк  1  н  2. 
Маслак,  ка,  м.  1)  Масленикъ  (грибъ). 

Радом,  у.  Раст.  Воіеіиз  Іиіеиз.  ЗЮЗО.  I. 
114.  2)  Слизень,  улитка,  Ілтах.  3)=^Мас- 
лянка  5.  Вас.  182. 

Масляна,  ної,  ж  Масленица.  Св.  Л. 
222. 

Масляний,  а,  е.  Масляный.  За  мас- 
ляні вишкварки  не  помирились.  Поссорились 

за  ничто.  Ном.  №  3513. 

Масляниця,  ці,  ж.=Масниця.  Мас- 
ляниця — баламутка:  обіщала  масла  и  сиру 
та  не  хуткс  Ном.  Л»  526. 

Масляяка,  ки,  ж.  1)  Пахтанье,  тво- 
рожистая сыворотка,  остающаяся  послі  от- 

діленія  масла.  Не  прийшла  я  до  тебе  по 
воду,  іно  по  грубий  сир  і  густу  сметану  і 
густу  маслянку.  Чуб.  І.  56.  Также  и  родъ 
кашицы,  сваренной  изъ  такой  сыворотки. 
Іде  циган  вечеряти-,  випив  піл  бляшанки, 
та  як  муха    до    патоки    припав    до  мас- 

лянки. Рудан.  І.  68.  2)  Пахталка,  ручная 

маслобойня.  3)  Маслянка,  посуда  для  мас- 
ла. На  столі...  тарілка  з  гарячими  пиро- 

гами і  маслянка  з  маслом.  Левиц.  І-  157. 
4)  Раст.  а)  Шині  шагіа^оп  Ь.  ЗЮЗО.  І. 
157.  б)  ЬаІЬгаеа  вдиашагіа  Ь.  ЗЮЗО.  І. 
126.  5)  Жирная  білая  мергельная  глипа. 
Вас.  182.  Ум.  Масляночка. 

Масляно,  нар.  Много  масла.  Сиряно, 
масляно.  Ном.  №  6485. 

Масляночка,  кн,  ж.  Ум.  оть  маслинка. 
Масляр,  ра,  м.  Продавець  масла. 
Маолярка,  ки,  ж.  Продавщица  масла- 

,  Масний,  а,  є.  1)  Масляный.  Масна  не- 
діля. Воскресенье  на  сырной  неділі.  2) 

Жирный,  пропитанный  жиромъ,  масломъ 
(о  кушаньяхъ).  Масні  пироги.  3)  Замас- 

ленный, засаленный.  4)  Переносно  (о  сло- 
вахъ).  Усиленно  ласковый,  усиленно  при- 

вітливий, но  въ  то-же  время  неискренней. 
Слова  масні,  а  пироги  пісні.  Нп.  Масної 
бесіди  чоловік.  Ном.  №  12918. 

Масниця,  ці,  ж.  Масленица.  Каменец, 
у.  Почекайте,  вареники,  прийде  на  вас 
маснйця/  Чуб.  І.  265.  Ум.  Маснична. 

Шсничка,  ки,  ж.  1)  Ум.  оть  мас- 
нйця. Ой,  масничко,  яка  ти  була*  Як"  би 

тебе  сім  неділь,  а  посту  одна.  Грин.  І. 
240.  2)  Маслянка  (посуда  для  масла).  3) 
Кадка  съ  масломъ.  4)  Маслобойка. 

Масно,  нар.  1)  Масляно,  жирно.  Масно 
їсти.  Жирно  ість,  ість  скоромное.  Желех. 
2)  (О  словахъ).  Льстиво,  преувеличенно 
ласково. 

Мастак,  ка,  м.=Мистець.  От  я  до 

жалю  не  мастак.  Котл.  Ен*.  VI.  49. 
Мастйло,  ла,  с.  1)  Кисть  для  смазки. 

І  сокира,  і  мастило,  що  від  воза  ся  лишило. 
Чуб.  V.  1061.  2)  Мазь;  масло.  Піддайте 
ще  трохи  до  вареників  мастила. 

Мастити,  мащу\  тйш,  гл-  1)  Мазать, 
намазывать,  смазывать  масломъ  и  вообще 
масля  нистымъ  веществомъ,  умащать.  Хто 
мастить,  тому  віз  не  скрипить.  Чуб.  I. 
280.  Мастити  голову.  Мир.  Пов.  Н.  73. 
Середа  піст,  не  треба  губи  мостить. 
Ном.  №  534.  Моїм  маслом  та  мене  й 

мастить.  Чоботи,  закурені  пилом,  ді- 
став... і  почав  їх  мастити  добрим  дьог- 

тем проти  огню.  Г.  Барв.  164.  2)  Мазать 
глиной.  Щоб  ніколи  цьою  куточка  не  мас- 

тила, то  тобі  буде  добре.  Чуб.  І.  4.  3) 
Пачкать,  загрязнять.  Продай,  милий,  рабі 
бички,  купи  мені  черевички,  щоб  я  боса  не 
ходи.га,  щоб  ніженьки  не  мастила..  Грин. 
III.  684.  4)  Тасовать  (карты).   5)  Словами 
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мастити.  Услаждать,  утішать,  обольщать. 
Мої  слова  мастили  людям  душу.  К.  Іов. 

Як  стали  творити,  словами  мастити,  му- 
сив оке  я  з  коня  встати,  горілки  купити. 

Мастільниця,  ці,  ж.  Мазальщица.  Св. 
Л.  314. 

Масткий,  а,  е.  Жирный,  масляный, 
маслянистый.  Мастке  сало.  Мастка  мина. 
Мастке  полотмб.  Плотное  полотно.  Ум. 
Мастиёнький. 

Масткослбвий,  а,  .е.  Сладкоречивый. 

Масткословмти,  влю,  виш,  гл.  Умас- 
ливать, ублагать.         ш 

Масть,  ти  и  масць,  ці,  ж.  1)  Мазь. 
Треба  масти  шукати  від  пальця.  Кіев.  г. 
2)  Масть,  цвіть  животнаго.  3)  Масть  (въ 
картахъ).  До  всякої  масти  козирь.  Ном.  № 
13551. 

Масюнеиький  и  жасиюінький,  а,  є. 

Крохотный,  чрезвычайно  малый. 
Мата,  ти,  ж.  Родъ  толстой  рогожи 

изъ  соломы. 

Матаржйн,  ну,  м.  Родъ  хліба  изъ 
кукурузной  муки  съ  зеленью.  Шух.  I.  144. 

Матербас,  су,  м.  Пестрядь  (матерія). 
Гол.  Од.  13.  Оеред  базару  торгували  жиди 
стрічками,  ситцем,  матербасом.  Левиц. 

Матер&анва,  ей,  ж.  Раст.  ТЬутик 
зегруНит. 

МатерЙ8на,  ни,  ж.  Наследство,  полу- 
ченное послі  матери.  Князь  прогайнував 

усю  батьківщину,  зоставив  їй  (жінці) 

тілько  будинок  невеличкий  у  місті  з  са- 
дочком і  двором,  бо  то  була  її  материзна, — 

тою  вже  не  змії  проіайнуватиМВ.  II.  32. 

Матерйзнений,  а,  е.  Изъ  наследства, 
доставшагося  отъ  матери.  Се  у  мене  плахта 
материзнена.  Волч.  у. 

Материк,  ка,  м.  Подпочва,  нетронутая 

земля  подъ  почвой.  Докопалися  до  мате- 
рика, либонь  і  вода  буде. 

Материн,  на  не,  Материнъ.  Отцева  і 
материна  молитва  зо  дна  моря  рятує. 
Ном.  Я  9373. 

Материнка,  ки,  ж.  1)  Раст.:  а)  Ду- 
шица, Огі^апиш  уиїдаге  Ь.  ЗЮЗО.  І.  130. 

б)  Саепоройіит  гиі^аге.  Шух.  І.  21.  в) 
ТЬутив  вегруїїит.  Анн.  354.  Лв.  102.  Ой  у 
полі  нивка,  на  ній  материнка.  Чуб.  V.  96. 
2)  мн.  Матерйики=Матірка  2.  ЗЮЗО.  І.  115. 

Материнський,  а,  є. = Матерній.  При- 
вернися до  мене  своїм  добрим  і  материн- 

ським серцем.   Чуб.  І.  92. 

Матерня,  риї  я  матерія,  рії,  ж.  1)  Ма- 
терія, ткань.  То  пасмо  проміння  обливало... 

крісла,  оббиті  рябою   недорогою  материею. 

Левнц.  Так  кравець  крає,  як  материг  стає. 

Чуб.  І.  259.  2)  Вещество,  матерія.  3)  Пред- 
меть,  матерія,  содержа  ніе.  Взяв  він  най- 

нижчу матерію  до  оповідання.  К.  Ґр.  Кв.  XX. 

Матерняя,  лу,  м.  Матерьялъ.  Желех. 
Мвтеркувати,  кую,  вш,  гл.  Бранить 

по  матери.  Вх.  Лем.  434. 

Матернйй,  а,  6.  Заматерілнй.  Ма- 
терка дівка.  НВолнн.  у. 

Матерній,  я,  в.  Материнскій.  Ма- 
тернє молоко.  Мнж.  46.  Обнови  у  серці 

матерню  радість.  Чуб.  П.  16.  Матерня 
мбва.  Родной  язывъ. 

Матерно,  нар.  По  матери,  по  матер- 
щині.  Лаяти  матерно. 

Матерювати,  рюю,  вш,  іл.  Быть  по- 
саженной матерью.  Черк.  у. 

Материнка,  ки,  ж.  Вінокь  изъ  разно- 
цвітньїхь  бумажныхъ  цвітовь  у  дівушекь. 

Ніжинск.  у.  КС.  1893.  V.  283. 

Мати,  тері,  мн.  матері,  ж.  Мать. 
Есть  у  мене  батько  і  рідная  мати.  Мет. 
94.  Тілько  в  світі  правди,  що  рідная  мати. 
Нп.  Мати  Ббжа.  Богоматерь.  Головата  мати. 
Мать  на  свадьбі.  Маркев.  108,  109. 
Старша  мати.  Настоятельница  монастыря. 

К.  ПС.  1 18.  Скарбова  лати.  Монахиня,  за- 
гадывающая монастырскимъ  хозяйствомъ. 

К-  ПС  108.  Ум.  Матка,  матінка,  матіноньна, 

матіночка,  матонька,  маточка,  иатуня,  ма- 
туся, матусенька,  матусечна.  Мил.  200. 

Поклонися  мамоньці  низенько  у  кгжжм. 

Мет.  См.  также:  Мама,  мамка,  маиуня,  ма- 
муся, матусенька,  неня,  ненечка,  ненька. 

Мати,  маю,  вш,  гл.  1)  Йміть.  Ой  мала 
вдова  сина  -еокола.  Макс.  /  любив,  і  кохав, 

собі  дівчину  мав.  Мет.  25.  Отже  мати- 
мемо зятя!  Левиц.  Яка  коса  глас  довгий 

має,  здає — ота  й  лучна.  Харьк.  у.  Терпи, 
тіло:  маєш,  що-сь  хотіло.  Ном.  №  7073. 
Ой  мати,  мати,  ти  жалю  не  маєш!  Мет. 

70.  Ой  повінь,  вітроньку,  а  з  гори  в  до- 
лину, де  маю  родину.  Мет.  244.  Маєш  гцо 

їсти?  Ну  й  їж  мовчки!  Ось,  маєш  книгу! 
На,  возьми  книгу!  От  тобі  й  маєш!  Воть 
тебі  на!  Матимеш  із  їм  клопоту  (роббту)! 

Будеть  тебі  съ  нимъ  хлопотъ!  Дідона  ж 
мала  раз  роботу,  як  з  ним  побігла  на 
охоту.  Котл.  Ен.  І.  25.  Бог  має.  Ніть. 
За  Ганною  навіть  піп  не  йшов,  бо  ховати 
Бог  мало  загцо.  Левиц.  І.  76.  Чорт  пае, 

на.  Ніть.  6  гроші?  Чорт-ма  й  копійки! 
Въ  слід,  примірі  мати  знач?  родить:  Ка- 

жуть люде, — чою  я  така  гожа?  Мене  мати 
тоді  мала,  як  зацвіла  рожа.  Грин.  III. 
156.  2)  Наміреваться,  быть,  наміренішмь, 
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предполагать.  Щось  маю  казати  тобі — 
іди  сюди!  Кому  Господь  має  що  дати, 
то  дасть  і  в  хаті.  Ном.  Козак  дівку 

вірно  любить, — заняти  не  сміє:  тим  я  її 
не  займаю,  що  сватати  маю.  Мет.  105. 
А  се  сі  воли  за  що  маєте  продати?  Ка- 

менец, у.  Голуб  голубоньку  да  покинути 
має.  Мет.  78.  Я  мав  заколоти  свиню,  та 
шкода,  бо  молода  ще.  Черк.  у.  Він...  зараз 
постеріг,  що  то  його  мають  виряжати 

з  дому.  Левиц.  І.  245.  Через  тиждень  Лео- 
нид Семенович  мав  виїхати  до  Кигва. 

Левиц.  Ой  мала  я  журитися, — нехай  на 
Петрівку.  Макс.  3)  Быть  должнымъ.  Як 

вас,  паничу, -маємо  звати?-Х&рьк.  у.  Маєш 
робити,  то  роби  по  правді,  не  виляй.  Чи 
зійшло  сонце?  Мало  зійти  вже.  Каменец, 

у.  4)  Съ  неопредЬл.  накл.  глагола  перево- 
дится безличной  формой:  придется.  Ой 

знаю,  знаю,  кою  я  кохаю,  тільки  не  знаю, 
з  ким  жити  маю.  Мет.  78.  А  ти  маєш 

з  їм  укупі  робити.  5)  Мати  за  кбго,  за 

що.  Считать"  кого  к±мъ,  ч'Ьмъ.  Жінка,  що 
сама  відбувала  б  жнива,  мала  б  себе  за 
вдову  і  народ  би  ганив  за  се  чоловіка,  що 
він  хліба  святою  вкупі  не  заробляв  із  жін- 

кою. Г.  Барв.  147.  Мене  люде  за  дурною 
мають.  Г.  Барв.  343.  Він  не  має  мене  за 

матір.  НБольш. '  у.  Він  не  має  мене  за 
устілку.  Онъ  считаетъ  меня  ни  во  что. 
НВолын.  у.  6)  Має-бути— Мабуть.  Має- 
бути  панич  простив  МВ.  І.  55.  7)  Маючи 
звичай.  Соблюдая  приличіе.  8)  Мати  злість 
на  нбго.  Злобствовать  на  кого.  Злість  на 
мене  має  Кость.  НВолын.  у.  9)  Мати  на 
мислі.  Предполагать,  думать.  Скажи,  мені, 
серце  моє,  що  маєш  на  мислі?  Мет.  63. 
10)  Мати  на  пеньку.  Помнить,  держать  въ 
памяти,-  Я  на  пеньку  собі  маю,  що  він  ка- 

зав мені,  той  ворожбит-циган.  Каменец, 
у.  11)  Мати  на  оці.  Не  спускать  съ  глазъ. 
Св.  Л.  70. 

Матися,  маюся,  ешся,  и.  1)  Быть, 
находиться,  йміться.  А  третя  (частина 
війська)  где  ся  має?  В  Чорному  морі  по  -о- 
пає.  АД.  Як  би  так  малось,  як  не  ма- 

ється, так  що  б  пю  було!  Ном.  №  5373. 
А  малась  воля,  малась  сила!  Шевч.  Як  би 
малась  сила!  Щевч.  46.  День  той  малось 
свято.  Мкр.  Н.  15.  2)  Поживать,  чувство- 

вать себя.  Здоров,  Воле,  пане  свату!  Ой 
як  ся  маєш,  як  живеш?  Котл.  Ен.  Иногда 

вмісто  ся — себе:  Там  сидів  сокіл, — смутно 
себе  мав.  АД.  Матимешся!  Будеть  тебі! 

Як  фельфебер  тебе  захопить,  то  мати- 
мешся! Федьк.  3)  О  матеріальной    обезпе- 

ченности:  Як  він  мається?  Насколько  онъ 
состоятеленъ?  Добре  мається,  зле  мається. 
Онъ  состоятеленъ,  онъ  не  состоятеленъ. 
Роспитує  про  йою,  як  він  собі  мається, 
та  й  напитала,  що  в  йою  хутір  е.  МВ. 
(О.  1862.  Ш.  48).  А  як  він  собі  мається 
добре,  то  й  бояре...  і  тії  за  йою  тягнуть 
руку.  К.  ЧР.  4)  Долженствовать,  предпо- 

лагаться. Скоро  вже  й  весілля  малось  бути. 
Грип.  І.  66.  Подай,  мила,  білу  руку,  щоб 

бачили  люде,  що  малася  чужа  бути, — те- 
пер моя  будеш.  Грин.  III.  213.  Малося 

йти  в  город,  та  дощ  не  пустив.  Зміев.  у. 
5)  Разсчитывать,  предполагать.  Пехай  сей 
козак,  бідний  нетям,  не  мається  в  тебе 
сег  заставщини  викупляти.  ЗОЮР.  І.  206. 

Матиця,  ці,  ж.  1)  Матка,  ІЛепіз.  2) 
Дикая  свинья.  Вх.  Пч.  II.  7.  3)  Пчела- 
матка.  Вх.  Уг.  251.  4)  Сіауісерв  ригригеа 
(Зсіегоііит).  Вх.  Лем.  434.  5)  Втулка  въ 
мельничномъ  колесі. 

Матінка,  кн,  ж.  Ум.  отъ  мати.  Ма- 
тушка. Журба  не  матінка.  Ном.  №  2259. 

Въ  разговор*  женщинъ  между  собою  упо- 
требляется какъ  слово  обращенія.  Ох, 

моя  матінко,  як  утомилась!  Шевч.  Як 
згадаю,  що  стояв  він  гордий  та  спокійний 
такий, — матінко!,  ні,  не  піду!..  .  МВ.  II. 
27.  Ум.  Матінокька,  матіночка.  А  прихо- 

дить додомонмз},  б'є  і  лає  матіноньку. 
Грин.  III.  380.  А  нема  роду  найвірній- 
шою  над  ту  матіночку.  Мет.  243. 

Матінкувати,  к^ю,  еш,  гл.  Часто  го- 
ворить: ох,  матінко!  Ох,  .матінко! — тут 

шепче,  оха  матінкує  (баба-шептуха),  а 
там  на  здобич  поіляда.  Лохв.  у.  Слов.  Д. 

Эварн. 
Матінчин,  на,  ие.  Матушкинъ. 

Матір,  тері,  ж.  Матерь,  мать.  А  мені 
здається,  що  ви  моя  матір.  Левиц.  Як 

родивсь  Сус  Христос,  до  Матір  Божа  по- 
клала Йою  в  яслах.  Чуб.  І.  49.  Матері 

кожної  дитини  жаль.  Ном.  Лі  9216.  По- 

требували батька  уп'ять  на  службу,  а син  остався  з  матерею. 

Матірна,  кн,  ж.  1)  Мать.  Оттак  асі 
матірки  нападають  на  дочок.  Кв.  II.  178. 
Добре,  що  матірки  тут  нічого  не  кажуть. 
Федьк.  2)  Конопля,  дающая  сімена,  за- 

машка, СашіаЬія  заііїа  Ь.  Вас.  199. 

Матіркувати,  к^ю,  еш,  гл.  Ругаться 
но  матери.  Іде  піп,  а  він  матіркує,  ска- 

зано, п'яний.  Каменец,  у.  Став  мене  ма- 
тіркувать.  НВолын.  у. 

Матірний,  а,  е.  Сділанннй  изъ  матір- 
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КМ.  См.  Матірна  2.  Матірне  прядіво.  КС. 
1893.  VII.  80.  Матірне  полотно.  Волч.  у. 

Матірчатий,  а,  е.— Матірний.  Желех. 
Матіхна,  ни,  дае.=Матінка.  На  тобі 

кошульку,  моя  матіхно.  Мет.   177. 
Матка,  ки,  ж.  1)=Мати.  Який  те- 
пер світ  настав,  гцо  син  матки  не  пізнав. 

Чуб.  На  те  циган  матку  б'є,  щоб  його 
жінка  боялась.  Ном.  №  3906.  2)  Пані-матка. 
а)  Хозяйка  дома,  б)  Попадья,  матушка. 
А  як  твоя  думка,  пані -матко,  спитав 
о.  Хведір  у  жінки.  Левиц.  І.  405.  3)  Сам- 

ка, иміющая  дітей.  Ласкаве  телятко  дві 
матки  ссе.  Ном.  №  3302.  4)  Ичела — самка, 
матка.  А  за  ним  повалило  козаитво,  як  за 
маткою  бжоли.  К.  5)= Матірна  2.  Жінкам  же 
треба  було  ще  й  коноплі  брати,  мочити 
матки,  щоб  терти  за  літньою  сонця.  Г. 
Барв.  147.  6)  Ум.  оть  мата.  Давай  матки 
плести,  ну  запинати  вікна,  щоб  не  перся 
мороз  у  хату.  Мир.  ХРВ.  126.  7)  Родъ 
игры  въ  мячъ.  Ив.  28.  КС.  1887.  VI.  458. 

8)— жйтна=Матиця  4.  Вх.  Лем.*  434. 
Матковий,  а;  є  Матковий  м'яч,  гіл- 
ка маткова=Матка  7.  Ив.  28.  КС  1887. 

VI.  458. 
Матланка,  ки,  ж.  Матланки  дати. 

Выдрать,  потрепать  за  волоса.  Грин.  I.  238. 

Матнйй,  &,  е.  Состоятельный,  зажи- 
точный. Вх.  Уг.  251. 

Матнистий,  а,  е.  Иміющій  большую 
матню.  Чуб.  VII.  416. 

Матий,  ні,  ж.  1)  Средняя  часть  ша- 
роваръ,  приходящаяся  между  ногами,  длин- 

ная и  широкая  внизу.  В  червоних  шта- 
нях оксамитних  матнею  у  лицю  мете — іде 

козак.  Шевч.  369.  2)  Средняя  углублен- 
ная часть  невода.  Вас.  186.  Далеко  на  бе- 

рег полізла  мережа  двома  рядами,  а  за  нею 
показалась  з  води  широка  матня.  Левиц. 
Попастися  в  матню.  Очутиться  въ  безвы- 
ходномъ  положеній. 

Матовий,  а,  е.  Матовый.  Глянуло  з 
дзеркала  неначе  її  широке  матове,  трохи 
смугляве  лице.  Левиц. 

Матонька,  ки,  ж.  Ум.  оть  кати. 

Маторженик,  ка,  лс.=Макорженик. 
Желех. 

Маточина,  ни,  ж.  Ступица  въ  колесі. 
Вас.  147.  Балагула  засіш  в  грязь  по  самі- 
сіньки  маточини.  Левиц.  Пов.  99.  Ревнув 
мов  у  маточину.  Ном.  №  12445. 

Маточка,  ки,  ж.  1)  Ум.  оть  мати. 
Та  немає  тих  крамарок,  що  продають 
ріднесеньких  маточок.  Мил.  265  .2)  Крест- 

ная мать.  У  гор.  3)  Пестикъ  (у  цвітка). 
4)  Ум.  оть  матка. 

Маточник,  ка,  м.  1)  Ячейка  въ  со- 
тахъ  для  вывода  матки-пчелы.  2)  Приборъ, 
въ  которомъ  въ  ульі  поміщають  временно 
матку-пчелу,  пока  пчелы  къ  ней  привык- 

нуть. Представляетъ  или  кліточку  изъ 
прутьевъ,  или  цилиндрическій  кусокъ  де- 

рева, нижняя  часть  котораго  снабжена  за- 
зубринами, съ  помощью  которыхъ  уста- 

навливается приборъ  на  перекладинахъ, 
а  въ  верхней  укріплена  часть  камышины, 
въ  которой  и  поміщается  матка.  3)  Раст.: 
а)  Реіазііез  уи1§ап8.  ЗЮЗО.  I.  131.  б)  Ва1- 
Іоіа  пі§га.  ЗЮЗО.  I.  114.  Бгасосерпаїиш 
тоИаУІса.  ЗЮЗО.  І.  121.  Иервіа  писіа. 
ЗЮЗО.  І.  129. 

Матрнґан,  ну,  м.  Раст.  Аігора  Веііа- 
аопа.  Шух.  І.  21. 

Матрос,  са,  м.  Матросъ.  Що  поміж 
тими  караблями  та  матроси  гуляють.  Нп. 
Ум.  Матросик.  Ой,  матросики,  ви,  голуб- 

чики, та  верніте  до  броду!  Грин.  III.  262. 
Матрбськнй,  а,  є.  Матросскій. 
Матувка,  ки,  ж.=Мотувка. 
Мат^ла,  ли,  ж.  Вся  сіть  невода,  кро- 

мі  матні.  Браун.  9. 
Мат^ня,  ні,  дас.=Матуся. 
Матусенька,  ки,  ж.  Ум.  оть  матися. 

Матусенька  свого  сина  вечеряти  просить. 
Мет.    10. 

Матусин,  на,  не.  Маменькинь.  Та 
найшла  в  полі  билину,  та  матусину  й  мо- 

гилу. Чуб.  V.  453. 
Матися,  сі,  ж.  Ласк,  отъ  мати.  Ма- 

тушка. Ум.  Матусенька. 
Матушечка,  ки,  ж.  Ум.  оть  матушка. 
Матушка,  ки,  ж.  1)  Попадья.  Вона 

була  дуже  схожа  на  сельську  матушку.  Ле- 
виц. 2)  Игуменья,  начальница  въ  мона- 

стирі. Ум.  Матушечка. 
Матушчин,  на,  не.  Принадлежащій 

попадьі,  игуменьі. 
Матчаний,  а,  є.  Сділанннй  изъ  ма- 

тірки.  См.  Матірка  1.  Матчана  пряжа. 

Сумск.  у. 
Матчин,  на,  не— Материн.  Коли  б 

нас,  браття,  могла  отцева  й  матчина  мо- 
литва відсіля  визволяти.  Дума.  Тобі  уся 

матчина  худоба  досталась.  О.  1862.  VIII.  8. 

Мать,  кар.— Мабуть.  Лебед.  у. 
Матюк,  ка,  м.  Брань  въ  мать.  Ма- 

тюки гнути.  Ругаться  по  матери. 
Матюкати(ся),  каю(ся),  вш(ся),  сов.  в. 

матюкнУти(ся),  нуХся),  неш(ся),  гл.  Ру- 
гаться), выругать(ся)  по  матери. 
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Матюнка,  би,  ж.  =  Матінка.  А  до- 
нечки хустки  на  піл,  матінці  до  ніг.  Мет. 

I.  Мах,  маху,  м.  Взмахъ,  размахъ. 
За  гден  мах  юлову  зрубав.  Так  махнув 
шапкою,  мов  душа  його  з  тим  махом  ви- 

міну ла.  Г.  Барв.  126.  Так  зо  всього  маху 
і  сунув  ночви  з  дяком  додолу-  Драг.  У  мах. 
Быстро,  сразу. 

II.  Мах!  меж.  отъ  гл.  махати.  Сюди 
мах!  туди  мах!  та  й  вискочив  з  неї  лях! 
Правда,  1868,  423. 

Маха,  хи,  ж.  Бревно,  вставленное  въ 
валъ  вітряной  мельницы,  къ  которому 
приделываются  крылья.  НВолын.  у. 

Махан,  ну,  м.  Баранье  мясо,  мясо  во- 
обще. „Добийте  вола  того,  котрий  му- 

читься, поділіться  та  зваримо  кулішу*. 
Бони  так  і  зробили:  добили  вола,  поділили 
його,  наварили  кулішу  з  маханом  і  давай 

їсти.  Драг.  238.  Уже  і  п'є,  і  їсть  чабан, 
чого  не  пив,  не  їв  ізроду:  сік  з  винограду 
ма  за  воду,  щербу,  оладдя  і  махан.  Мкр. 
Г.  22. 

Махання,  ня,  с  Маханіе.  Махання 
за  биття  не  рахується.  Ном.  №  3884. 

Махати,  хан»,  вш,  одн.  в.  махнути, 
ну\  неш,  гл.  1)  Махать,  махнуть.  Він 
ішов  позад  їх  до  клуні,  тихо  махаючи  ба- 

тогом. Левиц.  Ой  як  зійшов  серед  моря 
та  й  став  потопати,  червоною  хустиною 
на  берег  махати.  Нп.  Рукою  (на  молитві) 
махаєш,  а  думкою  скрізь  літаєш.  Ном. 
№  177.  Летить  орел  через  море,  крилеч- 

ками маше.  Мет.  64.  Мечем  махнув.  2) 
Быстро  біжать,  побіжать,  іхать,  поіхать, 
плыть,  поплыть,  мчаться,  помчаться,  отпра- 

виться. Треба  кобилу  запряшти  тс  на  село 
махати.  Драг.  Махай  додому,  бравий  мій 
козаче!  К.  МБ.  X.  16.  А  тоді  за  греблю 
оп'ять  човнами  махають.  О.  1861.  XI.  8. 
А  як  же  пан  Шрам  махне  за  Дніпро?  К. 
ЧР.  Про  диво  сеє  як  почули,  то  люде  за- 

раз в  степ  махнули.  Греб.  372.  /  в  рос- 
тич  хто  куди  махнули.  Котл.  Ен.  III.  59. 
За  море  махнули.  Грин.  III.  601. 

Махина,  ни  и  махйня,  ні,  ж.  Гро- 
мадина, громада.  У  нас  на  хуторі  навди- 

вовижу віл:  здоровенна  махина.  Стор.  II. 
41.  Церква  чимала  махйня.  Св.  Л.  25. 

Махітка,  ви,  ж.  Махотка,  малый  гор- 
шочекъ.  Вас.  181. 

Махлювати,  л»,  вш,  гл.  Обманывать, 
плутовать,  мошенничать. 

Махляр,  ра,  м.  Плутъ,  мошенникъ. 
Та  воно  мать  є  такі  махляри,  що  не  тільки 

таскають  гроші  з  кишень,  а  й  роблять  їх. 
Лебед.   у. 

Махлйрити,  рю,  риш,  и.=Махлю- вати. 

Махлярка,  ки,  ж.  Плутовка,  обман- 
щица. Ум.  Махлярочка.  Да  циганочка-мах- 

лярочка  теє  поробила.  Рк.  Макс. 

Махнути.  См.  Махати. 
Маховий,  а,  ё.  Маховой.  Махові  вила. 

Длпнныя  вилы  для  метанія  сіна  на  вер- 
шину стога.  Маховий  сажень.  Міра  длины, 

насколько  можно  разставить  руки  въ  про- 
тивоположный стороны. 

Маховик,  ка,  м.  Маятникъ.  Мнж.  185. 
Махом,  нар.  Быстро.  Прийшло  махом 

і  пішло  прахом.  Ном.  №  11835. 
Махонути,  ну^  неш,  гл.  1)  Сильно 

махнуть.  2)  Помчаться. 
Махорнути,  ну,  неш,  гд.=Махонути. 

До  світа  встав  та  що  єсть  мочі  у  довгий 
ліс  і  махорнув    Алв.  91. 

Махбта,  ти,  ж.  Колебаніе,  качаніе. 

Мац!  меж.  ІДуп'ЬІ  Мац-мац  по  лавиці, 
найшов  мохнавииі.  Чуб.  І.  314. 

Маца,  цй,  ж.  Опрісноки  у  евреевъ. 
Мацання,  яз,  с.  Ощупывание. 

Мацапура,  ри,  об.  Неуклюжій,  непо- 
воротливый человікь.  Чортова  мацапура. 

Ном.  №  3562. 
Мацапурів  рова,  ве.  Принадлежащій 

мацапурі.  Мацапурова  невіра  (брань).  Ном. 
№  3562. 

Мацати,  цаю,  вш,  одн.  в.  мацнути, 

ну,  неш,  гл.  Щунать,  ощупывать.  Усі  ки- 
нулись шукати.  Маиали-мацали  по  долів- 

ці— нема  (перстіня;.  Г.  Барв.  206. 
Мацатися,  юся,  вшся,  гл.  1)  Ощупы- 

вать. Бней  все  мацався  рукою,  щоб  не  вва- 
литися куди.  Котл.  Ен.  2)  Копаться,  мед- 

ленно ділать.  Мацався,  мацався  мацько, 
доки  вечір  спобіг.  Черк.  у. 

Маценьвий,  з,  е=Мацінькнй.  Ма- 
ценьке  горнятко.  Вх.  Зн.  35. 

Мацеяя,  нити  и  мацінча  чати,  с 
Очень  маленькій  горшокъ.  Ум.  Маценятно. 

Маціненьвий,  мацінький  маціпхий, 
мацщький,  а,  е.  Крошечный.  Желех.  Вх. 
Лем.  434. 

Мацінча.  См.  Маценя. 
Мацшкий.  См.  Маціненький. 

Маціпудо,  ри,  о6'.=Мацапура.  К.  МБ. II.  123., 

Маціцьвий.  См.  Маціненьвий. 

Мацкувати,  вую,  вш,  м.  Искать  ощу- 
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пью.  Поночі  у  хаті,  а  я  по  лаві  й  мац- 
кую.  НВолын.  у. 

Мацнути.  Ом.  Мацати. 
Мацбка,  ки,  об.  Косноязычный?  От 

ше  хто  роскаже, — це  Кузьма!  Як  почне 
телиться,  як  почне  сюркати  та  пирхати, 
та  плюваться!.. — Та  він  же  мацока.  Тамь- 
же  говорять:  Цока-мацока,  борщу  не  їсти, 
а  каші  не  дамо.  Харьк.  у.  Слов.  Д.  Эварн. 
МацуМ  лсж.=Мац!  Мацу-мацу  по  лавицю, 
обмацаю  мохнатицю.  Ном.,  стр.  303. 

Мац^н,  на,  м.  Любящій  щупать. 

Мацур,  ра,  м.  Коть.  Гол.  II.  559.  Вх. 
Пч.  П.  С 

Маць,  ці,  ж.  1)  Все  маленькое.  Вх. 
Лем.  434.  2)  Маленькія  діти,  маленькіе 
люди.  Вх.  Лем.  434. 

Мацькб,  ка,  м.  Нерешительный  чело- 
вікь,  человікь,  идущій  ощупью. 

Мацкшенький,  а,  е.— Мадіненький. 
Борз.  у.  Желех. 

Мацюра,  рй,  ж.  Палка  толстая.  Він 
мене  оперезав  сучковатою  мацюрою  по 
спині,  отакою — в  руку  завтовшки.  Алек- 

сандров, у. 

МацЯ,  ці,  ж.  1)=Маца.  2)  Недотрога, 
важная  особа.  Дивись,  яка  маця!  Буцім  і 
доторкнутись  до  неї  не  можна,  пручається. 
Подольск,  г. 

Мацяти,  цяю,  еш,  и.=Мацатн.  Вх. 
Лем.  434. 

Мача,  чата,  с.  Зернышко  мака.  Булб 
того  як  начат.  Было  очень  много.  Вх. 
Лем.  434. 

Мачанка,  ки,  ж.  Родъ  пищи:  смісь 
сыра  со  сметаной.  Желех. 

Мачати,  чаю,  еш,  гл.  Мочить,  нама- 
чивать. Копай,  доню,  корінці,  мачай,доню, 

в  юрІАьці,  Чуб.  V.  417. 
Мачатко,  ка,  с.  1)  Молодая  кошечка. 

Вх.  У  г.  251.  2)  Сережка  дерева  (ивы,  вер- 
бы и  пр.).  Вх.  Уг.  251. 
Маченько,  ка,  с  Ласк,  отъ  как. 

Мачйна,  ни,  ж.=Мача.  Ум.  Мачйнка, 
■ачйночка.  О.  1861.  Ш.  Гул.-Арт.  106. 

Мачка,  ки,  ж.  1)  Кошка.  Гол.  II.  559. 
Вх.  11ч.  П.  6.  2)=Баґа.  Шух.  I.  277.  См. 
Оиачка. 

Мачкатий,  а,  е.  О  дождЬ:  мелкііГ? 
Мачкатий  дощ.  Шух.  I.  212. 

Мачку  вати,  к^ю,  еш,  и.  1)  Выры- 
вать руками  просо,  гречу.  Доведеться  й  йому 

лючку  вати  свое  просо.    Брац.  у.    2)   Идти 

мелкимъ  шагомъ  (о  гуцульской  лошади). 

Шух.  I.  80 
Мачкуватися,  куюся,  вшея,  гл.  Ка- 

рабкаться. Перекинулися  з  возами  у  яр 
та  й  мачкуються  там;  та  поки  вимач- 
кувалися,  я  дамко  від'їхав.  Волч.  у. 

Мачбк,  чку\  м.  1)  Ум.  отъ  мак.  2) 
Раст.  Рарауег  КЬоІаз.  ЗЮЗО.  I.  130.  3) 
мн.  Мачкй.  Вінокь  изъ  цвітовь  мака.  Вбг- 
раеться  в  мачки,  в  добре  намисто,  в  стрічки. 
Г.  Барв.  205. 

Мачоха,  хи,  эк\ =Мачуха.  Желех. 
Мачу\ла,  ли,  ж.  1)  Рогожка,  мочала. 

Ми,  бач,  не  бачили  й  не  чули,  а  плели  ма- 
чули.  Василева  борода  мачулами  увита,  а 
смолою  улита.  Мет.  2)  о#.=Маштула.  Там 
такий  мачула.  Екат.  у.  Слов.  Д.  Эварн. 

Мачуха,  хи,  ж.  Мачеха.  Горілка  не 
дівка,  а  мачуха  не  мати.  Ном.  №  9378. 
Добре  тому  жити,  в  кою  рідная  мати, 
в  мене  молодої  мачуха  лихая.  Чуб.  V.  565. 

Мачухівна,  ни,  ж.  Дочь  мачехи, 
сестра  по  отцу,  но  не  по  матери.  Черк.  у. 

Мачушенко,  ка,  м.  Сынъ  мачехи, 
брать  по  отцу,  но  не  по  матери.  Черк.  у. 

Мачушин,  на,  не.  Принадлежащей 
мачехі.  Зімне  сонце,  як  мачушине  серце, 
зімне  тепло,  як  мачушине  добро.  Ном. 
№  619. 

Машерувати,  рую,  еш,  гл.  Марширо- 
вать, идти.  Желех.  Вь  пісні  о  вітрі  вь 

знач.  дуть.  З-за  гори  високої  вітер  маши- 

руе.  Грин.  НІ.  530. 
Машина,  ни,  ж.  Машина.  Директорі 

заводів  мали  право  од  себе  ставити  до  ма- 
шин робітників.  Левиц.  Є  на  морі  така 

машина,  що  сама  меле,  сама  місить,  сама 
пече.  Рудч.  Ск.  І.  136.  Ум.  Машинка. 

Машинйстий,  того,  м.  Машинисть. 
Мнж.  143. 

Машинка,  ки,  ж.  Ум.  отъ  машина. 
Машйниик,  ка,  м.  =  Машинйстий. 

Отто  єсть  машини  бішють,  то  ті  ма- 
шинники,  шо  на  їх.  Мнж.  143. 

Машка,  ки,  ж.  Ласкательное  названіе 
женщины.  Кажи,  машко!  Чого  ти  соро- 

мишся? О.  1861.  XI.  Кух.  28. 

Машкара,  рй,  ж.  1)  Маска.  Канев.*  и 
Каменец,  уу.  Мчл.  61.  Л  в  нас  є  маш- 

кара. Левиц.  Хто  ж  його  обікрав? — Бої 
його  знає.  Якісь,  каже,  замурдовані  люде. 

Потдівали  мошкари,  пов'язали  горазденько 
всіх,  та  й  забрали  що  знайшли.  Мир. 
ХРВ.  214.  2)  Харя,  рожа,  уродина.  Бо 
ти  тою  любиш,  що  красний  із  тварі;  по- 
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чкай,  може  достанеш  страшную  мошкару. 
Чуб.  У.  253. 

Машкера,  рм,  ж.  Лягушечья  шкурка 
зачарованной  царевны,  которую  царевна 

можетъ  снимать  (въ  сказк-Ь).  Радомысл.  у. 
Маш  л  як,  ка,  м.  Смісь  водяныхъ  рас- 

творовъ  красокъ  съ  свинцомъ  и  пескомъ 
(при  раскрашиваніи  посуды).  Вас.  183. 

Маштак,  ва,  м.—  Мастак.  Всяк  маш- 
так свое  зна.  Ном.  №  10415.  У  Мирнаго 

казакъ  называеть  наштаначи  кр'впостныхъ. 
Мир.  ХРВ.  267. 

Машталір,  ра,  м.  Конюхъ;  кучеръ. 
Машталірський,  а,  е.  Конюшенный. 

Машт^ла,  ли,  об.  Неотеса  (о  чєловік'б). 
Прийшов  у  банок  такий  маштула,  шо  й 
слова  не  вміє  вимовити,  а  грошви  як  ви- 

тяг, так  аж  усі  члени  жахнулись.  Хер- 
сон. Слов.  Д.  Эварн.  См.  Мачула  2. 

Мащений,  а,  е.  ..Масляный,  облитый 
масломъ  или  саломъ.  їв  там  пироги  з  сиром, 
картоплю  мащену.  Екатерин,  г. 

Маючий,  а,  е.  Состоятельный,  зажи- 
точный. Каменец.  у\ 

Маявва,  ви,  ж.  1)-— Мавка.  Желех. 
2) — синя.  Раст.  Мопіііа  соегиЬа. 

Маяк,  ка,  м.  1)  Призракъ?  Ой  іде 
якийсь  маяк;  ангели  десь  то,  не  люде  за- 

світили так  всюди.  Чуб.  III.  328.  2)  Де- 
рево, оставленное  при  порубки  ліса.  Во- 

рони... сіли  на  маяку,  що  на-  горі  посеред 
лісу.  Шевч. 

Маяння,  ня,  с  Развіваніе. 
Маяти,  маю,  вш,  гл-  1)  Развеваться. 

Через  улицю  гай,  гай,  моя  кісочка  май, 
май!  Чуб.  Стрічки  мають  в  синьому  небі. 
Левиц.  2)  Колыхать,  колыхаться.  Вітер 
еге,  гілля  має.  Рудч.  Чп.  216.  Ой  високо 
клен-дерево  мае.  Мет.  115.  3)  Махать.  Со- 

ловейко летить,  крильцями  мае.  Грин.  III. 
410.  4)  ВиднЄться;  мелькать.  Орися  росла 
собі,  як  та  квітка  в  городі:  повна  да  хо- 

роша на  виду,  маяла  то  сям,  то  там  по 
господі  в  старою  сотника.  К.  Орися. 

Маятися,  маюся,  ешся,  гл.  1)  Качать- 
ся, колебаться  отъ  вітра.  Мається,  як  го- 
рох при  дорозі.  Ном.  №  2095.  2)  О  серд- 

ці:  биться  слегка.  Приложила  я  руку  до 
її  серця, — гає  трошечки  мається.  Г.  Барв. 116. 

Майтний,  а,  е.  ЗамЬтный,  видный, 
цінний.  Ото  й  миятна  річ,  що  стіл,  а 
то  все  порохня.  Лебед.  у. 

Майчення,  ня,  с:  1)  Мельканіе,  мер- 
цаніе.  2)  Бредь,  галлюцинація. 

Маячити,    чу,    чнш,    м.    Видніться 

вдали;  быть  ва  виду.  Ой  вийду  я  на  ву- 
лицю,— маячу,  маячу.  Грин.  ПІ.  679.  Не- 

хай мене  той  забачить,  що  в  полі  мая- чить. Чуб. 

Маячливий,  а,  е.  Мечтательный. 
Маячний,  а,  е.  Видный,  заметный. 

То  вид  маячніший,  завидніший  був,  поки  не 
стригсь,  а  як  чуба  збув,  то  таке  гостро- 

пике стало.  Лубен,  у. 
Мгйчка,  ки,  ж.  Мелкій  дождь. 

Мгла,  лй,  ж.  Мгла.  Людей  на  зеле- 
ному полі  як  мгли:  провожають  своїх  ро- 

дичів. Г.  Барв.  239. 
Ме!  меж.  Выражающее  блеяніе  овцы. 

Прийде  коза  до  воза  да  й  скаже:  ме!  Ном. 
№  Ні  ґу,  ні  ие.  Ничего  не  можетъ 
сказать.  Мнж.  163. 

Мебель,  белі,  ж.  Мебель.  Мебель 
тска  гарна,  така  гарна!  Чи  й  мебель  уже 
купили?  Левиц. 

Мед,  ду,  м.  1)  Медъ.  Нуте  ви,  бджо- 
ли!., приносьте  густії  меди  і  рівнії  воски. 

Чуб.  III.  9.  На  соліднім  меду  обізватися. 
Заговорить  сладкоречиво.  /  шумить,  і 

гуде,  дрібен  дощик  іде, — ой  хто  ж  мене 
молодую  та  й  додому  доведе?  Обізвався  ко- 

зак на  солодкім  меду:  „Гуляй,  гуляй,  чорно- 

брива, я  додому  доведу11!  Нп.  2)  Медъ  (на- 
питокъ).  Один  сидить  копець  столу  мед- 
вино  кружає.  Мет.  8.  Ум.  Ггіедець.  Грин. 
III  106.  Медбк,  медбчок.  В  першому  кубці 

медок-со.юдок.  Чуб.  III.  416. 
Медаля,  лі,  ж.  Медаль. 
Медведиця,  медведннк,  недвідь  и 

пр.  См.  Ведмедиця  и  пр. 
Меделін,  на,  м.  Ирландская  собака, 

Сапіз  то1о88и8. 

Медець,  дцю,  м.  Ум.  от*  мед. 
Мёджн,  пред.—Шж. 
Медитувати,  т^ю,  вш,  и.=Метину- 

вати.  Думають  кожен  своє.  Пан  мжить, 
дивиться  на  небо  та  й  медитує.  КС.  1883. 
III.  671. 

Медівва,  ви,  ж.  1)  Подслащенная 
медомъ  водка?  2)і  Раст.  Ьоіив  согпісиїаіив. 
Лв.  99.  Ум.  Медівбчна.  Будем  пити  мсді- 
вочку  у  жида  на  шеньку.  Гол.  II.  438. 

Медівник,  ка,  м.  1)=Медяннк  1.  2) 
Названіе  различныхъ  растеній.  а)  Оаііит 
уегит.  Вх.  Пч.  І.  10.  б)  Оаіеоряіз  уєгзі- 
соіог.  ЗЮЗО.  І.  123.  в)  Пгагооерпаїит 
Мо1(1а\іса.  ЗЮЗО.  І.  121.   См.  Медяник  2. 

Медляв,  ва,  м  —Меде ля н.  Желех. 
Меднйй,  а,  е.  Обильный  медомъ;  медо- 

носный. Мсднші  рік.  О.  1861.  XI.  Свид.  60. 
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Щоб  ваша  бджола  все  медиа  бум.  О.  1861. 
Свид.  62. 

Медовий,  а,  е.  Медовый,  медвяный. 
Враю  ж  моя,  бражечко  медовая,  з  ким  я 
тебе  пити  буду  молодая?  Чуб.  V.  51. 

Медовйк,  ка,  ж.=Медівннк. 
Медовчйк,  ка,  м.  Пчеловодъ.  Закр. 

Медок,  дку"  и  медичок,  чку,  м.  Ум. оть  мед. 
Медунйця,  ці,  ж.  Раст.  а)=Медун- 

ка  1.  ЗЮЗО.  І.  133.  б)  Зрігаеа  Ріііреп- 
(Іиіа.  ЗЮЗО.  І.  137.  Тпаїісігит  апеивйГо- 
Ниш.  ЗЮЗО.  І.  138. 

Медунка,  ки,  ж.  1)  Раст.  а)  Риїто- 
пагіа  апдизііїоііа  Ь.  ЗЮЗО.  І.  133.  б) 
Риіпі.  агигеа  Вевз.  ІЬій.  в)  Риїт.  оШсі- 
наїіз  Ь.  Шд.  г)  Суіізвив  пі^гісанз.  Лв.  98. 

д)  ЬусЬпів.  Лв.  100.  2)  Родъ  сладкой  гру- 
ши. Вх.  Зн.  36.  3)  Ласковая  женщина 

Не  медунку  ведуть,  та  не  медунка  й  в  ко- 
ноплях сидить  (та  злюща,  а  та  ще  гірша). 

Ном.  №  2903.  Дівка  иідунка.  Хорошая  и 
милая  дівушка.  Вх.  Зн.  36. 

Медя,  ді,  ж.  Дітс.  1)  Медъ.  2)  Все 
сладкое. 

Медявнйк,  кй,  м.  Раст.  Оаііит  тегит 
Ь.  ЗЮЗО.  І.  171.  См.  Медівник  2. 

Мёдянйй,  а,  е.  Медовый.  В  нас  ріки 
медянії,  в  нас  верби  грушки  родять.  Чуб. 
У.  335. 

Медяник,  ка,  м.  1)  Медовый  пряникъ. 
Той  купує  горілку,  той  медяників.  Левиц. 
2)  Раст.  а)  Оаііиш  уегит  Ь.  ЗЮЗО.  І. 
123.  б)  Ргітиіа  оггісіпаїіб.  Ь.  ЗЮЗО.  І. 
132.— Уегі8.  ЗЮЗО.  І.  171.  Ум.  Медя- 
ничбк. 

Медянйпший,  а,  е.=Медяний. 
Медйнка,  кн,  ж.  Берестянка  для 

меду. 
Медяно,  нар.  1)  Сладко.  2)  Сладко, 

легко,  пріятно.  Та  й  мені  не  медяно  гроші 
достаються.  Нестало  Пилипа,  то  й  Прісці 
не  медяно  прийдеться.  Мир.  Пов.  І.   141. 

Меж,  межи,  пред.  Между,  а)  Оь  родит. 
и  творит,  на  вооросі :  гді?  Межи  білих 
хаток.  О.  1861.  І.  9.  Знаєте  нас  самих, 
знайте  й  меж  людьми.  Ном.  Л»  14108. 
б)  Съ  винит,  на  вопр;:  куда?  Вліз  межи 
молот  і  ковадло.  Ном.  Лі  1817.  Ох,  ідеш 
ти,  доню,  меж  чужії  люде.  Мет.  Межи  очі 
(вдарити,  плюнути).  Въ  глаза. 

Межи,  жі,  ж.  Межа,  граница,  преділт>. 
На  полю  пшениченька  через  межу  похи- 

ляється. Чуб.  Хто  росміряв  по  всій  землі 
гряниці,  натягував  верівку  на  тіх  межах? 
К.  Псалт.  84.  Ум.  Межна. 

Меже,  мря?.=Межи.  Пусти  уха  меже 
люде,  то  чимало  почуєш.  Ном.  №  6994. 

Межений,  а,  є.  1)  Средній;  обычный; 
какъ  разъ  такой,  какъ  должно  быть.  Ко- 

сарь саме  межений.  Харьк.  г.  Чи  зелений 
хліб? — Ні,  він  тепер  саме  межений.  Лубен, 
у.  То  була  прибутна,  а  то  вже  стала  ме- 
жена  вода.  Кременч.  у.  2)  Літній.  Добич 

(у  рибалок):  весняна — до  Тройці,  межена — 
до  Покрови,  просол — до  заговін  або  до  Ми- 
колая,  поки  льод  стане.  Азовск.  побереж.  3) 
Вяленый?  маринованный?  Межені  осятри 
до  хріну.  Мкр.  Г.  60. 

Межень  и  межінь,  ні,  ж.  Средина 

літа,  літо.  Добич  (у  рибалок):  весняна — 
до  Тройці,  межена- -до  Покрови,  просол — 
до  заювін,  або  до  Миколая...  Настоягца 
добич — то  межінь.  Сказано — літо:  на  все 
хороше:  чи  хліб  упорать,  чи  в  рибальстві 
зарибалить.  Азовск.  побереж.  Залюбовск. 
Въ  Хорольск.  у.  Межень,  жня,  м.  Люде  ка- 

зали, що  сей  год  на  гречки  добрий  межень 
буде,  на  проси  не  так,  а  на  гречки  добрий. 

Межи.  См.  Меж. 

Межйгірець,  рця,  м.  Живущій  между 

горами. 
Межйгірря,  ря,  с  Долина  между  горъ, 

ущелье. 
Межйгірський,  а,  є.  Находящійся 

между  горами. 
Межимір,  ра,  м.  Землемірі.  Желех. 

Межинарбдний,  а,  е.  и  — ній,  я,  в. 
Международный.  Желех. 

Межиріччя,  чя,  с.  Водоразділь,  между- 

річье. 
Межйсітка,  кн,  ж.  Остатокъ  послі 

сіянія  муки,  мелкіе  отруби.  Сяка-така 
межйсітка.  Ном.  ЛЇ  13868. 

Межйти,  жу\  жйш,  гл.  Мариновать? 
вялить? 

Межівка,  ки,  ж.  Размежеваніе.  Желех. 

Межка,  ки,  ж.  Ум.  отъ  межи. 

Межник,  ка,  м.  1)  Полоса  незасіян- 
ной  замли  между  двумя  нивами.  Харьк.  у. 
2)  Промежность,  регіпаеит.  Пятигор.  окр. 

Межбвий,  я,  и.  Землемірскій,  межевой. 
Межовий  шнур.  Покладеш  їх,  звоювавши, 
густо  серед  поля  і  межовий  шнур  покаже, 
яка  кому  доля.  К.  Псалт.  49. 

Межування,  ня,  с  Межеваніе. 
Межувати,  ж^ю,  еш,  гл.  1)  Межевать. 

Ой  уступив  москаль  у  запорозьку  землю 
та  й  став  межувати,  де  слободи,  де  городи 
добре    буде    сажати.    Ні.    2)    Граничить. 
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Чернігівська  губернія  межує  з  київською. 
Черниг.  у. 

Межуватися,  жуся,  ешся,  гл.  Разме- 
жевываться. 

Мезга,  гй,  ж.  Мягкая  кора  подъ  твер- 
дой на  сосні. 

Мезйнець,  нця,  и  пр.  См.  Мнэч- 
нець  и  пр. 

Мёкати.  каю,  еш,  одн.  в.  мекнути, 
ну,  неш,  гл.  Блеять. 

Мекекати,  кечу,  чнш,  гл.=Мекати. 
Або  нявчить  по  котячи,  або  мекече  по  яг- 
нячи.  Гліб.  87. 

Мекеке!  меж.  Крикъ  ягненка,  овцы, 

козы.  От  біжить  баран:  „мекеке,  мекеке!1, . 
Рудч.  Ск.  I.  40.  Коли  це  приходе  один 
вовк  та  й  став  біля  кози,  а  вона:  „ме- 

кеке!".  Грин.  І.  116. 
Мекекёкати,  каю,  сш,  гл.  Издавать 

звукъ:  „менекё",  блеять.  Дружко  аж  охрип мекекекаючи.  Кв.   16. 

Мекнути.  См.  Мекати. 

Мекотіти,  кочу\  тйш,  гл.=Мекати- 
Вх.  Зн.  35. 

Мелай,  лаю,  м.  1)=Малай.  2)  Куку- 
руза. Угор. 

Мелайннк,  ка  м.  1)  Хлібь  изъ  куку- 
рузы. 2)  Ломкая  порода  шифернаго  камня. 

Вх.  Зн.  35. 

Меланка,  ки,  ж.,  также  и  мн.  Ме- 
ланки. Канунъ  новаго  года.  Ходити  з  Ме- 

ленною. Компанія  парубковъ,  среди  кото- 
рыхъ  одинъ,  называемый  Меланною,  одіть 
въ  женскую  одежду,  а  другіе  переодъты 
цыганомъ,  старикомъ,  козою  и  пр.,  ходить 
вечеромъ  подъ  новый  годъ  изъ  хаты  въ 
хату,  псетъ  обрядовыя  пісни  и  пр.  О. 
1861.  XI.  Свид.  66.  См.  Коза  5. 

Мёливо,  ва,  с.=Мливо. 
Мелйкати,  каю,  еш,  гл.  Издавать 

звукъ.  Яка  там  тварь  меликае? 
Мелій,  лій,  м.  ЧеловЬкъ,  привезшій 

хлъбъ  для  помола.  Міуск.  окр. 
Мел^н,  ни,  м.  Болтунъ,  пустомеля. 

Утнути  иелуна.  Солгать.  Ном.  №  6930. 
Мелькати,  каю,  еш,  одн.  в.  мельк- 

нути, ну\  нёш,  ы.  Мелькать,  мелькнуть. 
/  хвіст  мелькнув-  Ном.  Л?  1890. 

Мелькатися,  каюся,  ешся,  гл'  Касать- 
ся, соприкасаться.  Пола  з  полою  мель- 

каеться,  побратим  з  побратимом  на  здо- 
ров'е  питається.  Лукаш.  61. 

Мелькнути.  См.  Мелькати. 
Мельник,  ка,  м.  Мельникъ.  Ой  мель-. 

нику,  мелъничснъку,  змели  мені  пшениченьку. 
Чуб.  Мельника  піти.  Полетіть   кувыркомъ. 

Я  його  як  ударила  (гуся),  так  воно  мель- 
ника й  пішло-  Ромен,  у.  Ум.  Мёльничон, 

иельничёнько. 
Мёльничка,  ки,  ж.  Жена  мельника. 

Ой  мельничко,  круподерничко,  позич  мені 
ступки,  обідрати  крупки.    Грин.  Ш.  654. 

Мёльничок,  чка,  м.  Ум.  отъ  мёльвик. 
МеЛьничуХ  ка,  м.  Сынъ  мельника, 

помощникъ  мельника. 
Мельнути,  н^,  нёш,  гл.  одн.  в.  отъ 

молёти.  Язичок  мельне,  та  й  у  кут,  а 
спину  натовчуть.  Ном.  №  1122. 

Мельчкём,  нар.  Мелькомъ.  /  в  голову 
йому  не  клалось,  гцоб  з  ним  так  бачитись 
мельчком.  Котл.  Ен. 

Мелюс,  са,  м-  Искаженіе  собственнаго 
имени:  Міусь—  ріка  и  прилегающее  къ 
ней  урочище.  Въ  думі:  /  до  байраків,  до 
мелюсів  добігали,  і  тернові  віття,  верхи 
стинали...  Далі  з  байраків,  із  мелюсів  ви- 

бігали. АД.  І.  108.  Въ  другихъ  варіан- 
тахъ:  Міюс  или  Міус.  Стали  вони  до  Міуса, 
до  байрака  добігати  и  т.  д.  Потебня.  III. 

122. 
Мелючий,  а,  е.  Муксмольный.  Мелючий 

млин.  Вас.  172. 
Медяний  и  жёлятий,  а,  е.  Молотый. 

НВоллын.  у. 
Меляса,  си,  ж.  Свекловичная  патока. 

Мелйти,  лйю,  еш,  гл.  Вилять,  вер- 
тіть. Моє  теля  хвостом  меля. 

Мёлятий.  См.  Меляний. 

Мёмедь,  ля,  м.  ?  Бідніш  батько  схва- 
тив удруге  мемеля  од  парубків  (=побито 

його)  і  пішов  плачучи  додому.  Грип.  II.  172. 
Мендель,  ля,  м.  Маленькій  снопикъ 

хліба.  Ум.  Мёндлик.  См.  Мандель. 

Менджигувати,  г^ю,  еш,  гл.^Манд- 
жуватн.  Козел,  у. 

Менджувати,  джую,  еш,  гл.  Постоян- 
но міняться;  барышничать  посредствомъ 

проміна.  Менджує,  як  циган  кіньми. 
Менджун,  на,  м.  Барышникъ,  зани- 

мающейся міной  лошадей.  Найшов  менд- 
жуна:  продавай,  кажу,  мою  коня  аби  кому. 
Лебед.  у. 

Мендивёшка,  ки,  ж.  Насік,  вошь. 
Вх.  Нч.  І.  7. 

Мёндлик,  ка,  м.  Ун.  отъ  пендель. 
Менённй,  а,  е.  Поименованный,  на* 

званный.  У  мененому  селі  жінка  вдова  злю 
билась  з  парубком.  О.   1862.  II.  57. 

Мензёря,  рі,  ж.  Дойная  овца.  Хере.  г. 
Менвирь,  ря,  м.  Родъ  овечья  го  сыра. 
Менйни,  нйн,  ж.  мн.  Именины.  Мир. 

ХРВ.   109.   У  пана  менини.  Мнж.  107. 
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Менйнник,  ка,  м.  1)  Именинникъ.  2) 
День  ангела.  Прийшов  менинник  багатою; 
він  наззивав  повну  хату  гостей-  Грин.  I.  179. 

Менйнянця,  ці,  ж.  Именинница. 
Меняет,  ту,  м.  Манжета  Сборки  на 

рукавахъ  женской  сорочки  у  кисти  руки. 
Гол.  Од.  20.  Желех. 

Меняй,  ни,  с.  Имя.  На  меняя.  По 
имени.  На  мення  не  знаю,  як  його  звуть. 
Конотоп,  у.  Ум.  Мённячко.  Та  два  сини 
зродила,  сама  мённячко  дала.  Чуб.  V.  923. 

Менняти,  няю,  еш,  гл.  Именовать. 
Як  вони  себе  менняли,  чи  святими,  чи 

як, — не  знаю.  Павлогр.  у. 
Мент,  ту,  м.  Мигь.  У-мент.  Вмигь. 

Сів  на  хазяйською  коня,  в-мент  придув  із 
горілкою.  Драг.  В  один  мент  одно  за  'дним 
переміняється.  Г.  Барв.  466. 

Мента,  ти,  ж.  Родъ  міхового  жен- 
скаго  полушубка,  окаймленнаго  тесемками. 
Гол.  Од.  81. 

Меяталик,  ка,  м.  Родъ  медальона  у 
женщинъ.  См.  Дукач.  Гол.  Од.  50. 

Ментрега,  гн,  ж.  Бунтъ,  безпорядокъ, 
замешательство. 

Ментрежнтися,  жуся,  жишся,  гл.  Вол- 
новаться, бунтоваться.  Оттоді  то  народ 

почав  ментрежитись  проти  панів.  Кіев.  у. 

Ментов,  за,  м.  Рыба  налимъ,  Оа- 
(іиа  Іоіа. 

Менувати,  н^ю,  еш,  а.  Именовать. 
Менуватися,  ну^ося,  ешся,  гл.  Име- 

новаться. 

Менчий,  а,  е  =  Менший  и  пр.  Па 

світі  вже  давно  ведеться,  що'  нижчий  пе- 
ред вищим  гнеться,  а  більший  менчою  ку- 
сає та  ще  й  б'є.  Гліб.  22. 
Менчнр,  ра,  м.  Раст.  Егіса.  Лв.  98. 
Меншати,  шаю,  еш,  гл.  Уменьшаться. 

Менше,  нар.  Меньше,  менве.  Менше 
вкусиш,  борше  лигнеш.  Ном.  Л»  5588.  Мён- 
ше  з  тим.  Это  не  важної  пустяки!  Поби- 

ла?— Побила! — Менше  з  тим!  НВолын.  у. 
Ум.  Меншеньно. 

Менший,  а,  е.  Меньшой;  младшій. 
Менша  сестра  літ  не  дійшла.  Нп.  Стар- 

ший не  буде  меншим.  Чуб.  Сами,  мовляв, 
і  старші,  й  менші.  Ном.  №  10404.  Ум. 
Меншенький.  Чуб.  У.  862.  МВ.  II.  10. 

Меншйти,  шу\  шйш,  гл.  Уменьшать. 
Меншість,  шоста,  ж.  Меньшинство. 

Желех. 
Мень,  ня,  м.  Рыба  налимъ,  Оа<1ик  Іоіа. 

Менька,  ки,  ж.  Рыба:  конь,  конекъ, 
Вуп§паІи8  Нурросатрив. 

Меньбк,  нька,  м.=Мень.  Котл.  Ен. 
ІУ.  9. 

Мёрва,  ви,  ж.  1)  Мятая,  тертая  не- 
годная солома.  На  городі  мерва.  Грпн.  III. 

659.  2)  Дрянь,  негодное.  3)  жк.=Морва. 
Мервйстий,  а,  е.  Измятый,  помятый. 

Мервиста  солома. 
Мервисько,  ка,  с— Мерва. 
Мервити,  влю,  виш,  гл.  Комкать,  мять. 
Мервіти,  вію,  еш,  гл.  Приходить  въ 

негодность  (о  соломі). 
Мергаснути,  сну,  неш,  гл.  Стемніть, 

сділаться  пасмурнымъ.  Вх.  Зн.  35. 
Мерёгий,  а,  е.  Бурый  съ  темными  по- 

лосами (о  масти). 
Мережа,  жі,  ж.  Неводъ  съ  большими 

очками.  Браун.  11.  Над  вечір  отаман  зве- 
лів готувати  здорову  мережу.  Левиц. 
Мережаний,  а,  є.  1)  Съ  ажурными 

узорами;  узорчатый.  Мережана  сорочка, 
плахта.  2)  Украшенный  різьбой.  Старий 
воли  випряшє,  занози  ховає  мережані.  Шевч. 
117.  Мережані  ярма.  Рудч.  Чп.  129.  3) 
Изукрашенный.  Не  для  людей  і  не  для 
слави  мережані  та  кучеряві  оці  вірші  вір- 

шую я.  Шевч.  442.  /  там  степи,  і  тут 
степи,  та  тут  не  такії:  руді,  руді,  аж 
червоні,  а  там  юлубіг,  зеленії,  мережані 

нивами- ланами, '  високими  могилами,  тем- 
ними лугами.  Шевч.  378. 

Мережати,  жаю,  еш,  гл.  1)  Долать 
ажурные  узоры.  Ой  стрічечка  до  стрічечки, 
мережаю  три  ніченьки,  мережаю,  вишиваю. 
Шевч.  375.  2)  Украшать  різьбой  деревян- 

ный вещи.  3)  Исписывать,  испещрять.  І 
довелося  знов  мені  на  старість  з  віршами 
ховатись,  мережать  книжечки.  Шевч.  376. 

Мереженка,  ки,  ж.  ?  Угадай,  Ганно, 
приличная  панно,  на  чиїй  руці  на  мере- 
женці  перстень  упав.  Чуб.  III.  99. 

Мережити,  жу,  жиш,  гл.  1)=Мере- 
жати.  2)  Колотить.  Ірода  козак  мережив 
києм  як  собаку.  Мкр.  Н.  34. 

Мережка,  ки,  ж.  1)  Ажурный  узоръ, 
получаемый  помощью  выдергивашя  нитей 
изъ  полотна  и  закріиленія  оставшихся 
більши  нитками.  Вас.  192.  Названіе  час- 

тей: отверстія — дірочки;  узкія  полосы  по- 
лотна, разділяюшія  отверстія,  стоящія  въ 

группе, — стовпці;  боліє  широкія  полосы, 
разділяющія  группы  отверстій — полотенца; 
рубецъ,  который  идетъ  по  краю  мерёжки 
или-  рядъ  мелкихъ  отверстій  тамъ-же — 
прутик.  Харьк.  (Залюб.).  У  нашої  да  Ган- 
ночки  в  подолі  мережки.  Чуб.  Ш.  131. 
Горлата  нерёжиа— съ  слвшкомъ    большими 
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отверстіями,  а  сліпа — съ  слишкомъ  малы- 
ми. Славяносерб.  у.  Кромі  того  мережки 

носять  цілнй  рядъ  различныхъ  названій, 

смотря  по  узору  или  способу  шитья:  без- 
чісна,  збан,  колісна,  колісчатка.  кбса,  кругла, 
ляхівка,  москбвка,  переплутаннячко,  трійчатка, 

хрещата,  черв'ячбк,  з  чисницями  и  пр.  За- 
любовск.  Чуб.  VII.  415.  Сорбчка-мерёжка. 
Рубаха  съ  ажурными  узорами.  А  в  нашої 

бондарівни  сорочка-мережка.  Гол.  2)  Узор- 
ныя  украшенія  цветными  нитками  сверхъ 
канта  по  талій  полушубка.  Вас.  155.  3) 
Узоры  въ  ожерельи  изъ  цвітньїхь  бусъ. 

„Въ  нікоторнхь  містахь,  на  правой  сто- 
роні Дніпра,  изъ  мелкаго  разноцвітнаго 

намиста  приготовляють  узорчатое  оже- 
релье, на  кот.  употребляется  больше  всего 

чернаго  и  білаго  намиста:  „чорне  для  поля, 
а  біле,  червоне  і  голубе,  чи  там  друге  яке 

небудь,  для  мережок".  См.  Лучна.  Чуб.  VII. 
426.  4)  Різьба  на  дереві.  Чуб.  VII.  404. 
5)  Орнамента  на  металлическихъ  частяхъ 
курительной  трубки,  а  также  и  стальной 
шаблонъ  для  выбивашя  его.  Вас.  149.  Ум. 

Мережечка. 

Мережуваний,  а,  е=Мережаняй. 

Мерёжуватий,  а,  е.  У  кожевннковъ, 

о  дожі:  покрытый  мелкими  пятнами, — 

„наче  горохом  побита'.  Вас.  157. 
Мережчатий,  а,  е. = Мережаний.  О. 

1862.    VIII.  16. 

Меревоніти,  нів,  гл.  безл.  Мерещить- 
ся. Угор. 

Мерена,  ни,  ж.  Рыба:  многоусачка 
річная  (Угор.),  чебакъ,  Сурппиз  ЪагЪив. 

Мерёндатн  и  иерендаати,  джу,  джиш, 
гл.  Пережевывать,  отрыгать  жвачку.  Угор. 
Віл  мерендже.  Вх.  Зн.  35. 

Мерендя,  ді,  ж.  Приготовленная  пища. 
У  пічках  стоїть  мерендя  (готовий  харч). 

Шух.  І.  96. 
Мерёньва,  ки,  ж.  =  Мерест  1.  Вх. 

Лем.  435. 

Мерест,  ту,  м.  I)  Лягушечья  икра. 
Вх.  Лем-  435.  2)  Низкія  болотныя  травы. 
Вх.  Лем.  435. 

Мераа,  ей,  ж.  Гадость,  мерзость.  Вх. 
Зн.  35.  Угор. 

Мерзенёнькнй,  а,  е.  Плохой,  гадкій. 
Мерзененъка  дорога.  Черни  г.  у. 

Мерее  ний,  а,  е.  Мерзкій,  гадкій,  отвра- 
тительный, омерзительный.  Таке  ж  бридке, 

таке  мерзене,  поржавіло,  від  жабуру  зе- 
лене (болото).  Греб.  369.  Ой  на  чужій  на 

уличі  верба  не  зелена,    ой  тим  вона  не  зе- 

лена, що  челядь  мерзена.  Нп.  Ум.  Мерзе- 
нёнький. 

Мераёнив,  ва,  м.  Мерзкій  человікь, 
мерзавецъ.  Ти,  мерзенику!  Вх.  Лем.  435. 

Мерзено,  нар.  Гадко,  мерзко,  омерзи- 
тельно. Як  вість  така  прийшла  до  Турна, 

то  так  мерзено  іскрививсь,  що  тварь  зро- 
билась нечепурна.  Котл.  Ен.  VI.  63. 

Мерзёнитися,  ньося,  нишся,  гл.  Ма- 
раться, пакоститься.  Чи  мені  треба  мер- 

зёнитися? Нащо  мені  сей  клопіт?  НВо- 
лын-  у. 

Мервёнство,  ва,  с.  Пакость,  мерзость. 
А  мерзенства  скільки!  НВолын.  у. 

Мерзннёць,  нцЯ,  м.  Плохая,  гадкая 
вещь.  Ой  а  вінець-мерзинець,  а  хусточка 
мати,  треба  ей  шанувати.  Гол.  IV.  392. 

Мерайтн,  зйть,  гл.  безл.  Возбуждать 
отвращеніе,  омерзеніе. 

Мерзлий,  а,  е.  1)  Мерзлый,  замерзшій. 
Захотілось  мерзлого  в  Петрівку.  Ном.  № 
5344.  2)  Чувствительный  къ  холоду.  Ум. 

Мерзлёнький. 

Мерзлуватий,  а,  е.  Немного  при- 

мерзшій. 
Мерзл ав,  ва,  м.  1)  Что-либо  замерз- 

шее. 2)  Чувствительный  къ  холоду.  Ум. 

Мерзлячбн. 
Мерзлякуватий,  а,  е.  Чувствительный къ  холоду. 

Мервлячбк,  чва,  м.  Ум.  отъ  мерзляк. 

Мерзосвітній,  я,  е.  Очень  мерзкій. 
Ах  ти  мерзосвітняі  Харьк.  г. 

Мерз(ну)ти,  зну,  неш,  ід.  Мерзнуть, зяб- 
нуть. Не  купив  батько  шапки, — нехай  ухо 

мерзне.  Ном.  №  5911.  Ластівки  на  зіму 
не  летять  у  вирій,  а  мерзнуть  у  воді. 

Чуб. 
Мёрин,  на,  м.  Меринъ,  холощеный 

жеребець.  Вернулись  із  добрим  мерином... 
жеребця  такою  доскочили,  що  так  і  йграе 
на  поводі.  К.  ЧР.  115.  Ум.  Меринёць.  Ном. 

№  770. 

Мервовея,  веї,  ж.  Раст.  Зепесіо  ̂ асо- 
Ьаеа.  ЗЮЗО.  I.  136. 

Мёрвнути  и  мёркти,  вну,  неш,  гл. 
Меркнуть.  I  пожарище  не  вгасало,  і  мерк 
за  димом  Божий  світ.  Шевч.  437.  Вже 

зорі  поперед  нього  меркнуть.  МВ. 

Мервурія,  рії,  ж.  Ртуть,  меркурій. 
Як  напав  курдюк,  уже  чого  не  робили:  і 

меркуріею  терли  язик,  і  ціноброю,  і  за- 
нуздували — згинула  таки.  Кіев.  у. 

Мерлий,   а,  о.    Мертвый.    Не  поможе 
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воронові  мило,  а  мерлому  кадило.  Ном.  № 
5668.  Оглянув  мерлу.  МВ.  (О.  1862. 1.  91). 

Мерлини,  лйн,  ж.  мн.  Отбьіваніе  це- 
ремоній по  смерти  кого.  НВолын.  у.  Ум. 

Мерлинни.  Родинки  й  мерлинки  не  глядять 
лихої  годинки.  Ном.  №  9499. 

Мерлйця,  ці,  ж.  Шкура  дохлой  овцы. 
Мерло,  нар.  Мертво. 
Мерляк,  ка,  м.  Трупъ,  мертвецъ. 
Мерлйтина,  ни,  ж.  1)  Специфически 

запахъ  животнаго:  собачій,  козлиный.  Мнж. 
185.  2)  Мездра,  мездрина.  Мнж.  185. 

Мертвець,  цй.  м.  =  Мрець.  Місяць 
світе,  мертвець  где.  Чуб. 

Мертвецький,  а,  є.  Мертвецкій.  Прий- 
шов Нечипір  на  мертвецький  великдень. 

Кв.  І.   263. 
Мертвечина,  нертвещйна,  ни,  ж. 

Мертвечина. 
Мертвий,  а,  є.  1)  Мертвый.  Ні  жи- 

вий, ні.  мертвий.  Ном.  №  4394.  2)  Упо- 
"ребляющійся  при  похоронахъ?  траурный? 
Понесли:  поперед  усього  хрест  святий  з  ко- 

рогвами, далі  криьиа  з  мар  сукном  мерт- 
вим покрита.  Кв.  І.  1 14.  3)  Мертва  кро- 

пива. Раст.  Ьатіит  аІЬит.  ЗЮЗО.  І-  126. 
4)  Мертва  кістка.  Нарость  на  тілі.  Чуб. 
III.  15. 

Мертвити,  елю,  виш,  и.  1)  Умерщ- 
влять. (Смерть)  три  годи  мертвила  саме 

середніх  людей.  Мнж.  63.  Старих  людей 

турки  мертвили.  Волч.  у.  2)  Желать  смер- 
ти кому.  Вона  сього  сина  все  мертвила, 

аж  той  умер.  Зміев.  у. 

Мертвіти,  вію,  вш,  гл.  Мертвіть.  Ста- 
рий дожидав— як  дожидав!  і  мертвів,  і 

оживав.  МВ-  II.  195. 
Мертво,  нар.  Мертво.  Було  якось  тихо 

й  мертво  на  світі,  ніби  само  небо  вже  дрі- 
мало. Левиц.  Пов.  155. 

Мертв'йк,  ка,  м.  Мертвецъ.  Труна 
роскриваеться  і  мертв' як  вилазить  з  труни. 
Грин.  II    104. 

Мертв  яків,  кбва,  ве.  Мертвецу  при- 
надлежащій.  Все  тіло  мертв  якове  було  по- 

колоте та  порізане  косою.  Грин.  II.  99. 

Мертв'йчка,  кн,  ж.  Зпидемія,  морь. 
Тоді  була  мертв'ячка  скрізь,  люде  здорово 
меряй.  Залюбовск.  Екатер.  у. 

Мертвящий,  а,  є.  Умертвляющій,  уби- 

вающій.  Цілюща  та  иерт'вяща  вода.  Живая 
и  мертвая  вода  (въ  сказкахъ).  Рудч.  Ск. 
І.  130. 

Мерти,  мру\  нрёш,  и.  1)  Умирать, 
мереть.  З  щастя  не  мруть.  Ном.  №  1710. 
У  Горбоносихи  мерли  діти.   Г.  Барв.  421. 

2)  Замирать.  Чогось  сумно  і  боязно,  аж  моє 

серце  мре.  МВ. 
Мерящий,  а,  є.  Умирающій.  Бжоли 

(сняться)...  проти  мерущого.  Мнж.  161. 

Мерхнути  и  мерхти,  хну,  неш,  гл.= 
Меркти.  Зорі  мерхнуть.  МВ.  II.  44. 

Мерцвй,  вити,  с.  Мертвецъ.  Встріче- 
но  только  у  Гребинки  въ  переводі  Пуш- 

кинской Полтавы:  І  дівка  блиснула  в  по- 
душкгі  зовсім,  мовляють,  як  мерцвя.  Греб. 343. 

Мерцвйк,  ка,  м.  -^Мертв'йк.  Греб.  358. 
Мерча,  чи,  мерчачка,  ки,  ж.=Мяеа. 

Желех.  Вх.  Зн.  35. 
Мёрчик,  ка,  м.  Маленькій  покойникъ, 

трупикъ.  Желех. 
Мерч^к,  ка,  м.  Мертворожденный. 

Мерша,  ші,  ж.  Падаль.  Шух.  І.  22. 
Вх.  Зн.  35. 

Мершавиця,  ці,  ж.  Мертвоядъ,  8і1рпа. 
Желех.  Вх.  Зн.  35. 

Мершаник,  ка,  м.  1)  Быкъ.  2)=Мер- 
шавиця.  Желех.  Вх.  Зн.  35. 

Мершанка,  ки,  ж.  Корова.  Желех. 
Вх.  Зн.  35. 

Мерщбнько,  нар.  Ум.  отъ  мерщій. 

Мерщій,  нар.  Скорій,  поскорій.  Діли 
мерщій!  Кв.  Ум.  Мерщёнько.  Чуб.  VII.  576. 

Мерявий,  а,  є.  Жесткій,  упрямый. Угор. 

Мести,  мету\  теш,  гл.  1)  Месій.  Під- 
нялась така  хуза:  світу  не  видно, — мете. 

Рудч.  Ск.  II.  206.  2)  Мести,  выметать. 
Три  дні  хати  не  мела,  не  вмивалася.  Чуб. 

Местний,  а,  е.  Мстительный. 
Мёстник,  ка,  лі.  Мститель.  Підпалу 

жде,  як  той  местник  часу  дожидає.  Шевч. 236. 

Местниця,  ці,   ж.  Мстительница. 

Мет,  ту,  ж.=Мент.  В  один  мет.  Ном. 
№  7741. 

Мета,  ти,  ж.  1)  Ціль.  Я  тілько  одно 
мав  на  меті:  щоб  книжку  видать  яко  моїа 
скоріше.  Ном.  II.  Очевидячки  досягла 
до  своєї  мети.  Левиц.  На  близьку  мету.  Въ 
близкомъ  разстояніи.  Волын.  г.  2)  Родъ 
игры  въ  мячъ. 

Метал,  лу,  м.  Металлъ.  Дещо.  К.  Бай. 
153.  Ком.  II.  65. 

Металевий,  а,  е.  Металл ическій.  Желех. 
Металец,  лця,  ж.  Сказочный  змій, 

берущій  хвостъ  въ  ротъ  и  катящійся  ко- 
лесомъ  и  свистящій  предъ  дождемъ.  Вх. 
Лем.  435. 

Металичний,  а,  є— Металевий.  Пор- 
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фирій...  причесав  свої  коси  рідким  мета- 
личним  гребінцем.  Левиц. 

Металь,  ля,  м.  Клвнъ  въ  мельничномъ 
валу  для  поднятія  песта,  падающаго  въ 
толчею.  Лебед.  у. 

Метальня,  ні,  э#.=Металь.  Лебед.  у. 
Залюбовск. 

Метанйпа,  ни,  ж.  Суета.  Настала 
після  съою  велика  мешанина  по  селу.  Г. 
Барв.  171. 

Метаритися,  рюся,  ришся,  гл.  Суе- 
титься. Жидки-,  метирилжъ,  де  б  набір 

закупити  у  панів  шльонську  вовну.  О.  1861. 
VII.  6. 

Метати,  таю,  еш,  гл.  1)  Метать,  бро- 
сать Камнем  на  Степана  метали.  Чуб. 

2)  Наливать.  Дороюю  напитка  метав,  по 
два,  по  три  кубки  в  руки  наливав.  Лу- 
каш.   19. 

Метатися,  таюся,  ешся,  гл.  Бросаться, 
метаться.  Лютим  огнем,  яростію  палають 
без  міри,  метаються  ось  як  на  мене,  як 
лютії  звіри.  Чуб.  V.  448. 

Метелик,  ка,  м.  Мотылекъ,  бабочка. 
Лбвить  білі  метелики.  Забавляется  какъ 

дитя.  Ном.  №  6260.  2)  Родъ  ажурнаго 
узора  мерёжки.  КС.  1893.  У.  181.  Чуб. 
VII.  427.  3)  Гарусное  украшеніе  въ  ви- 

ді кисточки  на  женскомъ  полушубке.  Вас. 
155.  4)  Небольшая  брошюрка.  5)  мн.  Щ- 
тёлини.  Раст.  8рег§и1а  агуепзіз  Ь.  ЗЮЗО. 
I.  171.  Ум.  Метёличок. 

Метелиця,  ці,  ж.  1)  Мятель.  Бодай 
тою  коваля  метелиця  замела.  Нп.  Мете- 

лиця засипала  як  піском  землю  снігом. 
Левиц.  2)  Родъ  танца,  также  музыка  и 
пісня  къ  этому  танцу.  3)  Болізнь:  овечій 
вертежъ=Мотилиця  1.  4)=Мотилиця  2.  5) 
Раст.  Аройїій  аІЬа  Б.  3030.  I.  110.  6) 
Метелиці  давати.  Трепать  за  волосы.  Му- 

жик попав  коваля  за  верхів'я  г  давай  йому 
метелиці  давати.  Грин.  І.  109. 

Метёличок,  чка,  м.  Ум.  отъ  ме- 
телив. 

Метеллюгати,  гаю,  вш,  гл.  Переносно: 
вилять,  изворачиваться?  її  питають,  де 
діла  те,  що  вкрала,  а  вона  метеллюгае 
сюди-туди,  не  каже,  де  дівала.  Новомоск. 
у.  Залюбовск. 

Метёлочки,  чок,  ж.  Раст.  Бері(1іит 
гасіегаїе  Б.  ЗЮЗО.  І.   126. 

Метений,  а,  е.  Выметенный.  Без  ха- 
зяйки хата  не  метена.  Ном.  №  10098. 

Метенйця,  ці,  ж.  Вощинная  моль. 
Метець,  тцй,  м.  Проворный,  мастеръ, 

мастакъ. 

Метикувати,  к^ю,  еш,  гл.  Размыш- 
лять, соображать. 

Метикуватий,  а,  е.  Замысловатый. 
Метіж,  жу,  м.  Смятеніе,  шумъ.  Ме- 

тіж  пішов,  як  почали  битись,  то  я  й  по- 
чув, а  то  не  бачив  нічого  до  тієї  пори  і 

не  чув.  Новомоск.  у. 
I.  Метіль,  тблі,  ж.=Метелиця  1.  Ой 

на  зятя  та  метіль  мете.  Мет.  185.  Не 
метіль  з  моря  піднімалася,  а  то  гуси  сірі, 
лебеді  білі.  Чуб.  V.  939. 

II.  Метіль,  ля,  м.  1)=Мет6лик.  Ру- 
банок тільки  дж-ж-ж,  дж-ж-ж!а  струж- 

ки як  метелі  здіймаються.  Г.  Барв.  51. 

2)  Названіе  рубля,  который  дарится  ново- 
брачнымъ  на  свадьбі.  Борз.  у.  Грин.  III. 454. 

Метільник,  ка,  м.  Метелыцикъ.  Ме- 
тільники  хату  замітають.  Харьк.  у. 

Метільниця,  ці,  ж.  Метельщица.  Ум. 

Метільничка.  Я  б  до  хати  куховарочку  на- 
няв, а  до  груби  та  тшільничку,  а  до  хаті' 

та  метільничку.  Харьк.  у. 

Метка,  ки,  ж.  Нанизанный  рядъ  (ры- 

бы, напр.).  В'юнів  метками  продають. 
Богодух.  у.  Переносно:  У  старшою  нема 

дітей,  а  у  меншою  ціла  метка,  аж  п'я- 
тірко Г.  Барв.  130.  Завернув  старий  Кри- 

винсъкий  з  цілою  меткою  старих  дочок. 

Мир.  ХРВ.  108. 
Меткий,  а,  ё.  Шустрый,  проворный, 

ловкій,  живой,  скорый,  бойкій.  Ота  смі- 
лива меткая  Катря  немов  перелякалась 

чого-  МВ.  II.  91.  А  до  роботи  ж  яка 
метка  й  берка!  Г.  Барв.  448.  О,  мииіа 
метка!  Каменец,  у. 

Метко,  нар.  Скоро,  бойко,  ловко.  Метко 
пробігти.  Борз.  у.  Там  снопи  кладу  метко, 
там  кубахи  ростуть,  тільки  махну  са- 

пою— аж  курів  земля.  Г.  Барв.  535. 
МетлА,  лй,  зг.=Мітла.  Тільки  явиться 

на  небі  метла,  то  буде  війна.  Чуб.  І.   18. 

Метластий,  а,  е=Мітластий.  Мет- 
лаета  борода-  К.  ЦН.  224. 

Метлйця,  ці,  ж.  —.Мітлиця.  Мої 
гроші  не  метлйця.  Чуб.  V.  58.  Ум.  Мет- 
лйчна.  А  вроди,  Боже,  жито,  пшеницю, 
всяку  пашницю  без  куколю,  без  метлички, 
щоб  родилися  бички,  телички.  Чуб.  III.  451. 

Метлйще,  ща,  с  Палка  къ  метлі. 

Метло,  ла,  с  Місто  удобное  для  охо- ты. Лебед.  у. 

Метлюг,  га,  м.  Раст.  Ареіа  8ріса 
уепіі.  Р.  Веаиу.  ЗЮЗО.  І.  111. 

Метлйтися,  лйюся,  ешся,  гл.  Бол- 
таться. Довга  одежа  на  їй  метлялась,    як 
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на  паліччах.  Левиц.  Пов.  313.  Аж  на- 
мітка метляється.  Левиц. 

Метнути,  ну\  неш,  гд.  одн.  в.  отъ 
метати. 

Метнутися,  нуся,  иешся,  гл.  одн.  в. 
оть  метатися.  Броситься,  устремиться. 
Метнулась  я  та  двері  всі  попричиняла. 
МВ.  (О.  1862.  Ш.  56).  До  ляса  мов  лат 
метнулись.  Котл.  Ен.  Бог  не  попустив  ве- 

ликого гріха,  так  ви  метнулись  тоді  ста- 
рою чоловіка  обіжати.  МВ.  І.  134. 

Мето,  та,  с.  Шумъ,  гамъ.  Собаки  таке 
мето  зчинили.  Борз.  у. 

Петрика,  ки,  ж.  Метрическая  запись, 
метрическое  свидетельство.  Се  купимо  по- 

пові гостинець,  то  він  у  метрику  не  так 
буде  дозиратись.  Г.  Барв.  184.  А  тут 
метрики  не  позаписувані!  Левиц. 

Метричний,  а,  є.  МетричесЕій. 

Метушитися,  ш^ся,  шйшся,  гл.  Суе- 
титься. Як  ні  лає,  як  ні  кричить  на  неї 

пані, — бабуся  не  лякається,  не  мету- 
шиться: іде  тихо,  говорить  спокійно,  ди- 

виться ясно  своїми  очима  ясними.  МВ.  (О. 
1862.  Ш.  61). 

Метчій,  нар.  сравн.  ст.  отъ  метко. 
Скорій.  Я  метчій  до  Марусі.  МВ  II.  189. 

Меть,  ті,  »е.=Мвнт.  Як  заграв  (Со- 
ломон) в  третю  сопілку,  чорне  вісько  в  одну 

меть  прилетіло.  Драг. 
Мецька,  ки,  ж.  Названіе  овцы.  КоІЬ. 

І.'  65. 
Меч  и  міч,  меча,  .«.  1)  Мечь.  Яким 

мечем  махає,  такою  путтю  й  погибає. 
Ном.  І  наш  ясен  міч  твоєї  головоньки 

не  йме.  АД.  Голий  як  міч,  гострий  як 
бритва.  Ном.  №  1526.  А  позад  війська 

меч4'м  махає.  Чуб.  Під  меч  положити.  Из- 
рубить. Скочу-поскочу  за  тими  турки,  гой 

як  здоюню — пш  и.  КоІЬ.  І.   101. 
2)  Сабля,  украшенная  цвітами,  шумихой, 
пучкомъ  калины,  съ  горящей  свічей,  об- 

вязанная нлаткомъ,  —  употребляется  въ 
свадебномъ  обряді  и  находится  въ  ру- 
кахъ  світилки.  Иногда  сама  сабля  отсут- 

ствуете Світилочці  зробили  меч,  як  таки 

водиться  на  весіллі:  нав'язали  ласкавців, 
васильків  і  позолоченої  шумихою  калини  і 

свічечку  ярою  воску  засвітили  і  меч  обв'я- 
зали, і  світилочку  перев'язали  рушниками. Кв.  І.  111.  Ум.  Мечик. 

Мечнедок,  дка,  л.=Кажан.  Вх.  Пч. 
І.  16. 

Мечет,  ту,  м.  1)  Печь  для  хліба  (у 
черноморскихъ  рыбаковъ).  Поставили    ме- 

чет, чи  піч  для  хліба.  Левиц.  ПЙО.  1.  86. 
2)  Л4сокъ  въ  степи.  Хорольск.  у. 

Мечеть,  (ти,  »е.г)=Мечет  1.  Оце  ви- 
копа  (запорожець  на  землянку)  яму,  об- 
ставе  її,  чим  там  попало,  обліпе,  обмаже, 
поставе  мечеть  (хліб  пекти),  зробе  ка- 
биию  (страву  варити)  та  й  живе.  КС. 
1883.  XI,  504. 

Мечеть,  ти,  ж.  Мечеть.  Буде  наш  пан 

турецький  до  мечети  від'їжджати-  ЗОЮР. І.  212, 

Мечик,  ка,  м.  1)  Ум.  отъ  меч.  2)  Де- 
ревянный ножъ  у  терлиці;  на  немъ  лета- 

готъ  відьмьі  на  лысую  гору,  откуда  вы- 
раженіе,  обозначающее  слишкомъ  скорое 
возвращеніе  кого-либо:  Ти,  мабуть,  на 
мечику  літав.  Ном.  №  5771.  3)  Часть 
п'ял.  См.  П'яла.  Шух.  І.  254. 

Мечник,  ка,  м.  Меченосецъ. 

Мешйни,  шин,  ж.  мн.  Кожаные  шта- 
ны изъ  кожуха,  шерстью  внутрь  (у  пасту- 

ховъ  и  табунщиковъ).  Херсон,  г. 
Мешканенько,  ка,  с.  Ум.  отъ  меш- 

кання. 
Мешканець,  нця,  м.  Житель,  жилецъ. 

Мешканка,  ки,  ж.  Жительница,  жи- 
лица. 

Мешкання,  ня,  с.  Жительство,  помі- 
щеніе,  жилье;  містопребьіваніе.  У  до- 

мівці на  мешканні.  Грин.  III.  693.  Підемо 
до  Бендеру  мешкання  глядіти.  Гол.  I.  79. 
Ум.  Мешканенько,  иешканнячно.  Ой  поки- 

даю сивого  голубка  і  дрібненькії  діти,  а 
сама  лечу,  сама  полечу  мегиканенька  гля- 

діти. Грин.  III.  483. 
Мёшти,  мешт,  ж.  мн  Татарскія  туф- 
ли, легкіе  башмаки.  Желех. 
Мжа   мисі,  ж.  Мелкій  частый  дождь. 

Мжйти,  мжить,  гл.  безл.  Моросить  (о 
дожди). 

Мжйця  и  мжйчка,  ки,  эк?.=Мжа. 
Вх.  Зн.  35. 

Ми,  мгьст.  Мы. 
Миг,  га,  м.  1)  Мигъ,  мгновеніе.  А 

Радюк  уже  в  три  мига  вилетів  на  улицю- 
Левиц.  Пов.  246.  2)  мн.  Неремигиванія. 

Мйгавка,  ки,  ж.  1)Миганіе.  2)  Мель- 
каніе. 

Мигання,  ня,  е.— Мигавка. 
Мигати,  гаю,  еш,  одн.  в.  мигнути, 

н^,  неш,  гл.  1)  Мигать,  мигнуть.  Зорі.  . 
мишли  і  бризкали  світом  в  сухому  прозо- 

рому повітрі.  Левиц.  Пов.  165.  2)  Мель- 
кать, мелькнуть.  3)  Только  одн.  в.  Уда- 

рить. Мигнув  попід  бороду  бурсака.  Св. 
Л.  220. 
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Мигатися,  гаюся,  ешея,  одр.  в.  ми- 
нутися, н^ся,  нешся,  гл.  Мерещиться, 

видніться,  мелькать,  мелькнуть.  Мигаепгься 
мені  та  Орлиха,  мов  у  тумані  МВ.  I.  122. 
Він  хутенько  вбіжить.  Яка  з  нас  під  той 

час  лигнеться:  „Здорова  була,  дівчино!"- 
МВ.  (О.  1862.  Ш.  46). 

Мигдалевий,  а,  е.  Миндальный.  Три 
мисочки  зроблені  взором  горіха  мигдалевого 
на  одній  віті.  К. 

Мигдаль,  лю,  м.  Миндаль. 
Мигйкати,  чу,  чеш,  и  =Мугикати. 

Стала  буцім  то  пісеньку  мигйкати.  Кв. 
Ь  41. 

Мигйчка,  ки,  ж.=Мжа. 
Магнати,  каю,  еш,  м.=Мигтіти. 
Мигкбм,  нар.  1)  Мелькомъ.  Мигком  я 

його  бачила.  2)  Мгновенно. 
Мигнути,  ся.  См.  Мигати,  ся. 
Мигон^ти,  ну\  нёш,  гл.=Мигнути. 

Жигонула  в  мене  грішна  думка.  Г.  Барв.  466. 
Миготати,  миготіти  и  мигтіти,  ч^, 

тйш,  гл.  Сверкать,  мерцать,  мелькать.  Над 
ставками,  над  садками  миготіло,  грало, 
лилося  хвилями  золоте  марево.  Левиц.  І.  25. 
В  очах  миготить,  а  в  голові  свистить. 
Ном.  №  6329.  Зірки  мигтять  собі,  бли- 

мають. Подольск,  г.  Аж  в  очах  мигтить. 
МВ.  І.  157.  Миготіла  в  очах  дорога  горо- 

різьба. К. 
Миготіння  и  мигтіння,  ня,  с.  Мер- 

цаніе,  дрожащій  світь.  Желех. 
Миготіти.  См.  Миготати. 
Миготливий,  а,  є.  Блещущій.  Желех. 
Мигтіння,  ня.  См.  Миготіння. 
Мигтіти.  См.  Миготати. 
Мигунець,  нцй,  м.  Падающая  звізда. 
Миг^шка,  ки,  ж.  Зарница,  молнія. 
Мнґа,  ґи,  ж.  Пантомима.  Він  йому 

нічого  не  казав,  а  так  на  миХах,  шо  вони 
нічого  й  не  думали,  а  той  все  знав- 

Мигдалевий,  а,  є— Мигдалевий 
Мигдаль,  лю,  ,и.— Мигдаль. 
Мйґза,  аи,  ж.—  Мидза.  Лохв.  у. 
Мйґла,  ли,  ж.  Куча  сложеннаго  де- 

рева. Шух.  І.  180.  См.  Миґлювати. 
Миґлаш,  ша,  м.  Сортировщикъ  сруб- 

леннаго  дерева,  складьівающій  его  въ 
ииґли.  Ті  що  миїлюють  дерево,  нази- 

ваються миглаші.  Шух.  І.   180. 
Миґлювати,  люю,  еш,  гл.  Сортиро- 

вать срубленное  дерево  и  ' скадывать  въ кучи.  Над  рікою  бгають  (ггеребірають)  і 
миілюють  ковбки,  значить  складають 
осібно  третяки,  осібно  четвертячі  і  т.  и. 
у  мигли  (купи).  Шух.  І.   180. 

Мйдэа,  ви,  ж.  Морда,  толстое  лицо. 
Мидзатий,  а,  е.  Съ  толстыми  отвис- 

лыми щеками,  мордастый.  Мнж.   185. 
Мизгатися,  гаюся,  ешея,  гл.  Любез- 

ничать, повісничать.  Женихався,  мизіався, 
бісики  пускав. 

Мизгйрь,  рй,  м.  Тарантуль.  Левч. 
Мизельний,  а,  є— Мивинний.  Ломиті 

ручки  і  мизельні  пальці.  Лукаш.   123. 
Мизерія,  рії,  ж.  1)  Бедность,  убо- 

жество. Мизерія  на  сім  сеті  мені  моло- 
дому. Гол.  III.  374.  2)  Имущество  бідня- 

ка, вообще  движимое  имущество.  У  бодні 

мизерія,  а  доброго  нема.  НВолын.  у.  Ми- 
зеріг  наклав  дві  скринькгі.  Котл.  Ен.  Як  би 
взять  і  всю  мизерію  з  собою,  дідами  кра- 

дене добро.  Шевч.  211. 
Мизерність,  ности,  ж.  1)  Бедность, 

убожество.  2)  Жалкій  видь.  3)  Ничтоже- 
ство. Я  знав  свою  мизерність  перед  Боюм. 

К.  Іов.  Скажи,  Господи,  чи  довго  гце  на 
світі  мені  жити?  Дай  мені  моє  безсилля 
і  мизерність  зрозумітгі.  К.  Псалт.  95. 

Мизершти,  нію,  еш,  гл.  1)  Бідніть, 
нищать.  2)  Худіть,  тощать,  приходить  въ 
болезненное  состояніе.  Оце  й  захиріє  ди- 

тина, стогне,  мизерніе.  Думаю:  от-от 

умре.  Левиц.  І    139. 
Мазерний,  а,  є.  1)  Убогій,  бідний. 

Смиренною  возносить  на  високість,  мизер- 
ною із  нужди  визволяє-  К.  Іов.  12.  2)  Жал- 
кій, несчастный,  бедственный;  ничтожный. 

Приїхало  сюди  воно  на  окономію  недавно, 
таке  миршаве,  обшарпане,  мизерне,  зам- 

ліле. Левиц.  І.  143.  3)  Болізненннй,  ху- 
дой, тощій.  Нігде  не  видко  було  ні  одною 

блідого,  мизерною  лиця.  Левиц.  І.  348. 
Мизерно,  нар.  1)  Убого,  бідно.  2) 

Жалко. 

Мнзёрство,  ва,  с  1)  Бідності.,  убо- 
жество. 2)  Имущество  бідняка.  Єсть  у 

мене  деяке  хазяйство— мизерство:  овечки, 
свині.  Борз.  у.  3)  Ничтожество.  4)  Бідний 

народъ. Ми8ерйва,  ки,  ж.  Мелкія  вещи? 
Хламъ?  Бере  сакви,  висипає  з  них  мгізе- 
ряку,  знаходить  гроші  в  торбинці.  О.  1861. 
XI.  Кух.  39. 

Мизйнець,  нця,  м.  1)  Мизинецъ,  мень- 
шой палець.  Ой  гскиньте  золот  перстень 

із  мизинця  пальця.  Мет.  19.  2)  Самый 
младшій  ребенокъ.  Ум.  Мизйнчин. 

Миайнка,  ки,  ж.  Наименьшая  дочь. 

Харьк.  г. 
Мизйнний,  а,  е.  Самый  менмпій,  млад- 

шій, послідній.  — палець.   Мизинецъ.    Ой 
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не  ламли,  дівчинонько,  мизинною  пальця. 

Чуб.  V.  309.  Мизйнне  дитя.  Младшее  въ 

семь*  дитя.  Що  ж  винам  продаете?  Ми- 
зиннее  дитя.  Чуб.  III.  39.  Мизйнний  день. 
Суббота.  Мизйнний  день  да  суботонька. 
Рк.  Макс. 

Мизинннк,  ка,  м.  =  Мизинець  2. 
Харьк.  г. 

Миэйнок,  нва,  м.  =  Миэинець.  Ка- 
менец, у.  Була  як  мизинок  і  зосталась 

знов  одна  як  гичечка.  Г.  Барв.  361. 

Мизянча,  чати,  г.=Мизинець  2.  Ка- 
менец, у. 

Мнвйнчнй,  в,  в.  Самый  младшій.  Ми- 
зинче,  поки  буде  инче.  Каменец,  у. 

Мивйнчик,  ка,  м.  Ум.  отъ  миайнець 

Мйака,  км,  ж.  Мездра  на  кож*. 

Сумск.  у. 
Мйзкати,  каю,  вш,  гл.  Объ  одежд*: 

занашивать,  затаскивать,  употреблять  безъ 
береженій,  истрепывать.  Мизкай,  мизкай 

одежу! — все  мене  мати  було  лають.— Тобі 
що  ні  дай,  то  ти  зараз  замизкаєш.  Хоч 

і  платок  новий  даси, — зараз  і  змизкаєш. 
Черниг.  у. 

Мизкатися,  каюся,  ешся,  гл.  1)  Зана- 
шиваться, затаскиваться,  истрепываться 

(объ  одежд*).  Як  усякому  свою  одежу  да- 
вати, так  вона  ж  не  повиться,  а  все  миз- 

кається та  мизкається.  Черниг.  у.  2) — 
а  ими.  Заигрывать  съ  кбмъ.  См.  Мизгатися. 

Мйзя,  8І,  об.  Плакса. 
Мййка,  ки,  ж.  Тряпка  или  мочалка 

для  мытья   посуды.    Уман.  и  Каменец,  у. 

Мийниця,  ці,  ж.  Умывальникъ,  умы- 
вальный тазъ.  Желех. 

Мик!  меж.,  выражающее  быстрое  дви- 
женіе.  Обступлять  удвох  барана,  а  він 
мик!  та  й  утік.  НВолын.  у.. 

Мйкавка,  ки,  ж.  Палка  съ  крючкомъ 
для  выдергивашя  сіна  изъ  середины  стога. 
Каменец,  у. 

Мйканець,  нця,  м.  Расчесанные  и  на- 

дерганные изъ  мички  части  пеньки,  кото- 
рый наворачиваютъ  на  кужілку  для  пря- 

денія.  Гол.  Од.  36. 

Мйканка,  ки,  ж.  Худшій  сортъ  пряжи. 

Мйкати,  каю,  вш,  гл.  1)  Дергать,  рвать, 

таскать;  вырывать,  выдергивать  съ  кор- 
немъ.  Здається...  микав  би  за  коси.  Люде 
бачили,  гцо  вони  микали  пшеницю,  та  и 

досвідчили-  Каменец,  у.  Такий  уродив  ма- 
ленький ячмінь,  гцо  косою  не  зачепиш, — до- 

водиться микати  Анан.  у.  2)  Мыкать,  че 
сать  пеньку  или  ленъ  для  пряжи.  Микати 

мичку.  Вас.  200.  3)  Минати  губами.  Ше- 
велить губами. 

Микатися,  каюся(чуся),  кавшся(чеш- 
ся),  и.  Бросаться.  Вх.  Лем.  435.  2)  Сло- 

няться, шататься,  бродить,  носиться.  На 

Марусю,  що  тут  микалась  то  в  кімнату, 
то  в  хату,  то  з  хати  в  сіни,  то  з  сіней 
знов  у  хату,  і  не  дививсь.  Кв.  І.  49.  Коло 
рота  мичеться,  та  в  рот  не  попаде.  Ном. 

№  1772.  3)— у  що.  Лізть,  соваться.  Коли 
не  піп,  не  микайся  у  ризи.  Ном.  №  9571. 

Микйтити,  кйчу,  тиш,  гл.  Изворачи- 
ваться, искать  отговорокъ,  нечисто  дей- 

ствовать. Желех. 

Микитон,  ну,  м.  Демикитонъ. 
Микитбновий,  а,  е.  Демикитоновый. 

Микну>ги,  ну,  неш,  гл.  Умчать,  пом- 
чать. Москалі  микнули  йою  аж  до  Кигва. 

Миколайки,  ків,  м.  мн.  Раст.  Егіп- 

{?іит  ріапит.  Вх.  Пч.  І.  10. 
Мнколайці,  ців,  м.  мн.  Раст.  ИеоШа 

пійш  ауі8.  ЗЮЗО.  І.  129. 

Миколайчики,  ків,  м-  мн.  Раст.= 
Миколайки.  ЗЮЗО.  І.  122. 

Микулити,  лю,  лиш,  гл.  Хитрить,  ви- 
лять. /  чого  тобі  микулити?  Сказав  би 

просто,  що  винен.  Волын.  г. 
Микулитися,  дюся,  лишся,  гл.  Мять- 
ся; вилять;  хитрить.  Усі  бояться,  мику- 

ляться, — чи  йти,  чи  ні?  Г.  Барв.  427. 
Ич  бісова  коняка!  шоб  же  рівно  йти  по 

дорозі, — ні,  вона  микулиться  туди  та  сюди 
та  й  край!  Хере.  у.  Слов.  Д.  Эварн. 

Микулити,  дню,  вш,  гл.  —  очима. 
Смотріть,  избътая  встречаться  глазами, 
чувствуя  себя  неловко.  Микуляе  очима,  як 
кіт  на  глині.  Ном.  №  3187.  Въ  другомъ 

случаі:  Не  микуляй  очима,  бо  не  твоя 
дівчина.  Слідить  глазами?  Поворачивать 
глаза  следомъ  за  ч*мъ?  Мил.  103. 

Милай,  лай,  м.  Родъ  хліба.  Ном. 
№  7570. 

Мйлий,  а,  е.  1)  Милый,  любезный. 

Батько  милий,  мати  мила,  дівчина  ми- 

ліща.  Чуб.  У.  110.  По- під  сам  милий  Біг 
просити  кого.  Молить,  заклинать.  Желех. 
2)  Милый,  возлюбленный.  Милий  милу 

покидає, — вороги  раденькі.  На.  Нехай  ми- 
лий подивиться,  що  на  серці  діється.  Мет. 

15.  3)  Пріятньїй,  любезный.  Ум.  Милень- 
кий, милесенький.  Миленький,  милесенький 

мій!  Мет.  Моя  мила  милесенька,  голубка 

сивесенька    Чуб.  V.  ІЗ. 
Мйлини,  лин,  ж.  мн.  Мыльная  вода, 

остающаяся  послі  стирки.  У  милинах  ви- 
перу катанку.  НВолын.  у. 
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Милити,  лю,  лиш,  и.  Мылить,  на- 
мыливать. Ідна  шиє,  друга  миє,  третя  по- 

ливає, а  четверта  милом  милить,  п'ята 
помиляє.  Чуб.  У.  395. 

Милитися,  лкюя,  лишся,  гл.  1)  Мы- 
литься, намыливаться.  Не  милися,  бо  не 

будеш  голитися.  Ном.  №  5479.  2)  Оши- 
баться. В  тім  собі  милиш.  КС  1882.  X.  23 

Милиця,  ці,  ж.  Костыль,  деревяшка, 
деревянная  нога.  Щоб  ти  на  милицях  пі- 

шов- Ном.  3720.  Ком  пустки  на  милиці 
москаль  шкандибає.  Шевч.  398. 

Милійбн,  на,  ж.=Миліон.  Харьк. 

Милін,  на,  м.  Рукоятка  у  ручной  мель- 
ницы. НВолын.  у. 

Миління,  ия,  с.  Мыльная  вода.  Під- 
мочене у  Вислг  мило  зібрав,  роспустш  на 

миління,  злив  у  бочку.  Ном. 
Милібн,  ну,  м.  Милліонт».  Соние  зав- 

більшки таке,  що  з  нього  можна  б  зро- 
бити сливе  півтора  милити  наших  земель. 

Дещо,  25. 
Милість,  лости,  ж.  Пріятность.  Левиц. 

(Пр.  1868,  стр.  519). 
Милкий,  а,  є.  Хорошо  мьілящійся- 

I*.  Мило,  да,  с  1)  Мыло.  Чуже  й  мило 
голило,  а  моя  бритва  не  бере.  Ном.  2) — 
собаче.  Раст.  Негпіагіа  ^ІаЬга.  Ь.  ЗЮЗО. 
І.  124.  Ум.  Мильце. 

II.  Мило,  нар.  Мило,  пріятно;  любез- 
но; хорошо.  На  тебе  дивитися  мило.  Мет. 

Не  бачила  миленькою, — і  діло  не  мило. 
Мет.  83.  Не  там  щастя,  не  там  доля,  де 

багаті  люде — як  злучаться  по  любови,  то 
все  мило  буде.  Чуб.  V.  141.  Мило  вітати. 
Любезно  принимать.  Чуб.  III.  356.  Ум. 
Миленько.  Миленько  Ганна  подивлялась  на 

панянку-  Св.  Л.  39. 
Милованець,  нця,  м.  Фаворита,  лю- 

бимець. 

Миловйд,  да,  м.  Красавецъ?  Г.  Барв. 
280. 

Миловйння,  ня,  с  =  Мзлгнн.  Вх. 
Зн.  35. 

Милодан,  на,  м.  Возлюбленный.  Сіла  б, 
полетіла  на  чужую  сторонку  шукать  свого 
милодана.  Чуб.  У.  811. 

Милоданка,  ки,  ж.  Возлюбленная. 
Милолиций,  а,  е.  Миловидный,  кра- 

сивый. Пеклись  тут  гарні  молодиці...  чор- 
■іявг,  повні,  милолиці.  Котл.  Ен.  III.  48. 

Милосерд(н)ий,  а,  е.  Милосердный. 
Дав  єсь  волю  серцю  мому,  милосердий  Боже! 
Чуб.  У.  3.  Приручаю  тебе,  серденятко 
мов,  милосердному  Богу.  Мет.  25. 

Милосердний,  ка,  м.  Милосердный, 
сострадательный  челоквкъ.  Смієшся,  зро- 

бивши милосердника  тираном.  К.  Бай.  84. 

Милосердя,  дя,  с  Милосердіе.  Хоч 
одно  ж  ви  милосердя  майте!  Дума.  Чи 
схоче  він,  то  покарає  грішних,  чи  схоче 
він, — покаже  милосердя.  К.  Іов.  82. 

Милостивий,  а,  е.  Милостивый.  Гос- 
поди милостивий.  Ном.  №  3544.  Пані  ми- 

лостива! будьте  ласкаві,  скажить  мені, 
що  мій  чоловік  на  чужині,  як  проживав. 
МВ.  І.  49.  Блаженні  милостиві,  бо  такі 
будуть  помилувані.  6в.  Мт.  У.  7. 

Милостйнник,  ка,  .V.  Раздающій  ми- 
лостыню. 

Милостинька,  ки,  ж.  Ум.  оть  ми- 
лостиня. 

Милостиня,,  ні,  ж.  Милостыня.  Ба- 
гато й  старцям  милостині  подавали.  Кв. 

І.  117.  Який  манастирь,  така  милостиня. 
Посл.  Ум.  Мйлостиньна.  Мала  милостинька, 
та  варт  за  велику. 

Мйлость,  ти,  ж.  1)  Милость,  мило- 
сердіе. Що  день  хвалили  Бога  за  Його  ми- 

лость. Кв.  І.  Мйлость  на  нбго  класти.  Ми- 
ловать кого,  прощать  кому  изъ  сожалінія. 

Це  ще  я  милость  на  його  кладу,  що  не 
позиваю,  а  то  було  б  йому.  Константи  ногр. 
у.  2)  Любовь.  О  Боже  мій  несконченний! 
що  ся  тепер  стало!  Як  то  віра,  так  то 
віра,  а  милости  мало.  Нп.  Як  бись  знала, 
що  то  милость  може,  казала  б  сь:  оже- 

нися. Гол.  III.  289.  3)  Виша  мйлость.  Ва- 
ша милость  (титулъ).  Просимо  вашої  ми- 

лости і  на  обід.  Левиц.  4)  Мйлость  Ббжа. 
Раст.  Муозоііз  раІизІгІБ.  Шух.  І.  21. 

Мйлощі,  щей  в  щів,  ж.  мн.  Ласки, 
любовныя  ласки.  Ні  любощам,  ні  милощам 
не  йму  віри.  К.  Досв.  Добридень  тобі,  со- 

нечко яснее  ..  освіти  мене,  рабу  божу...  доб- 
ротою, красотою,  любощами  й  милощами. 

Чуб.  І.  93. 
Милування,  ня,  с  ІІомилованіе,  про- 

меніє, пощада.  Бо*  не  без  милщання.  Ном. 
Л?  4872.  До  милування  нема  силування. 
Ном.  Лі  4979. 

Милування,  ня,  с.  Ласки. 
Милувати,  лук»,  еш,  гл.  Миловать, 

щадить,  беречь.  Нас  ще  Господь  до  якою 
часу  милує.  МВ.  II.  83.  Нехай  Бої  милує. 
Ном.  №  8388. 

Милувати,  лую,  еш,  ід.  Ласкать.  Не 
цілуй,  не  милуй,  коли  хисту  нема.  Чуб.  У. 
9.  Як  де  попаде  чужу  дитину,  то  вже 

цілує  і  милує.  МВ.  І.  97.  Холодок  '  ніби лащився  до  лиця,  милував  його.  Левиц. 
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Милуватися,  луюся,  вшся,  гл.  1) 
Ласкать  другъ  друга.  Вони  собі  цілувались, 
цілувались,  милувались.  Мет.  25.  2)  Любо- 

ваться. Знайшла  очима  свою  сина  і  милу- 
валась ним.  Леввц.  І.  269.  Милувався  та- 

кою вродливою  красою.  Мир.  ХРВ.  61. 

Мил^н,  на,  м.  1)  Возлюбленный,  лю- 
бовнвкъ.  2)  Милый,  любииецъ.  Удала  мама 
милуна  (т.  є.  родила  сына).  Черк.  у. 

Миль-миль!  меж.  Выражающее  мель- 
каніе.  Миль-миль,  як  у  Петрівку  ягода 
(де-не-где  побачиш).  Ном.  №  7697. 

Мйлька,  ви,  ж.  Ум.  оть  ийля. 

Мильний,  а,  в.  1)  Ошибочный.  Миль- 
на твоя  думка.  Зведіть  його  на  мильну  до- 

рогу. КС.  1883.  III.  546.  2)  ОЬрьій.  Були  и 
свити  простою  уразівською  і  мильною  сукна. 
К*.  І.  137.  Мильна  свита- 

Мильних,  ка,  м.  Банщвкъ?  Коноводи, 

воловоди,  люлешники,  шабашники,  шиль- 
ники, мильники,  селяне,  юродяне,  міщане, 

крамарі,  шинкарі...  А  сходьтесь,  сходьтесь, 
сходьтесь!.,  я  щось  скажу.  (Формула  ярма- 

рочная зазьіванія).  КС.  1882.  III.  600. 
Ср.  стар.  Милня,  баня  (см.  Житецкій,  Сло- 

варь книжной  малорусской  річи  по  руко- 
писи XVII  в.  Прилож.  къ  „Кіев.  Стари- 
ні" 1888  г.),  а  также  подобную-же  фор- 

мулу стар,  казацнаго  зазаванія:  Ой  ви, 
грубники,  ви,  лазники,  ви,  броварники!  Годі 
вам  по  винницях  юрілок  курити,  по  лаз- 

нях .іазень  топити  и  т.  д.  (Уман.,  Слов., 
т.  І.  14). 

Мильбн,  на,   «=Мнлін.  НВолын.  у. 
Мйльце,  ця,  с.  Ум.  отъ  мило. 
I.  Миля,  лі,  ж.  Миля.  Та  збудила 

мене  мати  в  обідню  годину,  як  відійшли 
козаченьки  від  села  за  милю.  Мет.  20.  Ум. 
Мильна.  Рудч.  Ск.  I.  119.   . 

II.  Миля,  лі,  ж.  Обрядовое  умываше 
изъ  ріки  или  колодца  новобрачных*  въ 
понедЬльникъ,  по  «озвращеніи  новобрач- 

ной изъ  церкви,  где  ее  лонривають.  Мил. 
124,  125. 

Миляр,  ра,  м.  ВыдБлываюшдй  мыло; 
торцовецъ  мыломъ.  Желех. 

Мимика,  Ни,  ж.  Мимика.  Тульчинський 
тим  часом  юворитъ  Катрусі  мимикою  про 
любощі.  К.  Бай.  13. 

Мимикуватн,  к^ю,  еш,  гл.  Выражать, 
ири  помощи  мимики,  пантомимы.  Ідпоіия 
ізнов  даремне  мимикуе.  К.  ЦН.  210. 

Мнмка,  ми,  ж.  1)  Женщина,  имеющая 
одну  грудь  или  обі  съ    атрофированными 

млечными  железами.  2)  Корова,  доющая* 
ся  не  на  всі  дойки,  или  совсбмъ  не  даю- 

щая молока.  'Мимка  на  одну  дойку,  на  дві, 
на  всі. 

Мимо,  нар.  и  пред  Мимо-  Мимо  церкву 
їдьте,  а  тоді  уліво  повернете.  Мимо  церкви 
святої  проїзжали,  за  юрдостю,  за  пиш- 
ностю  з  глави  шличка  не  здіймали.  Мимо 
колодізь  ішли. 

Мимоїздом,  нар.  Ііроіздомь.  Ось  за? 
їдьмо  буцім  води  напитись  мимоїздом  до 
тої  вдовиці.  Г.  Барв.  12. 

Мимохід,  ходу,  м.  Конвульсій  у  ді- 
тей. КС.   1893.  VII.  80. 

Мимохідень,  дня,  м.  Прохожій.  І  ми- 
мохідень:  п'омагай-бі  на  діло  праведне,  не скаже.  К.  Псал.   297. 

Мкмохідний,  а,  е=Мимохідень.  К. 
Псал.  187. 

Мимохідь,  нар.  Мимоходомъ. 

Мнмрати,  раю,  еш,  гл.  Медленно  до- 
лать. Вх.  Зн.  36. 

Мимрити,  ри>,  рнш,  гл.  Говорить  не- 
внятно, бормотать.  Було  часто...  мимрить 

(уже  гласу  не  було):  „Ой  хто  лиха  не 

знаеа...  Г.  Барв-  357.  /  слухав  я,  як  мим- 
рило щось  тихо.  К.  Іов.  10. 

Мнмрій,  рій,  лі.  Бормотунъ,  невнятно 
говоря  тій. 

Мймря,  рі,  об.= Мнмрій 
Минати,  наю,  еш,  сов.  в.  минути, 

н^,  неш,  \л.  1)  Проходить,  пройти,  мино- 

вать. Що  буває,  те  й  минає.  Ном.  Ми- ' нають  дні,  минають  ночі,  минає  літо; 
шелестить  пожовкле  листя.  Шевч.  224. 
Як  усе  світове  минає!  І  кохання,  і  радощі, 

і  горе — як  усе  минає!  МВ.  II.  151.  Не  за- 
знаю я  роскоші, — вже  й  літа  минають. 

Мет.  106.  Минули  ті  роки,  що  роспірали 
боки.  Носл.  2)  Проходить,  пройти  мимо. 
Хто  йде,  то  минає,  бо  роду  немає.  Мет. 
244.  Минули  вже  село,— знову  поле.  Не 
минай  корчма  (употребляется  какъ  суще- 

ствительное). Пьяница.  Ном.  №  11694.  3) 

Пропускать,  пропустить.'  .Сього  не  читай — 
минай.  Богородицю  так  бум  поспіль  про- 

кажу, не  мину  й  слова.  Г.  Барв.  356.  Де 
був  багатий  жид  і  тою  не  минали.  Лу- 
каш.  56  Бодай  мою  сина  на  первій  по- 

требі первая  куля  не  минула.  Лукаш.  39. 

4)  Обносить  (чаркой)  Як  юрілку  п'ють, 
то  мене  минають,  а  як  ся  б'ють,  то  від 
мене  починають.    Ном.  №  2093.    5)  Избі- 
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гать,  избежать.  Що  Бої  навіне,  тою  ніхто 
не  мине.  Ном.  №  55. 

Минатися,  наюся,  ешся,  сон.  в.  ми- 
нутися, н^ся,  нешся,  гл.  1)  Проходить, 

пройти,  миновать;  кончаться,  кончиться; 
исчезать,  исчезнуть.  Час  іде,  минається. 
МВ.  II.  117.  Минулась  котові  масничка. 
Ном.  Л;  1839.  Ой  уже  ж  наше  вірне  же- 

нихання, вже  минається.  Мет.  07.  Розій- 
деться їх  слава  як  той  дим,  і  панство 

иншнеє  минеться.  Гліб.  18.  Уже  й  літо 
минулося.  Шевч.  518.  Давно  і  племя  те 
минулось.  Греб.  359.  2)  Отходить,  отойти 
(о  илодахъ,  овощахъ  и  пр.).  Хоть  мину- 

лися в  садку  яблучка,  не  минаються  дульки. 
Мет.  121.  Минаються  яіоди  полуниці... 
Минаються  Марусі  вечорниці.  Мил.  132. 
Жита  минулись.  3)  Проходить,  пройти  да- 
ромь,  безнаказанно.  Се  йому  так  не  ми- 

неться. Хто  сміється,  тому  не  минеться. 
Ном.  №  12089.  4)  Истрачиваться,  истра- 

титься. Який  гріш  заробиш, — минеться  в  до- 
розі. Лукаш.  141.  5)  Умирать,  умереть. 

Минаюся  з  болю.  Млак.    12. 

Минерал,  лу,  м.  Минералъ. 
Минеральнии,  а.  е.  Минеральный. 

Дещо.  71. 

Мйнтус,  са,  м.  .Ломоть,  кусокъ  хлі- 
ба, полученный  нищимъ  (Ленч.  60),  вооб- 
ще всякая  съедобная  подачка  нищему; 

отсюда  мйнтуси — просто  подачки,  остатки 
пиши,  даваемые  нищимъ  и  пр.  Там  би 
чаши  минтусами  краденими  годувала.  Чер- 
інг-  у.  См.  Мантули,  мантулки. 

Минувати,  вую,  еш,  гл.—  Минути  4. 
Не  журися,  мои  мити,  иже  того  не  мину- 
зати.  Чуб.   V.  804. 

Минулий    а,  е.  Прошедшій,  минузшій. 
Мину\лість.  лости,  ж.  Прошлое. 

Минута,  ти,  ж.  Минута.  А  ут»  *ю- 
бипгь  та  покине.  —  не  діжде  минути. 
Мет.  70. 

Минути,  ся  См.  Минати,  ся. 

Минутйна,  ни.  ж.— Минута.  За  одну 
мпнутину  зладив  ппусржильно.  Харьк. 

Минутний.  а,  е.  Минутный.  К.  Гр. 
Кв.  XVIII. 

Минушка,  ки,  ж.  Скоропреходящая. 
Урчиїка. — мннуигка:  буде  та  у  минеться. 
Ном.  X.  12Я96. 

Минущий,  а,  є.  Скоропреходяїцій, 
тленный.  Усе  тінь  минуща,  одна  рій  жи- 

вуща— світ  з  Богом.  Ном.  №  393. 
Мини,  ні,  ж.    ДІІТСК.    Корова,    воль, 

теленок-ь.  О.  1862.  IX.  119.    Знай,  миня, 
стійло.  Ном.  №  990. 

Мир,  ру,  м.  1)=Світ.  Хто.  ж  тепер 
буде  миром  управляти?  Драг.  2)  Н&родъ. 
Цілий  день  у  суботу  миру- миру  до  їх  при- 

ходило прощаться.  ЗОЮР.  II.  285.  Одхо- 
дило й  приходило  до  хати  миру — хто  хо- 
тів. МВ.  (О.  1862.  І.  91).  Ца  пристані 

миру  такою,  що  страх.  Кане  в.  у.  3)  Миръ, 
спокойствіе.  Помирились  так,  що  миру  не 
стало  й  до  вечора.  Левиц.  4)  На  миру. 
Среди  людей,  въ  свігв.  Не  чуть  і  на 
миру.  Ном.  №  7872.  5)  Миром.  Миром  і 

Богу  добре  молитися.  Ном.  №  10734.  0)  Ми- 
роп!  Привітствіе  гуцуловъ,  обозначающее 
иожеланіе  мира.  Миром!  єк  ся  маєш?  чи 
здоров,  братчику? — Дякувать!  миром!  А  у 
вас,  братчику,  мирно? — Мирно,  Боїу  дя- 

кувать! Вх.  Зн.  36.  7).  Мир-зілля.  Раст.  а) 
(•егапішп  8апдиіпеипі.  ЗЮЗО.  І.  124.  б) 
Огасосерпаїшп  Кнуасіїіапа  Б.  ЗЮЗО.  І. 121. 

Мйрати,  раю,  еш,  г.і.=Микрати.  Вх. 
Зн-  36. 

Мирдати,  даю,  еш  и  джу,  диш,  гл. 
.Вилять  (хвостомъ).  Пес  мщідат  озоном. 
Вх.  Лем.   435. 

Мирити,  рю,  рйш,  іл.  1)  Мирить,  при- 
мирять. 2)  Мириться  (съ  кт>мъ,  чт>мъ).  Не- 

мирити.  Ссориться.  За  кису    світ    увесь  не 
мирить.  Г.  Барв.  448. 

Миритися,  рюся,  ришся,  и.  Мирить- 
ся. Ми  тит  сварились  і  мирились.  МВ. 

І.   ЗО. 

Миріння,  ни,  с  Примиреніе.  Видно, 
яке  буде  миріння:  сьоюдня  помиримось,  а 

завтра  буде  вп'яті,  тієї  ж.   Паплоір.   у. 
Мйркання,  ни,  с.  1)  Бормотаніе.  2) 

Ронотъ.  К.  ЦН.  259.  3)  Попрошайничество. 

Миркати,  каю,  еш,  сов  в.  миркну- 
ти, ну,  неш,  и.  1)  Говорить  неннятно, 

бормотать,  пробормотать.  Миркав,  миркав 
коло  його  /олова  з  писарем,  та  бачать,  що 

ні  в  мім  до  нош  присікатись,  так  і  од- 
пустив. Кн.  II.  П.  Плете  свою  вінка  і 

словечка  йому  не  миркне.  МВ.  І.  143.  і 
слова  не  промовив,  Н(  миркнув.  БорЗ.  у.  2) 
Только  носов,  в.  Роптать  на  кого,  ,3а  тс  и 
козаитво  на  його  миркало,  мов  на  ляса. 
К.  ПС.  90.  3)  Только  весов,  в.  Попрошай- 

ничать, клянчить.  Ци/ан  коваль,  а  жінка 

л»)/;  миркає:  дайте  пшонця,  гал>,ця.  Ле- бед.  у. 

Миркотати,  кочу\  чеш, '».».  Бормотать. 
Миркоче  собі   нід  ніс. 

Миркоти.  кот,  ж.  мн.  Особенный   ;«- 
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пахъ-  овецъ  во  время  течки.  Вівчарь  віниі 
шняє,  миркотами  воняе.  Чуб.  У.   1087. 

Мирлуга,  ги,  ж.  Берлога.  Левч.  4. 
(Черниг.). 

Мирні,  нбї,  ж.  Мировая.  Ну,  годі,  поми- 
римось!— яка  ж  у  нас  буде  мирна? — Оддай 

мені  гроші  мог,  то  й  помиримось.  Верхне- 
дввпр.  у. 

Мйрний,  а,  е.  Мирный.  Дай  же,  Боже, 

щоб  ваша  спілка  -була  мирна  і  жила  в  ладу 
та  в  мирі.  Левиц. 

Мйрність,  ности,  ж.  Миръ,  спокой- 
ствіе.  Щоби-стс  сі  свята  відпровадили  і 
других  дочекали  в  мирності,  радості  і  ве- 

селості. ЕоІЬ.  І.  131.  Люде,  що  уміють  з 
собою  в  мирності  жити.  Шух.  І.  189. 

Миро,  ра,  с  Муро.  ЗОЮР.  І.  Ш.  Іду 
меж  мир,  миром  мированая.  Чуб.  І.  132. 

Мировий,  а,  6.  Мировой.  Вже  що  піп 

ізв'язав,  тою  ніхто  не  розв'яже, — хиба  ми- 
ровий розлуку  дасть.   Г.  Барв.  498. 

Миролюбний,  а,  е.  Миролюбивый. 
Миролюбним  людям  Бог  помагає  і  дома  й  на 
полі.  Г.  Барв.  345. 

Миротворець,  рця,  .и.  Миротворець, 
примиритель.  Блаженні  миротворці,  бо 
такі  синами  Божими  зватимуться.  6в. 
Мт.  У.  9. 

Миротворний,  а,  є.  Примиряющій. 
Желех. 

Мнротвбрниця,  ці,  ж.  Примиритель- 
ница, •носительница  мира.  Світи,  поки  все- 

ленну  осияе  світило  миротвернииі-науки. 
К.  ЦН.  185. 

Мирський,    а,    6.    Мірской,    світскій. 
Тісно  було  нашому  юноші  в  монастирі  і  не 
до  вподоби  серед  мирського  товариства.   К. 

-Гр.  Кв.  XII. 
Мирта,  ти,  ж.  Мирть.  Коло  тераси 

цвітуть  померанці,  мирти.  Левиц. 
Мирування,  ни,  с.  Помазаніе  елеемъ, 

муромъ. 
Миру  вати,  р^ю,  еш,  гл.  Мазать  муромъ. 

Другий  иарь  святим  миром  мирував.  Чуб. 
III.  326. 

Мирчати,  чу\  чйш,  гл.  =  Мурчати. 
Вх.  Лем.  435. 

Миршавий,  а,  е.  Болезненный,  чах- 
лый, захудалый,  невзрачный,  паршивый. 

Миршава  голова.  Ном.  Лё  5313.  Приїхало 
воно  сюди  на  економію  недавно,  таке  мир- 

шаве, обшарпане,  мізерне.  Левиц.  І.  143. 
Коровки  погані,  кудлаті,  бички  миршаві. 
Левиц. 

Миршавіти,  вію,  еш,  гл.  Принимать  бо- 

лезненный, невзрачный  видъ;  вырождаться; 

паршивіть. 
Мйрявий,  в,  е.  Медленно  дЬлающій, 

мішкотньїй,  лінивьій.  Желех.  Вх.  Зн.  36. 

Мирянин,  на,  м.  Мирянинъ.  Гаразд 
дзвонити  попереду  як  миряне  зійшлися. 
Ном.  Л»  13723.  Усякому  мирянину  по  се- 

меро жидовинів.  Ном.  Л»  900. 
Марийський,  а,  е.  Общественный.  Всі 

мирянські  знаєш  лиха.  Котл.  Ен.  III.  27. 

Мирячйти,  чу",  чйш,  и.=Мрячити. Дощик  мирячить.  Зміев.  у. 
Мйса,  си,  ж.  Миса,  родъ  большой  глу- 

бокой тарелки.  Винесли  йому  мису  золота, 
а  другу  срібла.  Гол.  II.  54.  З  полиці  миси, 
миски  й  мисочки  і  зелені  й  червоні,  і  жов- 

ті... викрашаються.  МВ.  (О.  1862.  III.  57). 
Миска,  ки,  ж.  1)  Миска,  родъ  глубо- 
кой тарелки.  Хоч  того  самого,  аби  в  другу 

миску.  Ном.  №  2681.  Із  нехочу  ззів  три 
миски  борщу.  Ном.  №  5060.  2)  Въ  масло- 
бойпъ:  посуда,  въ  которую  стекаетъ  вы- 

жатое конопляное  масло.  Шух.  I.  163.  Ум. 
Мисочка. 

Мискорббство,  ва,  с.  Изготовленіе  ми- 
сокъ.  Промишляють  вони  мискоробством  і 

зовг/тіля  полин 'яниками;  між  ними  тілько 
один  гончар.  О-   1862.  У.  20. 

Мйсленька,  ви,  ж.  Ум.  отъ  мисль. 

Мисливець,  вця,  м.  1)  Охотникъ.  Він 
був  мисливець;  знай  було  на  охоту  їздить. 
Рудч.  Ск.  II.  202.  2)  Любитель.  Він  мисли- 

вець люльки  палити.  Борз.  у.  3)  Умникъ, 
умница.  Молодий,  та  ба:  мисливець.  Мкр. 
Н.  7.  4)  Гордецъ,  своенравный.  Вона  як 
ганила  чоловіків  -  мисливців,  так  ще  гірше 
їй  було  хазяйку,  мовляла,  непутящу  ба- 

чити в  сем'ї.  МВ.  II.  84. 
Мисливий,  а,  в.  1)  Любящій  зани- 

маться охотою.  2)=Мислйвець  1.  Гукнув, 

щоб  скоріш  мисливі  збірались — на  полю- 
вання поїде.  Рудч.  Ск.  II  116.  3)  Способ- 

ный. Мнж.  185.  Умный,  находчивый.  Пи- 
липиха  усю  пригоду  нашу  знала,  а  ради 
не  знаходила,  хоч  яка  була  мислива  собі. 
МВ.  II.  148.  4)  Гордый,  неприступный,  свое- 

нравный. Ум.  Мислйвеньний.  Ні  ради  в  вас, 
ні  порадгі  не  спита,  не  шукає;  поводиться, 

як  той  пан  з  підданками. — Що  'теє  ти, 
любко,  що  'теє?  Може  він  трохи  і  мисли- 
венький  собі  вдався,  та  він  же  на  те  і 

розумний  у  нас.   МВ.  II.  80. 
Мисливство,  ва,  с  Охота  на  звт>рей. 
Мисливський,  а,  є.  Охотничій. 
Мислити,  лю,  лиш,  гл.  1)  Мыслить, 

думать.    Чоловік    мислить,    а  Бог  рядить. 

Зі* 
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Ном.  №  82.  Я  люблю  дівчину  та  й  мислю 

її  взяти.  Чуб.  V.  137.  /  дерево  якусь  на- 
дію має:  хоч  зрубане,  ще  мислить  зелені- 
ти. К.  Іов.  ЗО.  2)  Добра  мислити.  Добро- 

желательствовать. Добра  мисливши  й  люб- 
лячи щиро.  МВ.  II.  81.  Лиха  мислити.  Не- 

доброжелатели вовать,  желать  зла.  Свій 
своєму  лиха  не  мислить.  Ном.  №  9443. 

Мисліте,  с.  нескл.  1)  Церк.-слав.  наз- 
вавше буквы  М.  2)  Лисіти  мисліте.  Шатать- 

ся въ  пьяномъ  виді.  Було  на  світі  все  не 
мило,  мисліте  по  землі  писав.  Котл.  Ен. 
II.  32. 

Мислонька,  ви,  ж>.=Мисленька 
Мисль,  нйсля,  лі,  ж.  Мысль.  Мислі 

до  суду  не  позивають.  Ном.  Л°  5805.  Що 
з  голови,  то  з  мислі.  Ном.  №  5804.  Ой 
думаю  та  гадаю,  а  що  моя  мисля  зносить. 
Гри  я.  III.  297.  На  мислі  мати.  Думать, 
предполагать,  намереваться.  Скажи  мені, 
серпе  моє,  що  маєш  на  мислі.  Мет.  63. 

У  мислях.  Въ  умі-..  До  мислі,  під  мислі. 
Нравится,  по  вкусу,  по  натурі.  А  як  же 
її  любити,  коли  не  до  мислі?  Мет.  82.  Ви- 
бірай,  вибірай,  молода  дівчино,  который 
під  мислі.  Мет.  114.  Не  добере  Самсониха 
невістки  до  мислі.  Мил.  98.  Ум.  Мйсленька, 
мйслоньна.  /  не  до  любови,  і  не  до  розмови, 
і  не  до  мислоньки  моєї.  Чуб.  V.  401.  Ой 

юре,  горе,  негцаслива  доля,  виорала  дівчи- 
нонька мисленьками  йоле. 'Чуб.  V.  243.  Ой 

я  сиджу  коло  стола,  мислоньки  мене  зно- 
сять. Грин.  III.  246. 

Мисник,  ка,  м.  Полки  для  посуды, 
посудный  ткафъ,  буфетъ.  Чуб.  VII.  386. 
Після  вечері  вона  кинулась  до  посуди,  пе- 

ремила й  перетерла  і  розставила  на  мис- 
нику. Левиц. 

Мисочка,  ки,  ж.  1)  Ум.  огь  миска. 
2)  Блюдце.  Ватя...  почала  виставляти  на 
стіл  стакани  та  мисочки.  Левиц. 

Мйсошник,  ка,  м.  Гончаръ,  изготов- 
ляющій  миски  съ  глазурью.  Вас.  177. 

Мистець,  тцй,  м.  Мастеръ,  мастакъ. 
О.   1862.  І.  65. 

Мистецьки,  нар.  Мастерски. 
Мистецький,  а,  е.  Мастерской. 

Мистецьтво,  ва,  с.  Мастерство,  мастер- 
ское умінье,  искусство.  О.  1862.  І.  66. 

Мистюк,  к&,  ж.=Мистець.  Він  мис- 
тюк  зайців  стріляти.  Лебед.  у. 

Мисча,  чати,  с  Маленькая  мисочка. 

Мисчйна,  ни,  ж.  Маленькая  или  пло- 
хая миска.  Вклав  пан-отець  пгв  буханця 

хліба  та  мисчину  сметани  з  сиром.  Св. 
Л.  17. 

Мисчівка,  ки,  ж.  Синяя  глина,  изъ 

которой  двлаются  миски.  Шух.  І.  260. 
Мисюрка,  ки,  ж.  Шлемъ,  железная 

шапка  съ  кольчатою  сіткою,  которая  накла- 
дывалась на  лицо,  шею  и  плечи.  К.  ЧР. 

425.  Усі  в  панцерах  і  мисюрках,  з  шаб- 
лями и  келепами.  К.  ЧР.  335. 

І  Миси,  сі,  ж.  дътск.  =  Миска.  О. 
1862.  IX.  119. 

II.  Миси,  сйти,  с.=Мисча.  Желех. 
III.  Миси,  сйти,  с  Мышенокъ.  Ум. 

Мисятио.  Вх.  Лем.  435. 

Мит,  ту,  м.  БолФзнь  скота:  воспаленіе 
подчелюстныхъ  железъ. 

Мйтель,  лю,  м  Теплая  вода  для  мытья 

головы.  Приготуй  мені  мителю,  хочу  го- 
лову змитгі.  Конотоп,  у.  В  ночви  налила 

мителю,  щоб  змити  голову,  бо  була  субота. 
Левиц.  І.  54.  Также  щелочная  вода  для 
біленій  полотна.  Вас.  169. 

Митець,  тцй,  л.=Метець.  Рибалонька, 

митець  усе  в  воді  ловити.  Греб.  369.  Хло- 
пець ручий  і  на  всі  вигадки  митець.  Св. 

Л.   159. 
Мити,  мию,  еш,  гл.  Мыть.  Рука  руку 

миє.  Ном.  №  7404. 
Митий,  а,  е.  О  хатт,:  съ  гладко  выстру- 

ганной внутренней  поверхностью  ствнъ, 

которыя  не  покрываются  глиной,  но  мо- 
ются. Шух.  I.  93.  Хату  митую  построй. 

Мкр.  Н.  41. 
Митикувати,  кую,  еш,  гл.  и  пр.= 

Метикувати  и  пр. 

Мйтися,  мйюся,  ешея,  гл.  I)  Мыться. 

Марусю,  дусю,  мийся,  чешися.  Ном.  № 
11261.  2)  Иміть  регулы.  Що  мені  робити: 
більш  году,  як  не  миюсь. 

Мйтіль,  лю,  м.  =  Мйтель.  О.  1861. 
XI.  Свид.  59. 

Митний,  а,  е.  Таможенный,  мытный, 
пошлинный. 

Митник,  ка,  м.  Мытарь;  сборщикъ 
пошлины,  таможенный  сборщикъ.  Вх.  Лем. 
435.  Посідало  з  Іеусом  башто  митників. 
Ев.  Мр.  II.  15. 

Митниця,  ці,  ж  1)  Мытный  дворъ, 

таможня.  Побачив  митника  на  ім'я  Левию, 
сидячого  на  митниці.  Св.  Л.  V.  27.  2)  Прачка, 

судомойка.  Ой  зоре  моя,  зоре!..  Тожесь  мі 

присвітила:  до  дому  митницю,  до  поля  ро- 
бітнгтю,  до  комори  ключницю.  (Свекровь 

о  невістк*).  Лукаш.  161.  Гол.  IV.  243. 
Мито,  та,  с.  Пошлина  на  товары, 

плата  за  право  торговать.  На  схавній 

Україні  (жиди)  всі  козацькі  торги  заоран- 
довали,  да  брали  мито  -  промито:    од  возо- 
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вою  по  пів-золотою,  од  пішого  пішениці  по 
три  денежки  мита  брали.  АД.  II.  21. 

Митра,  ря,  ж.  Митра. 
Митрополит,  та,  м.  Митрополита. 

Може  буде  їхать  котрий  архиерей  або 
митрополит?  Левиц. 

Мйтуеь,  интуоем,  нар.  О  растеніяхь: 

комлями  внутрь,  а  верхушками  въ  проти- 
воположный стороны  (лежать).  Вас.  176. 

Мнж.  185.  О  людяхъ:  въ  разный  стороны 
головами  (лежать).  Мвж.  185.  Ми  звечора 

полягали  як  треба,  а  вранці  митусем  ле- 
жали, бо  вночі  дуже  ворочались.  Козел,  у. 

Митутя,  ті,  ж.  ?  Отто  ще  митутя: 
ні  дома,  ні  тута  (дурне  і  дома,  і  тута). 
Ном.  №  6311. 

Мить,  ті,  ж.  Мигь,  мгновевіе.  Як  мах- 
нув, так  у  одну  мить  і  набрав  води.  Рудч. 

Си.  II.  82.  Все  змішалось  в  одну  мить  і 
злилось  докупи.  Левин.  Коли  хто  випалить 
з  рушниці,  ти  в  ту  ж  мить  побачиш 
світ.  Ком.  II  Миттю.  Мигомъ.  Миттю 

подала  на  стіл  гарячих  млинчиків.  К.  ЧР. 
242.  /  миттю  осідлавши  рака,  схвативсь 
на  його  як  бурлака.  Котл.  Ен.  І.  6.  Гово 

рити  миттю.  Говорить  скороговоркой.  Алек- 
сандров, у. 

Мйтьма,  к«р=Мнтусь.  Вх.  Зн.  36. 
Мнх,  ху,  м.  Родъ  ядовитаго  растенія. 

Ой  спи,  діду,  ой  спи  з  лихом,  я  принесу 
борщу  з  михом.  Чуб.  V.  1134. 

Михаил  як,  ка,  м.  Маленькій  деревян- 
ный ковшикъ  для  питья  водки.  Корячки, 

по  запорозькій  михайлики,  бо  в  Січі  тіх 
чарок  і  шклянок  не  знали.  Стор.  II.  150. 

Мвцька,  км,  ж.  І)  Шерсть  молодыхъ 
ягнять.  Шух.  І.  152.  2)  Кусокъ  дерна. 
Вх.  Зн.  36.  3)  Киска.  Желех.  4)  Чайка. 
Вх.  Зн.  36. 

Мицьковйй,  а,  е.  Сделанный  изъ 
шерсти  молодыхъ  ягнять,  ийцьни  Шух. 
І.  152. 

Мвцьковвна,  ня,  ж.  Сукно  изъ  шерсти 
молодыхъ  овецъ.  З  мицьковини  як  би  по- 

шив опанчу,  то  носив  би.  Каменец,  у. 
Мнцьо,  ця,  м.  Толстощекое  дитя.  Вх. 

Лем.  435. 

Мичка,  кя,  ж.  1)  Связка  льну,  пень- 
ки, приготовленная  для  пряжи.  Баба  си- 
діла дома,  мички  пряла.  Рудч.  Ск.  II.  13. 

2)  Прядь  волось,  выбившаяся  изъ  подъ 
илатка.  Сховала  під  кибалку  мичку,  щоб 
не  світилася  коса.  Котл.  Ен.  3)  Волосы 
у  лошади  надъ  заднею  частью  копыта, 

шетка.  Коні  худі,  миршаві,  з  запалими  бо- 
ками, з  сухими  ребрами,  з  кудлатими  гри- 

вами, пелехатими  мичками.  Левиц.  І.  -323. 
4)  Раст.  ШтаДив  вігісіа  Ь.  ЗЮЗО.  І.  129. 

Мйччу,  нар.  Нарасп'ввъ  (говорить). 
Мнж.  185. 

Мйш,  ші,  лл— Миша.  Голий  як  миш. 
Нем.  №  1519.  Миш  вйточна.  Лісная  мышь, 

Ми»  зііуаіісив.  Вх.  Уг.  252.  Миш-пиргач= 
Кажан.  Вх.  Пч.  II.  7. 

Миша,  ші,  ж.  Мышь.  Коли  мишей  бо- 
їшся, на  воротях  повісся.  Ном.  №  8767. 

Миша  у  стозі,  а  піп  у  селі  ніколи  не  за- 
гинуть. Ном.  №  8068.  Годі  тобі  мишей 

гоптати! — Говорять  тому,  кто  ходить,  топ- 

чется безь  д-вла.  Грин.  І.  233,  Ум.  Мишка. 
Мишак,  ка,  м.  1)  Лошадь  сърой  масти. 

2)  Трава  тимофеевка.  Борз.  у.  3)  ми.  Мы- 
шиный пометь.  4)  Род.  п. — ку.  Мышьякъ. 

Котл.  Ен.  III.  48.  Ум.  Мишачбн. 

Мишар,  ра,  .у.  Місто  заросшее  сорной 

травой. Мишастенький,  а,  е.  1)  Ум.  отъ  ми- 
шастий. 2)  Малорослый,  сь  мелкими  чер- 

тами лица  (о  человькь).  Мнж.  186. 
Мишйстнй  и  няшатяй,  а,  е.  Миши- 

на го  цвъта,  пепельный.  Мишатий  кінь. 
НВолын.  у. 

Мншатвна,  яя,  ж.— Мяшав  3.  Харь- 
ковск.  г. 

Мишачий,  а,  е.  1)  Мышиный.  2) — огонь. 
Фосфорическій  свътъ  гнилого  дерева.  Ко- нотоп, у. 

Мишачов,  чва,  м.  1)  Ум  отъ  мишак. 

2)  Зоол.=Мишонрілин.  Вх.  Уг.  252. 
Мишва,  вй,  ж.  соб.  Мыши.  Мишва 

притихла.  Гліб.  80. 
Мишеня,  нити,  с.  Мышенокъ.  Дивись: 

миша,  миша...  Несе  у  Київ  мишенят 
Шевч.  351.  Ум.  Мишенятко.  А  мишенятко 

під  вербою  почуло,  що  мнясце  пахтить. 
Гліб.  62. 

Мишина,  ни,  ж.  1)  Тонкій  сафьянь. 

Канев.  у.  Полт.  г.:  сафьянь  изъ  испан- 
скихъ  овецъ.  Вас.  158.  2)  Сафьянные  зе- 

леные сапоги.  Вас.  162.  3)  мн.  Кожаные 

штаны  изъ  овчины  молодой  овцы.  Ка- 
менец, у. 

Мишій,  шію,  м.  Раст.  а)  Зеіагіа  &1аиса. 
ЗЮЗО.  I.  136.  б)  Зеіагіа  уігісіів.  ЗЮЗО. 
I.  136. 

Мйшка,  вн,  ж.  1)  Ум.  отъ  миша.  2) 
Непроизвольное  подергвваніе  мускуловъ. 
Б  Оришки...  зібігала  по  виду  мишка.  Мир. 
ХРВ.  ІВ.  Верхню  губу  мишка  тіпала. 
Мир.  ХРВ.  52. 3)~Мишонр1лик.  Вх.  Лем.  435. 

Мигакяти,  вам»,  еш,  гл.=Мншвуватя 

3.  Чуб.  VII.  576. 
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Мишкувати,  в^ю,  вш,  гл.  1)  Охо- 
титься на  мышей  (о  лисидахъ).  2)  Разыс- 

кивать, разнюхивать,  стрчаться  добыть. 
Мнж.  186.  3)  Ъсть  выбирая  (преимуще- 

ственно о  скоті,  выбирающемъ  среди  не- 
годной травы  съедобную).  Тепер  скотина 

не  їсть,  а  мишкує.  Чуб.  VII.  576. 
Мишовій,  вія,  м.  и  нишовійка,  ви, 

ж.=Мишоврілив.  Вх.  Лем.  435. 
Мишодав,  ва,  м.  Названіе  кота.  Хвос- 

таті мииюдави.  Мир.  ХРВ.   112. 

Мишоїд,  ду,  м.  1)  Мышиный  об-ьідокь. 
2)  Оріхь  изъ  зимнихъ  запасбвъ  мышей  и 
бълокъ. 

Мншокрілик,  ва,  м-  Зоол.  Крапив- 
никъ,  Тіо§1ойуІЄ8  рагуціиз.  Вх.  Лем.  435. 

Мишолівва  и  мишоловка,  ви,  ж.  1) 
Названіе  кошки.  2)  Птица  пустельга.  Ті- 
пипсиїиз  аіаисіагіиз.  Вх.  Лем.  251.  Ум. 
Мишолбвочка.  Кішечка- мишоловочка.  Кон- 
стантиногр.  у. 

Мівний,  а,  е.  Речистый,  говорливый, 
многоречивый.  Кіт  лівний,  хлоп  мівний 
всюди  поживиться.  Ном.  №  1257. 

Мід,  мёду,  л.=Мед.  На  язиці  мід,  а 
під  язиком  лід.  Ном.  Л»  3055.  Та  й  ми 
в  батька  були,  мед,  горівочку  пили.  Нп. 

Мідень,  дня,  м.  Мідний  котелъ,  мед- 
ный горшокъ,  мідний  самоваръ.  Так 

в  мідні  клекотить  гарячий.  Котл.  Ей. 
V.  63. 

Мідик,  ва,  м.  Землеройка,  8огех. 
Желех. 

Мі'диця,  ці,  ж.  1)=Мідив.  Вх.  Пч.  II. 7.  2)  Зоол.  Муохи»  ауеііапагіиз.  Шух. 
I.  22.г    . 

Мідний,  а,  е.  1)  Мідньїй.  Знаю,  як  мід- 
ний шеляг.  Ном.  Л»  2887.  Ой  нате  вам, 

рибалочки,  мідну  копу  грошей.  Мет.  181. 
Ум.  Мідненький.  Кухличок  мідненький  во- 

диці повненький-  Грин.  III.  400. 
Мідниця,  ці,  ж.  М-вдный  тазъ.  НВо- 

лын.  у.;  2)  Деньги.  Получила  вона  дару  три 
мідниці  (три  гривні).  Драг. 

Мідник,  ва,  м  =Мідень.  Черк,  у 
Мідянка,  вн.  См.  Медунка  3. 
Мід^шиця,  ці,  ж.  Раст.  8аІУІо  £Іиіі- 

пова.  Шух.  І.  22. 

Мідь,  меді  и  ніді,  ж.  1)  Мідь.  /  гу- 
ляли вони  собі  день  як  золото,  другий  як 

срібло,  третій  як  мідь,  хоч  і  додому  їдь. 
Ном.  №  11648.  Хто  б  і  не  письменний 

був,  так  дивлячись...  що  повироблювано  го- 
рорізьбою з  міді ..  так  і  той  би  догадався. 

К.  ЧР.  А  ворітечка  з  жовтої  меді.  2) 
Апоплексическій  ударъ  у  лошади. 

Мідйв,  ка,  м.  Мідная  монета.  Сим.  208. 
Мідяний,  а,  е.  Мідний.  На  мідяні 

гроші  слави  добували.  Ном.  №  7585.  Дзві- 
нить  над  ним  сайдак  і  лук  мідяний.  К.  Іов. 

Мідяниця,  ці,  ж  =Мідянва  2. 
Мідянка,  ви,  ж.  1)  Лрь,  зеленая 

краска.  2)  Змія  мідяница.  Ап&иІ8  гга@і1І8. 

Мідянчик,  ка,-  м.  Долгоносикъ,  Віуп- 
сЬі1І8  сіргеи8. 

Мідйр,  ра,  .«•  Мідникг.  Желех. 
Мідйрня,  ні,  ж.  Мастерская  міднихь 

изділій.  Желех. 
Мідярство,  ва,  с  Ремесло  мідника. 

Желех. 
Між,  пред.— Межи.  Між  вовками  но 

вовчій  і  вий.  Ном.  Инше  упало  між  тер- 
нину. Єн.  Мр.  IV.  7.  Нема  між  чий  вибрати. 

Не  изъ  чего  выбрать.  Нема  між  чим 
вибрати:  волів  мало.  Черк.  у. 

Міждо,  мред.=Межи.  Отаке  як  завелось 
міждо  старшими  головами,  то  й  козаки 
пішли  один  против  одною.  К.  ЧР. 

Мів,  пред-— Між.  Горе  жити  міз  ярами, 
міз  лихими  ворогами.  Грин.  III.  270. 

Міздро,  ра,  с  и  мівдрй,  рі,  ж.  Мезд- 
ра. Вас.  157. Мізерія  и  пр.=Ми8врія  и  пр. 

Мнзва,  ви,  ж.  "Мездра  на  кожі,  мя- 
аоть  во  внутренности  тыквы. 

Мівватися,  каюся,  ешся,  гл.=Ми8ка- 
тися  2.  Чи  з  ким  иншим  мізкаешся 

з  нудьги,  та  з  похмілля.  Шевч.  621. 
МІ8к6вня,  ні,  ж.  Черепъ,  голова. 
Мізкування,  ня,  с  Размьішленіе.  К. 

ЧР.  237. 
Мізкувати,  кую,  вш,  гл.  Соображать, 

размышлять.  Було  їм  вольно  розмовляти 
про  всякії  свої  діла  і  думати,  і  мізкувати. 
Котл.  Ен.  III.  53.  Я  вже  й  сам  не  раз 

про  се  мізкував.  К.  Чого  воно  так  було, — 
не  моє-  діло  мізкувати.  Г.  Барв.  19. 

Мізок,  8ву,  .«.  Мозгь.  Курячий  же 
в  тебе,  пане  Петре,  мізок.  К.  ЧР.  Лю- 

бить її,  наче  кошечим  мізком  нагодувала 
його.  Ном.  №  8747. 

Міачйти,  чу\  чйш,  гл.  Мозжить.  Міз- чав  мене.  НВолын.  у. 

Мізька,  вн,  ж.  Мезга.  Шух.  І.  252. 
МІ8ЮК,  ка,  м.  Сосокъ  для  кормленія 

дітей  и  маленькихъ  домашнихъ  живот- 
ныхъ,  рожокъ..  Уман.  у. 

Мій,  могб  (моего),  моему,  (мому,  мой- 
ную, міьст.  Мой. 

Мійсце,  ця,  с.=Місце.  Як  припече, 
то  він  з  тою  мійсця  втече.  Ном. 
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Мійоьмйй,  а,  е=Міський.  Я  по  своїй 
вдачі  мійська  людина.  Левиц. 

Мілина,  ні,  ж.  Мель  на  рікі.  Ка- 
менец, у.. 

Міліти,  лія>,  еш,  гл.  Меліть. 

Мілкий,  а,  є.  Мелкій,  неглубовій.  Ум. 
Міленький. 

Мілко,  нор.  Мелко..  Наори  мілко,  а 
посій  рідко,  то  вродить  дідько.  Ном.  № 
7170.  Ум.  Міленько. 

Мілковбддя,  'дя,  с  Мелководье.  По 
мілководді  скрізь  розляглося  широколисте 
латаття.  Левиц.  І.  63. 

Міло.  мар.— Дрібно.  (Порубано)  біле, 
тіло,  як  мак  міло.  Гол.  І.  24. 

Мілоч,  ні,  ж.  Мель.  Черномор. 

Міль,  кблі,  ж.  Моль.  А  я  лежу,  ва- 
ляюсь порохнею,  одежою,,  ию  міль  попро- 
їдала. К.  Іов.  30.  —  лчільна.  Насік,  баї- 

Іегіа  сегеїіа.  Вх    Пч    І.  6. 

Мідьга.  гй  и  кілька,  кн,  ж.  Мелюзга, 

мелкая  рыба.  Мільки  натяі  на  двадцять 
карбованців  з  озера.  Лебед.  у. 

Міна,  ни,  ж.  І)  Міна.  2)  Предмета 

мінн.  Єдному  міна — шовкова  хустка,  дру- 
гому міна  —  золотий  перстень,  третьому 

міна — сама  молода.  Чуб.  III.  300. 

Мінджувати  и  пр.=Менджуватн  и  ор. 
Мінити,  нн>,  ниш,  и.  Мінять,  про- 

мінивать.  Що  ж  ти  нам  міниш,  красная 

панно? — Єдному  міна — шовкова  хустка, 

другому  міна — золотий  перстень,  третьо- 
му міна — сама  молода.  Чуб.  III.  300. 

Мінитися,  нюся,  нишся,  гл.  1)  Из- 
міняться,  переміняться.  День  минав  мі- 

нивсь на  вечір.  МВ.  (О.  1862.  І.  82).  Тут 
я  стив  мінитися...  вже  в  мене  (вовкулаки) 

і  шкура  вовча  виросла.  Грин.  І.  46.  Ой 

має.  воно  (серце)  чого  ся  мінити.  Чуб.  Го- 
лова болить,  аж  світ  мені  міниться.  Лебед. 

у.  Се})диться,  аж  міниться.  Ном.  №  14262. 

Аж  іск}т  з  очей  скакнули,  на  лиці  мі- 
ниться. МВ.  (О.  1862.  III.  53).  2)  За- 

тміваться,  меркнуть.  Міниться  сонце,  мі- 
сяць Як  сонце  міниться, — не.  можна  на 

його  дивитись:  очі  болітимуть.  Мнж.  155. 
Ой  учора  ізвечора,  як  місяць  мінився,  ішов 
Яким  до  вдівоньки,  а  сусід  дивився.  Нп. 
Мов  сонечко  праведне  тоді  мінилося.   Ном. 

Мінливий,  а,  є.  Мінявшийся,  измін- 
чиный. 

Міньба,  би,  ж.  Міна,  размінь. 

Мінька    и    міньки,    нар.    Въ    иыраж. 

Давай  мінька!  Ходім  міньки!  Давай  мінять- 

ся. Давай  лишень  мінька  на  одежу  та  ви- 
ходь із  сії  пакбсної  ямки.  К.  ЧР.  396.  Хо- 

дім міньки  на  крашанки. 
Мінька,  нар.  Міняйсь,  въ  обміні».  Я 

ему  дав  пхото  міньма.  Вх.  Зн.  36. 

Міняйло,  ла,  м.  Міняло.  Тут  всякії 
були  пронози,...  жиди,  міняйли,  шинкарі. 
Котл.  Ен.  (Вид.  Корейво  1890,  стр.  88). 

Мінйк,  ка,  м.  Зробити  міняна.  По- 
міняться. Мир.  ХРВ.  364.  См.  Мінька, 

иіньни. 

Мінити,  нйю,  еш,  гл.  1)  Мінять.  Мі- 
няли тихо,  та  й  виміняли  лихо-  Ном.  № 

10605.  У  Київі  не  жьнись,  а  в  Ромні  ко- 
били не -міняй.  Ном.  №  723.  2)  О  день- 

гахъ:  мінять,  размінивать.  Не  буду  я  мі- 
няти сих  грошей.  Мир.  Нов.  II.  102.  6 

гроші,  та  не  міняні.  Грин.  І.  91. 
Мінитися,  наюся,  вшоя,  гл.  Мінять- 
ся, обміниваться.  Кайданами  міняються, 

правдою  торгують.  Шевч.  210. 
Мір,  мору,  м.  Моръ,  смертность. 

Батько  й  мати  повмірали  від  якоюсь  мору. 

Г.  Варв.  172.  Торік  був  у  Київі  великий 
мір  на  людей.  Кіев.  у.  Чом  воно  на  панів 
та  на  попів  мору  нема?  Лебед.  у. 

Міра,  ря,  ж.  1)  Міра.  Якою  мірою 

міряєте, — відміряється  вам.  6в.  Мр.  IV. 
24.  У  самою  хазяїна  ключ...  мірою  й  од' 
сипає.  Г.  Барв.  93.  Жартуйте  та  й  міру 
знайте.  Левиц.  Міри  нема.  Безмірно.  Вона 

змалку  начулась,  що  вона  хороша — міри 
нема.  Кв.  До  міри.  Въ  міру,  уміренно. 

Як  почуваєиіся  по  силі  та  п'єш  до  міри, 
то  горілка  панує  чоловікові.  Полт.  г.  На 
одній  мірі.  На  одномъ  уровні.  Цього  року 

вода  у  ставку  раз-у-раз  на  одній  мірі. 
Кіев.  г.  Над  міру.,  Черезмірно;  сверхъ 

силъ.  Не  в  мою  міру  міряючи.  Первона- 
чальное значевіе:  не  ко  мні  приміряя. 

Обыкновенно  говорится,  когда  показываютъ 
на  своемъ  тілі  місто  чужой  болізни,  и 
ыыражаетъ  пожеланіе,  чтобы  показываемая 
болізнь  не  случилась  у  говорящаго.  Аж 
отак,  не  в  мою  міру  міряючи,  рознесло 

йому  щоку.  Харьк.  г.  Жадною  мірою.  Ни- 
ьакъ,  никакимъ  образомъ.  Не  одпускають 
(прощальники)  од  себе  жадною  мірою.  К. 

ЧР.  2)  Мірка.  Міру  брити.  Снимать  мір- 
ку. 3)  Міра  длины  для  полотна;  въ  Га- 

лиціи  равна  30  дюймамъ.  А  подзвінному 
дам  сім  мір  полотна,  шоби  мені  дзвонив 

цілий  тижОень  до  дня;  а  дякові  дам  п'ять 
мір  полотна,  шоби  мені  псалтирь  читав 
до  дня.  Грин.  III.  285.  Вироблене  полотно 
мірить  ткач  мірою.  Є  то    досить    груба, 
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звичайно  чотирогранна  палиця,  що  без  го- 
ловки має  тридцять  цалів-  МУЕ.  III.  22. 

Ум.  Мірна,  мірочка. 

Міряти,  рю,  рнш,  ?.і.=Міряти. 
Мірка,  ки,  ж.  1)  Ум.  огь  міра.  2) 

Міра  сыпучихъ  тЬлъ  въ  8  гарнцевъ,  чет- 
вери къ.  Він  мірку  шроху  насипав.  Рудч. 

Ск.  I.  86.  3)  Плата  за  помолъ  зерномъ. 
Ум.  Мірочка.  1  мірочки  не  бере,  як  на 
крупи  подере.  Ни. 

Міркований,  а,  е.  Умеренный,  воз- 
держанный. 

Міркування,  ня,  с  Соображеніе,  раз- 
мьппленіе,  разсчеть.  Оце  тобі  розумне 
міркування,  збагни  його,  користуйся  ним, 
друже.  К.  Іов.   13. 

Міркувати,  к^ю,  ею,  гл.  Думать,  со- 
ображать, разсчитывать,  разсуждать.  Не 

все  ж  Біг  дарує,  про  що  люд  міркує.  Ном. 
№  71.  Міркує  той,  хто  нужду  знає.  Гліб. 
1.  Сам  оце  як  почну  міркувати  та  й 
складу  до  ладу.  Левин,. 

Міркуватися,  куюся,  егося,  гл.  1) 
Соображаться  съ  чЄмь,  применяться  къ 
чему.  2)  Удерживаться,  воздерживаться. 

Мірний,  а,  е.  Умеренный,  средній. 
Оце  мірні  огірки — саме  добре  квасити.  Ка- 

менец, у. 

Мірник,  ка,  м.  1)  Землемт>ръ.  2)  Мі- 
ра сыпучихъ  гЬлъ  въ  4  четверика.  Зміев.  у. 
Мірницький,  а,  в.  ЗемлемЄрскій. 
Мірність,  ности,  ж.  Умеренность. 

Желех. 
Мірно,  нар.  Умеренно. 
Мірочка,  ки,  ж.  Ум.  огь  нірка. 
Мірошник,  ка,  м.  Мельникъ.  Мірош- 
ник мав  хороший  млин.   Гліб.  82. 
Мірошниківна,  ни,  ж.  Дочь  мельника. 
Мірошникувати,  кую,  еш,  гл.  Быть 

мельникомъ. 

Мірошницький,  а,  е.  Относя щійся  къ 
мельнику.  Моє  діло,  як  кажуть,  мірош- 

ницьке: запусти  та  й  мовчи.  Ном.  №  3114. 
Мірошниченко,  ка,  м.  Сынъ  мельника. 
Мірошничка,  ки,  ж.  Жена  мельника. 
Мірт^к,  ка,  м.  1)  Родъ  ведра,  вме- 

стимостью около  1  литра,  для  міряній 
удоя  (у  гуцульскихъ  пастуховъ).  Шух.  I. 
205.  2)  Родъ  ковша  для  набиранія  муки. 
Шух.  I.  251. 

Мірчий,  чого,  м.  1)  Землеміра  ме- 
жевщикъ.  Радом,  у.  2)  ІІріемщвю,  сукна 
на  водяной  сукновальні.  Вас.  173. 

Мірчнтн,  чу,  чиш,  гл.  Брать  часть 
зерна  за  помолъ.  Вх.  Зн.  36. 

Мірчук,  ка,  м.  Мера  зерна,  получаемая 
за  помолъ. 

Міряний,  а,  е.  Измеренный.  Мое 
лихо,  моє  горювання  зовсім  иниюю  мірою 
міряне.  Г.  Барв.  226.  Там  не  міряні 
милі.  ,Чуб. 

МіряниК,  ка,  м.  Землемеръ.  Вх.  Зн.  36. 

Міряти,  раю,  еш,  гл.  1)  Мерить,  из- 
мерять. Якою  мірою  міряєш,  такою  тобі 

одміряють.  Ном.  А?  7069.  2)  ЦЄлить,  при- 
целиваться, мЄтить. 

Мірятися,  ряюся,  ешся,  гл.  1)  Ме- 
ряться. Була  колись  шляхетчина  вельмож- 

нтя  пані;  мірялася  з  москалями,  з  ордою, 

з  султаном.  Шечч.  130.  З  панами  не  мі- 
ряйсь чубами.  Ном.  №  1204.  2)  Силиться, 

стараться,  пытаться.  Коли  •  ж  чує — ніби 
кватирку  хтось  міряється  відсунути.  V. 
Барв.  167.  Дитина  вже  коло  неї  лазила  на 
траві  й  дибки  мірялась,  Г.  Барв.  145. 

Місиво,  ва,  с  МЄсиво. 
Місити,  шу\  сиш,  гл.  Місить,  Прий- 
шов кум  до  куми,  а  кума  місить  тісто. 

Чуб.  І.  41.  Тихо  ходить,  та  густо  місить. 
Ном..  №  7315. 

Міситися,  ш^ся,  сйшсй,  гл.  МЄсить- 
ся.  Пил  земний  злипався,  наче  тісто,  і 

оранка  місилася  як  ичіна.  К.  Іов.  87.  Як 
діжа  не  міситься,  то  сім'я  біситься.  Ном. 
№  14117. 

Місний,  а,  6— Міцний.  Та  й  місне 

сукно.,  Харьк.  г. 
Місно,  мар.=Міцло.  Рудч.  Ск.  II.  152. 
Міснота,  ти,  ж\=Міцнота  Біли  вап- 

ною — біле  буде  полотно,  а  місноти  дазьбі, 
так  і  розлізеться.  Лебед.  у. 

Міст,  посту,  м.  1)  Мость.  Оце  про- 
пав, як  з  мосту  впав.  Ном.  №  1875.  2) 

Полъ  деревянный.  Молодицям  по  світли- 
цях  мости  шарувати.  О.  1862.  IV.  107. 
А  в  милої  ввесь  двір  на  помості.  Ой  для 
кою,  мила,  сі  мости  мостила?  Грин.  III. 

263.  Ум.  Місток,  иістбчок,  ибстонько.  Кали- 
новий мостоньку,  гнися,  не  ломися.  Грин. 

III.  526. 
Містець  и  пр.=Мистець  и  пр., 
I.  Містечко,  ка   с  Ум.  огь  місто. 

II.  Містечко,  ка,  с  МЄстєчко  (насе- 
ленный пунктъ).  Круг  містечка  Берестечка 

на  чотирі  милі  мене  славні  запорожці  сво- 
їм трупом  вкрили.  Шевч.  491.  Жив  собі 

в  містечку  круг  своїй  родини.  Чуб.  V.  328. 
Містина,  нн,  ж-  МЄсто..  Черв.  у.  Доб- 

ряча містгіна  отам  на  леваді:  чи  бач  яка 

трава!  Харк.  г.  Ум.  Містйнна,  містиночка. 

Містити,  щу,  стіш,  и.   Містить,  ио- 
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969 міщать.  Де  він  те  все  містив, — Бої  йою 

святий  знає.' О.   1862.  І.  29. 
Міститися,  пг^ся,  стишся,  гл.  Помі- 

щаться. Та  нічого  поститись,  коли  єсть 
ііде  міститись.  Ном.  Л?  11547. 

Містище,  ща,  с.  Дітскій  послідь,  мла- 
денческое місто,  ріасепїа.  Вх.  Зн.  36. 

Містнйця,  ці,  ж.  Доска  въ  полу,  мосту. 
Містниця  випала.  Черк.  у. 

I.  Місто,  тз,  с  1)  Місто.  2)  Базаръ, 
торговая  площадь,  рынокъ.  Ой  піду  я, 
мамо,  на  місто  та  куплю  я,  мамо  г- 
мисто.  Шевч.  8)  Городь-  Багато  сіл,  ба- 

гато міст  на  Україні  минули  бурлаки. 

Левиц.  Ні  до  села,  ні-  до  міста.  Ном.  А» 
7650.  Пані  тим  часом  село  продала  та 
переїхала  у  місто  жити.  МВ.  Ум.  Містечко, 

містонько.  Іди  тепер,  матінко,  од  мене, — 
нема  в  мене  містонька  для  тебе.  Грив.  III. 
376.  А  дівочкам  усе  волечка:  за  юпочку  да 
на  улочкуг  за  намистечко  да  на  містечко. 
Чуб.  III.  ,59. 

II.  Місто,  пред.  Вмісте  Він  бере  стов- 
пи:  одного  повісив  на  плечіх  місто  ружжя, 
а  другою  повісив  коло  боку  місто  шаблі- 
Рудч.  Ск.  І.  109. 

Містове,  його,  с.  Пошлина  за  право 
торговли  на  базарі. 

Місток,  містка,  м.  1)  Ум.  оть  міст. 
Мостикь.  2)  Средняя  часть  дніпровской 

лодки  (дуба).  Мнж.  179. 
Містонько,  ка,  с.  Ум.  оть  місто. 
Місточок,  чка,  м.  Ум.  оть  міст. 

Мість,  пред.=11  Місто. 
Містянйн,  на,  м.  Гороясанинъ.  Левч.  28. 

Містиш,  ка,   V. -^Містець.  Мкр.  Г.  16. 
Місце,  ця,  с.  Місто.  По  тричі  в  однім 

місці  бідною  невольника  затинали.  Макс. 

Як  намальовані  встають  передо  мною  всі 
місця.  Левиц-  Місцем,  місцями,  а)  Містами, 
въ  нікоторьіхь  містахь.  Місцем  такі  були 

здоровенні  та  глибокі  байраки,  що  Боже- 
свгте!  Грин.  II.  169.  Місцями  и  гарна 

трава  —  низом,  а  по  суїробках  погана. 
Зміев.  у.  б)  Иногда,  по  временамъ.  Міс- 

цями й  я  їм  рибу.  Зміев.  у. 
Місцевий,  а,  є.  Містньїй. 
Місцевість,  вости,  ж.  Містность. 

Желех. 

Місцево,  нар.  Містно. 
Місцина,  ни,  ж\=Містина.  Найшли 

таку  місцину,  що  можно '  перейти  яр. 
Зміев.  у. 

Міськамо,  нар.  Грязно,  топко.  Шух.  1. 81 . 
Міській,  а,  е.  Городской.  Розумніше 

міське  теля,  як  сільська  дитина.  Ч.уб.  І.  242. 

Місяцевий,  а,  е.  Относя  щійся  къ  луні, 
лунный.  Кватирь  місяцевих  чотири  Дещо. 

Місяць,  ця,  м.  1)  Луна,  місяць.  Із-за 
хмари,  з-за  байраків  місяць  виглядає.  Хата, 
16.  Не  подоба  зірці  без  місяця  та  зіхо- 
дити.  Мет.  81.  Ой  місяцю-місяцю!  Світиш 
та  не  грієш:  даремне  в  Бою  хліб  їси.  Ном. 
№  596.  Употребляется  для  ласкательнаго 
назвавія  возлюблен  наго.  І  місяця  свою  за- 

раз забуду,  свою  Сергіечка?  Г.  Барв.  205. 
2)  Місяць.  Я  ж  місяці  і  дні  лічу  жур- 

бою. К.  Іов.  15.  Що-иісяця.  Ежемесячно. 
Москбвсьиий  місяць.  Долгое  время.  По~ 
пождеш  з  московський  місяць!  3)  Родь  діт- 
ской  игры.  Ив.  36.  Ум.  Місяченько,  місячно, 

иісячок.  Вх.  Уг.  252.  Ой  місяцю-місяченьку , 
і  ти,  зоре  ясна,  ой  світіть  там  на  под- 
віррі,  де  дівчина  красна.  Чуб.  V.  53. 

Місячна,  кн,  ж.  Менструація,  мі- 
сячное. 

Місячно,  ка,  лі.  Ум.  оть  місяць. 

Місячний  и  місяшннй,  а,  є.  1)  Лун- 
ный, місячний.  Місячна  ніч.  2)  Совер- 

шающійся  въ  теченіе  місяца.  Редька  ма- 
ненька — місяшна,  а  велика — зімня.  Лебед. 
у.  3)  Місячне.  Регулы  (у  женщ.).  Мнж.  152. 

Місячник  и  нісяшник,  ка,  м.  Лу- 
натикь.  Єв.  Мт.  XVII.  15. 

Місячно  и  иісяшно,  нар.  1)  Місячно, 

лунно.  Так  місячно,  хоч  голки  збірай.  Ном. 
№  592.  2)  Помісячно.  А  чи  нема  тут 
такої  молодиці,  щоб  місячно  згодилась? 
МВ.  І.  24. 

Місячок,  чка,  м.  Ум.  оть  місяць. 
Місяшннй,  місяшник,  иісяшно.  См. 

Місячний,  місячник,  місячно. 

Міта,  ти,  ж.  Мітка,  знань. 

Мітатн,  таю,  вш,  о.—  Мести.  Си«а 
пава  літала,  крилами  двір  мішала.  Чуб. 
III.  251. 

Мітець  и  пр.— Митець  и  пр. 

Міти,  мію,  вш,  м.=Мати.  То  самий 

був  Сова,  котрий  мів  розбойників  на  Са- 
ві/р-мтилі.  Драг.  В  лісі  було,  листя  міло 

Чуб    І.  310. 
Мітися,  ніюся,  вшси,  м.— Матися. 

Мітити,  чу,  тнш,  гл.  Намічать,  мітить. 
Міткйй,  а,  є.  Замітньїй,  примітний. 
Мітла,  лі,  ж.  і)  Метла.  Ой  я  тую 

далекую  мітлами  помечу,  а  до  сеї  близень- 
кої соколом  полечу.  Чуб.  V.  26.  2)  Комета. 

Мнж.  148.  3)  Раст.^Мітлмця  ж.  Вх.  Пч.  1.8. 
Мітластий,  а,  є.  Нохожій  на  метлу, 

широкій  (о  бороді).  Із-за  борід,  мов  кущ 
лози,  мітластих.  К.  МВ.  II.    123. 
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Мітлиця,  ці,  ж.  Назианіе  нісколь- 
кихъ  растеній:  а)  Рекінса  ргаїепяіз.  ЗЮЗО. 
І.  123.  б)  Васіуіік  яіошегаїа  І-.  ЗЮЗО.  І. 
120.  в)  Ауаепа  риЬозсеиз  Ь.  ЗЮЗО.  І. 
171.  г)  Вготиз  тоїік  Б.  ЗЮЗО.  Ґ.  171. 
д)  Луговик  уиїдагів.  Шух.  І.  20.  є)— біла. 
Актовії*  аІЬа.  Шух.  І.  20.  ж)  Аіга  кріса 
тепіі.  Вх.  ііч.  і.  8. 

Мітлйчина,  ни,  ж  —Мітлиця,  ж.  Вх. 
Нч.  І.  8. 

Мітлище,  ща,  с  Древко  для  метлы. 
Міток,  тка,  м.  Міра  нитокъ  въ  40 

или  50  пасомъ.  Чуб.  VII.  408  и  Залю- 
бовск-  Мітки  бувають  круглі,  в  яких  одно 
пасмо  .те  60  ниток  і  чиноваті,  *  яких 
одно  пасмо  мае  лит  ЗО  ниток.  МУЕ.  III. 
13,  24.  Міток  із  матірною  прядіва.  КС. 
1893.  VII.  80.  Ізстаріли  мене,  ненько  моя,  та 
чужії  мітки.  Чуб.  V.  553.  Хто  мені  буде 
чужі  мітки  одпрядать?  Мил.  219. 

Міттю,  нар. =Миттн>. 
Міть,  ті,  лс.=Мить.  В  одну  міть  Бога 

згнівите. 

I.  Міх,  мбху,  ж.=Мох.  Стара,  ста- 
резна, аж  її  міх  покрив.  МВ.  II.  65. 

II.  Міх,  міха,  м.  1)  Мішокь.  Збувся 
батько  лиха:  збувся  грошей  з  міха.  Ном. 
Л?  1808.  Пішов  з  пустим  міхом  по  по- 

рожні клуні.  Ном.  №  11043.  2)  М*Ьхь  для 
раздуванія.  Звихнув  тяжко  та  важко, 
мов  ковальський  міх.  Ном.  Л»  2277. 

Міховйна,  ни,  ж.  Грубая  ткань  для 
мішка.  Каменец,  у. 

Міхоноша,  ші,  м.  1)  Провожатый  сліп- 
ца,  носящій  мт>шокъ  съ  подаяніемь.  Хто 

гик,  їде — не  минає:  хто  бублик,  хто  гроші, 
хто  старому,  а  дівчата  шажок  міхоноші. 
Шевч.  89.  2)  Носящій  мішокь  при  коля- 
дованіи  и  ир.  Василь  все  за  ними  ходить 
та,  як  той  міхоноша  у  колядці,  носить 
Марусин  кошик.  Кв.  1.  34. 

Міхуватий,  а,  е.  Мешковатый.  Ото 
ще  Іван  міхуватий.  Черк.  у. 

Міхур,  ра,  м.  Волдырь,  водяной  пузырь 

отъ  обжога  и  пр.'  Камен.  у.  Ум.  Міхурець. Міцний,  а,  е.  1)  Мощный,  сильный, 
кріпкій.  Скарай  мене,  міцний  Боже,  коли 
тя  забуду.  Чуб.  V.  57.  Під  сивим  волоссем 
притаїлась  здорова,  міцна,  запекла  і  прав- 

дива душа.  Левиц.  Осавула  спав  міцним 
сном.  Левиц.  Міцною  напитку  не  питиме. 
ви.  Л- 1.  15.  2)  Прочный.  Міцний,  як  з  к.гочча 
батіг.  Ном.  №  13135, 

Міцність,  ности,  ж.  Кріпость,  проч- 
ность. Для  міцшіс.тп-  зашито  двічі.  Кон- 
станти ногр.  у. 

Міцніти,  нію,  вш,  гл.  Кріпнуть.  Міц- 
ніє лук  в  моїй  руці  потужній.  К.  Іов. 
Міцно,  нар.  1)  Кріпко,  сильно.  Він 

її  пригорнув  до  серця  міцно,  поцілував.  Кв. 
І.  05.  Міцно  нездужає.  О.  1862.  VI.  109. 

2)  Прочно. 
Міцносердий,  а,  е.  Съ  твердымъ  серд- 

цемъ.  Мій  князю  й  батьку,  Байдо  міцно- 
сердий. К.  Бай.   37. 

Міцносйлий,  а,  е.  Сильный,  кріпкій. 
Вона  знала,  що  у  неї  не  такий  міцносй- 

лий голос.  Левиц. 
Міць,  мбці,  ж.  Сила,  кріпость,  мощь. 

Де  ж  та  сили,  де  ж  та  міць?  Г.  Барв. 
411.  Якась  незвичайна  сміливість  і  духова 
міць.  Мир.  ХРВ.  4.  Міць  узяти.  Пріобрість 
силу,  власть.  Таку  міць  узяв  наш  волосний, 
гцо  й  мирового  не  слуха.  Канев.  у.  Тепер 
жиди  вже.  панують,  бо  таку  велику  міць 

узяли,  гцо  й' панів  посіли.  Лубен,  у. 
Міцька,  міцьковий  и  пр.— Мицька, 

мнцьковий  и  пр. 
I.  Міч.  См.  Меч. 
II.  Міч,  ибчі,  ж.=Міць.  Нема  мочі. 

Ном.  Стати  у  мочах.  Войти  въ  силу, 

сделаться  сильнымъ.  Сидить  черв'як  у 
тому  гнідечку,  а  як  стане  у  мочах,  то  й 
вилізе.  Волч.  у. 

Мічник,  ка    ч,—  Мечник 
Мішаний,  а,  е.  Смешанный. 
Мшаник,  ка,  м.  Крестьянину  дающій 

нмісті  съ  другими,  свои  овцы  на  выдаст, 
на  чужомъ  пастбищ*.  Вх.  Зн.  36.  Шух. 
I.   197. 

Мішанина,  ни,  ж.  1)  Смісь.  2)  Су- 
мятица, замешательство.  Кинулись  шукати 

його  по  табору,  да  не  так  то  його  й 
знайти  у  такій  мішанині.  К.  ЧР.  308. 

Мішанка,  ки,  ж.  Смісь  сіна  съ  со- 
ломою для  корма  скота.  Мішанку  робили. 

Чуб.  I.  8. Мішати,  шаю,  вш,  гл.  Мішать,  смі- 
ши вать,  перемешивать.  Мішай  кашу.  Пане 

гетьмане!.,  старою  пса  непристойно  мі- 
гиатги,  в  нашу  компанію.  К.  ЧР. 

Мішатися,  шаюся,  ешея,  гл.  1)  Мі- 
шаться, сміши ваться,  путаться.  Ох,  і  в  го- 

лові мені  мішається.  МВ.  (О.   1862.  I.  90). 
Мішечок,  чка,  м.  Ум.  отъ  мішбк. 
Мішка,  ки,  ж.  1)  Палка  для  міша- 

нія  жидкости.  2)  Смісь.  Сіно—^так:  не 
чисте,  а  мішка:  було  там  зміхиано  і  сте- 

пове, і  з  м'якою  нив'я.  Новомоск.  у.  Це 
житце  не,  чгісте,  то  й  піде  на  мішку 
п  дерть  з  ячменем.  Новомоск.  у. 

Мішканець  и  п р —Мешканець  и  нр. 



Мішма — Млинок. 

971 

Мішка,  нар.  Въ  перемежку,  смешанно. 

Ідуть  мішма, — дивіт-но  ся:  москалі  й  се- 
ляне з  ними,  а  не  лишень  москалі  сами. 

Камеыец.  у. 
Мішок,  шка,  м.  1)  Мішокь.  Сьогоднн 

з  лишком,  а  завтра  з  торбинкою.  Ном.  № 
4736.  Ум.  Мішечок.  Пішечком  з  мішечком. 

Ном.  №  1 1373.  2)=Міх  2.  Як  почнеш  розво- 
дить огонь  у  горні,  як  почнеш  мішком  по- 

дувати та  залізо  роспікати.  Грин.  II.  210. 
Міща,  щати,  с.  Мішочекь. 
Міщанин,  на,  .«.  Міщанинь.  Не 

пішла  б  я  за  селянина,  а  пішла  б  я  за  мі- 
щанина. Чуб.  III.  472. 

Міщанка,  кн,  ж.  Міщанка.  Ум.  Мі- 
щаночка. Ой  ти  знав,  на  що  брав  міща- 

ночку з  міста.  Нп. 

Міщанство,  ва,  с  Міщанство,  піща- 
не   Желех. 

Міщанський,  а,  є.  Міщанскій.  Тог- 
дішніми  часами  міщанських  і  мужичих 
дітей  не  приймали  в  гімназію.  Левиц.  І. 
241. 

Міщанч^к,  ва,  м.  Сынъ  міщанина. 
Левиц. 

Мла,  мли,  ж.  Мгла. 

Млака,  ки,  ж.  Топь,  трясина.  Виле- 
тіло потя  з  лісу  та  сіло  на  млаку.  Гол. 

II.  782.  Ум.  Млачка.  Он  іде  мій  милова- 
ний там  долі  млачками.  Гол.  II.  411. 

Млачівка,  кн,  ж.  Жижа  навозная. 
Вх.  Уг.  252. 

Млачка,  кн,  ж.  Ум.  отъ  млака. 

Млен,  ау,  ж.— Млін.  Вас.  183. 
Мливо,  ва,  с  1)  Зерно,  приготовлен- 

ное для  помола.  /  вітер  добрий,  так 
млива  нема.  Оце.  змелю  мішок,  то  усього 
млива.  Канев.  у.  У  млин  я  з  мливом  раз 
прийшов.  Млак.  41.  2)  Мука  вообще.  Нема 

млива,  треба  до  млина  ~ти.  Каменец  у. 
У  нас  і  жмені  млива  немає.  Каменец,  у. 
3)  Молотье.  Тепер  вітер  хороший,  мливо 
гарне.  Г.  Барв.  393. 

Млин,  на,  м.  Мельница  водяная.  Н , 
низу  млин  крутив  усіма  ко.ьесами.  Проти 
сонця  на  темних  колесах  ясно  блииіалн 

нові  приставлянь  лопатки,  хапаючи  за  кож- 
ним покрупік.  і  колеса  срібні  проміння  сонця, 

ніби  облиті  блискучою  водою.  Левиц.  І 
373.  Млин  корёчний,  наплавний,  підс/бійний. 

См.  эти  слова.  Ручний  плин.  Ручная  мель- 
ница устройства  боліє  сложнаго,  чімь 

жбрна  <см.  жорно).  Названіе  частей  (сравни 
жорна):  на  нижнемъ  єриі  нбрба  для  вра- 

щанія  колеса  с-ь  пальнами,  которое  вра- 
щается на  валі;    надъ    колесомъ  находят- 

ся два  жернова:  спідник  и  повёрхник, 

въ  средині  повёрхнина  желізньїй  вере- 
тінник, проходящій  сквозь  спіднйн,  подъ 

которымъ  есть  желізное  веретено;  надъ 

жерновами  верхнее  єрмо,  меньшее,  назы- 
ваемое ношевё,  въ  которомъ  вверху  укріп- 

лень кіш  для  зерна,  подъ  нимъ  корйтце 
з  вухом;  колесо,  вращаемое  при  помощи 
рукоятки  (кбрби),  ціпляется  пальнами  за 
спиці  веретёна  (родъ  шестерни),  которое, 
при  помощи  веретінника,  вращаетъ  верхній 
жерновъ  (повёрхник);  спружина,  иміщаяся 

при  верхнемъ  жернові,  толкаетъ  вухо  з  ко- 
ритця и  вытряхиваетъ  изъ  него  зерно, 

падающее  въ  прогбрницю  (дыру  въ  центрі 

верхняго  жернова);  изъ  подъ  жернова  му- 
ка проходить  мучнинби  въ  норйто:  при  по- 

мощи закрутки  можно  поднять  или  опу- 
стить кіш.  Шух.  I.  103,  104.  Ум.  Млинбк. 

илинбчок.* Млинарка,  ки,  ж.  Мельничиха.  Ни 
тім  ставку  млиночок,  а  в  тім  млиночку 

млинарка.  Чуб.  V.  1068. 

Млинарський,  а,  е.  Мельничій. 

Млинарь,  рн,  м.  Мельникъ.  У  млині 
з  млинарем  спав.  Гол.  III.  528. 

Млинець,  нця,  м.  1)  Блинъ.  Ви/)но, 
що  Ганна  млинці  пекла,  бо  й  ворота 
в  тісті.  Ном.  №  7336.  Вона  своїм  носом 

чує,  як  на  небі  млинці  печуть.  Посл.  2)  Родъ 
вітряной  мельнички  съ  двумя  крыльями 
для  отпугиванія  птицъ.  Шух.  І.  167.  Ум. 
Млинчик. 

Млиннсько,  ка,  с  =Млинище. 
Млинйця,  ці,  ж.  Небольшая  водяная 

мельница.  Гол.  III.  252. 
Млйннще,  ща,  с  Місто,  бывшее  подъ 

мельницею. 

Млинівка,  ки,  ж-  Канава,  по  которой 
направлена  вода  изъ  ріки  на  мельницу, 
если  послідняя  поміщена  въ  стороні  оть 

русла  ріки.  Каменец,  у.  Шух.  І.   113. 
Млинкувати,  кую,  еш,  гл.  Очищать 

зерновой  хлібь  на  віялкі.  Винниц.  у. 

Млинове,  вбго,  с.  Мельничный  сборъ. 

Млиновий,  а,  6.  Мельничный.  Ой 
зійди,  зійди,  ясен  місяцю,  як  млиновев  коло. 
Нп.  Млиновий  камінь.  Жерновъ.  Тоді  я,  мати, 

приїду  до  вас,  як  павине  пір'я  на  спід  по- тоне, а  млиновий  камінь  на  верх  виплине 

Чуб. Млинбк,  нка,  м.  1)  Ум.  отъ  млин. 

Млинкбм  піти.  Вертіться,  двигаясь.  (Листо- 
чок) пішов  млинком  за  вітром.  Св.  Л. 

273.  2)  Віялка.    У    кого  є  більше    збіжа, 
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>пой  має  до  чищеня  куплений  млинок. 
Шух.  I.  166    Уи.  Шлинбчои. 

Млявськйй,  а,  А.  Мельничный.  Гол. 

Млинчівка,  ки,  ж.=Мдів.  Бх.  У  г. 
252. 

Млйстий,  а,  е.  Мглистый. 

Млйця,  ці,  ж.  Лошонокъ,  родившійся 
во  время  цвьтенія  ранней  гречихи.  Вх. 
Пч.  II.  6. 

Мліг,  (род.?),  м.  Мигь.  На  мліг  ока  буе 
рижий  розсідланий.  Фєдьк. 

Млійва,  кв,  ж.  ?  Ристю,  коничень- 
ки, ристю!  Ідемо  за  користю  червоною  да 

млійкою  з  молодою  да  невісткою.  Маркев. 
135. 

Млілий,  а,  е.  Хилый,  слабый.  Ха- 
зяйство, дивлячись  на  мене,  що  собі  я  та- 

кий млілий  та  сухий,  не  дуже  в  роботу 
приймають.  Кв.  II.  288. 

Млін,  мльбну,  м  Въ  ручной  мельни- 
це: падка,  которой  кращають  жерновъ. 

Тоже,  что  и  жорнівка,  погонач.  Козел,  у. 

Млість,  млбстя  и  пр— Млость  и  пр. 
Мене  така,  млість  напала,  що  аж  сам 
собі  важкий  зробився.  Кіев.  у. 

Мліти,  млію,  вш,  іл.  1)  Мл'Ьть,  зами~ 
рать,  изнывать.  Не  житиму  тепер,  а  млі' 
тиму.  Г.  Барв.  253.  Глянув  я  направо^ 
там  росли  і  мліли  на  сонці  роскішні  сади- 
Левиц.  Світить  місяць  да  не  гріє,  до  дів- 

чини серце  мліє.  Чуб.  V.  24.  Чи  всім  лю- 
дям із  кохання  так  ся  діє?  Очі  не  сплять, 

серце  стогне,  душа  мліє.  Мет.  28.  Коли  б 

чого  не  забути,  щоб  дитина  не  мліла  го- 
лодом. Св.  Л.  60.  2)  Пріть,  увариваться. 

Каша  вже  давно  мліє.  Богодух.  у. 
Млоїти,  їть,  гл.  безя.  Тошнить-  Мло- 
їть мене  та  й  млоїть.  Каменец,  у. 
Млосний,  а,  є.  1)  Располагающий  къ 

истомі,  томительный,  душный  (о  дні): 
Сьогодні  день  дуже  млосний.  Кіев.  у.  2) 
Тошный,  обморочный. 

Млбсно,  нар.  1)  Располагающе  къ  ис- 
том*. 2)  Тошно,  обморочно,  дурно.  Чо- 

гось їй  стало  млосно  и  нудно.  Кв. 
Млбститн,  стить,  гл.  безл.  Д/влаться 

дурно. 
Млость,  сти,  ж.  Истсма,  обморокъ, 

нъта.  Млость  пішла  по  всьому  тілу.  Котл. 

Ей.  У.  9.  Так  у  млость  укине.  Млбсті  об- 
мяли. Закружилась  голова,  упалъ  въ  обмо- 
рокъ. Як  побачив  пироги,  його  млості  об- 

няли та  й  упав.  Чуб.  III.  425. 
Млява,  ви,  ж.  Жара,  неподвижный 

воздухъ,  царь.  Харьк.  у. 

Млявий,  а,    е.    Вялый,    слабый.    її.'.. 

организм  був  зроду  нервовий,  млявий  і  втом- 
ливий. Левиц.  Він  дав  мені  знарошне  серце 

мляве.  К.  Іов.  52.  —  вода.  Неосвіжающая 
вода.  Каиенец.  у. 

Млявість,  вооти,  ж.  Вялость,  сла- 
бость. 

Мливо,  нар.  Вяло,  слабо. 
Мнець,  мнеця,  м.  Кожемяка. 
Мвйха,  хи,  об.  Вялый,  неповоротливый 

человвкъ.  Харьк.  г.  Мжн.  185.  Ідештриха- 
мниха  з  обідом  нерано.  Грип.  III.  662. 

М випіки,  шок,  ж.  мн.  Вареныя  ле- 
пешки изъ  сыра  съ  мукой,  сырникъ. 

Многий,  а,  є  Многій.  Даруй,  Боже, 
многі  літа  цьому  юсподару.  Чуб.  III.  69. 

Мнбгість,  гости,  ж.  Множество,  много- 
численность. 

Много,  нар.=Вагато  Да  побіжи  в 
чисте  поле,  чи  йде  ляхів  мною.  Макс.  Не 

у  инбзі.  Не  во  множеств*.  Не  гнівайся, 
теегто!  не  у  мнозі  зять  іде.  Мет. 

Многоббяокя,  жя,  с.  Многобожіе. 
К.  Іов. 

Многонбвиий,  а,  е.  Многоречивый. 
Не  многомовний,  а  коли  вже  розговориться, 

то  паше  його  кожне  слово  полом1  ям.  МВ. 
(О.  1861.  I.   71). 

Множество,  ва,  с.  Множество.  Стор 

II.  126.  Чуб.  III.  323. 
Множити,  жу,  жиш,  и.  Умножать, 

множить,  размножать.  Було  пани  множить 
вівцю  шльонку.  Каменец,  у. 

Множитися,  жуся,  жишея,  гл.  Раз- 
множаться, множиться.  Чуб.  I.  75. 

Мнюх,  та,  лі.  Рыба  Ьо(а  уці^аш. 

Шух.  I.  24. 
Мня,  пенни,  с.  Имя.  Давайте  з'їмо 

тою.  у  кою  погане  мня.  Мнж.  4. 
Мнйвкати,  каю,  вш,  гл.  1)  Мяукать. 

2)  Невнятно  и. плохо  говорить.  Так  що  ж 
бо  наш  Уласович?  Ні  пари  з  уст.  Далі 

принявся,  мнявкав-мнявкав,  та  й  начне  про 
воли,  кінчає  про  голуби...  Кв.  II.  56. 

Мнякйй.  См.  М'який. 
Мнякйна.  См.  М'яквиа. 

Мнявота.  См.  М'акота. 
МнЯлиця.  См.  М'ялиця. Мнило.  См.  Мяло. 

Мяясо.  См.  М'ясо. 
Мнята.  См.  М'ята. 
Мнятн.  Си.  М'ятв. 

Мвяч.  См.  М'яч. 
Мняшвурити.  См.  М'яшвурити. 
Мо,  иар.=Може.  Чорт...  ніс  ту  ко- 

билу, мо  ступнів  два  проніс  та  запінивсь 

і  покинув.  Рудч.  Ск.  I.  69.  Да  такий  здо- 
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ровий  дуб  був,  що  мо'б  і  втрох  .  не  обняв. 

Драг. 
Мов,  нар.  Точно,  будто.  Снії  мов  з  ру- 

кава. Нон.  №  625.  Чи  чуєш?  адоо  плаче 
за  ворітьми...  мов  дитина.  Шевч.  101. 
Мов  гетьманською  роду.  Ном.  №  8444. 

Мбва,  ви,  ж.  1)  Языкъ,  річь.  Всі 

мови  слов'янською  люду,  всі  знаєте,  а  своєї 
дасть-Бії...  Шевч.  Квітка  первий  довій 

українців  до  сліз  мовою  українською...  Шев- 
ченко, воздвигши  з  упадку  юлосну  мову 

українську,  назнаменав  широкі  гряниці  на- 
шому духу  народньому.  К.  Листи  з  хут. 

НІ.  „Шекспірові  твори  з  мови  британської 

мовою  українською  поперекладав  П.  А.  Ку- 

ліш". 2)  РЬчь;  разговоръ.  Умер  козак, 
умер  козак  і  козацька  мова.  Лукаш.  123. 

Таке  личко,  така  и  мова,  тілько  не  та- 

кая чорноброва'.  Мет.  11.  Мова  мовиться, 
а  хліб  їсться.  Чуб.  І.  261.  А  далі,  після 
сеї  мови,  троянцям  він  так  всім  сказав. 
Котл.  Ен.  II.  7.  Не  про  те  мова  мовиться. 
Левиц.  Староста...  промовляє  до  їх  до 

трьох  раз  так...  По  третій  мові,  як  мо- 
лода втретє  до  ніг  вклониться,  дівчата 

співають  знову.  О.  1862.  IV.  10.  Без  ибви. 

Молча,  безмолвно.  Мбву  найти.  Разговорить- 
ся, найти  предметъ  для  разговора.  Рідна 

сестра  у  гості  прийшла,  у  гості  прийшла, 
ще  й  мову  найшла.  Мет.  Випив  чарку  й  .нова 

найшлася.  НВолын.  у.  Мбву  перебити.  Прер- 
вать, перебить  кого  (вь  річи).  Вибачайте, 

мову  переб'ю:  а  ви  ж  коли  бачили  йою? 
НВолын.  у.  На  мові  бути  з  ний.  Беседо- 

вать, разговаривать.  Не  до  мови  бути  нону. 

Быть  кому  пепрідтньїм'ь  собеевдникомъ 
Пішла  заміж  де  любов  и ,  а  свекорку  не  до 
мови.  Грин.  НІ.  306.  Ум.  Мовна,  мбвоньна, 
■овоч  ч  а.  За  вовка  мовка,  а  вовк  у  хату. 
Ном.  №5769.  Коли  правдива  .човонька  твоя, 
так  будеш,  серденько,  на  вік  ти  моя.  Чуб. 

Мовдь.  ді,  ж.  Раст.  Реисесіаїшш  Огео- 
веііпит.  МоепсЬ.  ЗЮЗО.  І.  131. 

Мбвнтв,  влю,  виш,  ід.  Говорить.  Мо- 
вивши слово,  треба  бути  паном.  Ном.  № 

10671.  Казала  б,  та  уста  не  мовлять. 
Г.  Барв.  72.  Раз  то  мовить  по  грецьки, 

удруге  по  турецьки.  Лукаш.  43.  Він  до- 
жидав, не  мовлячи  слова,  духу  не  зводячи, 

блідий.  МВ.  II.  190.  З  великою  жалю,  я 
слова  не  мовлю.  Лукаш.  83. 

Мовитися,  ться,  и.  безл.  Говориться. 
Не  так  швидко  робиться,  як  мовиться. 

Ном.  .V  5603.  Мбва  мовиться.  Идетъ  раз- 
говоръ, говорится.  Батько  промовив  ті 

слова  так  спокійно,    неначе    мова  мовилась 

про  когось  итиою,  а  не  про  його.  Левиц. 
Пов.  114.  Мбва  не  мовиться.  Разговоръ  не 

клеится.  Сумно  стало,  мова  не  мовилась. 

МВ.  II.  184. 
Мбвва,  ки,  ж.  Ум.  ота  мбва. 

Мовкнути,  ну,  нега,  гл.  Умолкать. 
Мовдав,  нар.  Такъ  сказать,  молъ,  дес- 

кать. Прийшлось  сусідові,  мовляв,  хоч  сядь 

та  й  плач.  Греб.  382.  Хоч  спасти,  мов- 
ляв, аби  з  доброю  коня.  Литин.  у. 

Мовляти,  лею,  ега,  гл.  Говорить,  мол- 
вить. Чи  се  ж  тобі  гнівитися  на  Бош,  і 

до  його  такі  слова  мовляти?  К.  Іов.  Ди- 
доні  низько  в  ноги  впали,  а  вставши,  їй 
мовляли  так.  Котл.  Ен.  І.  16. 

Мовний,  а,  е.  Говорливый,  разговор- 
чивый, словоохотливый;  ръчистый.  Вх.  Лем. 

436.  Товариш  мовний  в  дорозі  стоїть  за 
віз  шмаровний.  Ном.  №  11383.  Маєш  же 
старости  мовнії.  Гол. 

Мбвність,  ности,  ж.  Словоохотливость, 

говорливость;  річистость. 
Мбвно,  нар.  Говорливо,  разговорчиво, 

словоохотливо;  річного. 

Мовчаалйяий,  а,  б  =Мовчавний. 
Мовчазливо,  нар.  =Мовчаано. 
Мовчазний,  а,  б.  Молчаливый.  Щоб 

спошдати  нам  про  таку  дорогу  душу  у  мов- 
чазній молитві  до  Бот. 

Мовчазність,  ности,  ж.  Молчаливость; 

модчаніе.  Мир.  Пов.  І.  160. 
Мовчаано,  нар.  Молчаливо. 

Мовчак,  ка,  м.  Молчаливый,  безответ- 
ный человъкъ.  НВолын.  у. 

Мовчан,  на,  м  1)= Мовчак.  О.  1861. 
X.  Шевч.  16.  2)=Мовчаниа  У  повчана 

грати.  Молчать.  I  зное  почали  ми  у  мое- 
чана  грати,  журимось,  Г.  Барв.  50. 

Мончанка,  кя,  ж.  Молчаніе,  молчанка 

Мовчанка  не  пушить,  юловки  не  (ушить. 
Ном,  №  1117.  Хоч  що  вона  йою  питає, 

він  буцім  то  не  дочуває.  Мовчанка  їй  на- 
допек.ш.  Греб.  331. 

Мовчання,  ня,  с.  Молчаніе.  Христя 

і  р<ь)а  тому  мовчанню:  ніщо  їй  не  забо- 
роняє думати.  Мир.  Пов.  II    84. 

Мовчати,  ч^,  ччш,  гл.  Молчать.  Хто 
мовчить,  той  двох  навчить.  Ном.  №  5054. 
Нуждс  мовчати  не  вміє.  Ном.  №  9772 
Слухає  Наталя  та  мовчки  мовчить.  О. 
1862.  VIII.  24. 

Мовчки,  нар  Молча,  втихомолку.  Сто- 
яли мовчки  всі  смутні.  Котл.  Е.  II-  6. 

Вийшла  мовчки  з  хати.  Шевч.  Самі  в  по- 
кою сидять  .мовчки,  без  гуку,  без  юмону 

МВ.  І.  46. 
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Мовчлйвнй,  а,  е  =  Мовчазливий. 
Черк.  у.  Вх.  Зн.  36. 

Мовчбк,  чка,  м.  Молчокъ,  нолчавіе. 
Мовчок:  розбив  тато  горщок;  а  мати  її  два, 
та  ніхто  не  зна.  Ном.  №  5949.  Мовчком— 
Мовчки. 

Мовчун,  на,  м.  Молчальникъ,  нераз- 
говорчивый челов-вкъ.  Левиц.  І.  138. 

Мовчущий,  а,  е=Мовчазний.  Мов- 
чущий  був  такий,  тільки  зо  мною...  роз- 

мовляє. Г.  Барв.  355.  Мовчущі  як  земля. 
МВ.  (О.  1862.  І.  98). 

Нбга,  ги,  ж.  Возможность.  Скільки 
нашої  моги,  дбаємо  про  добро  рідною  на- 
хиою  краю.  О.  1862.  III.  К.  29.  У  Бога 
все  моїа.  Ном.  .V  21.  Як,  яко  нога.  На- 

сколько возможно,  но  возможности.  Як 
моха  швидче  утікай!  Котл.  Ен.  Горілки 
чарку  дають  яко  мога  більшу.  Грин.  III. 
537. 

Могила,  ли,  ж.  1)  Могильная  насыпь 
надъ  похороненнымъ.  Ой  викопай,  мати, 
глибокую  яму,  та  поховай,  мати,  сю  слав- 

ную пару...  Та  и  висип  же,  мати,  високу 
могилу,  та  й  посади,  мати,  червону  ка- 

лину, щоб  сказали  люде:  на  всю  й  Україну. 
Мет.  96.  Ой  робіте  труну  та  широкую, 
викопайте  яму  та  глибокую,  висипте  мо- 

гилу та  високую.  Нп.  Ой  по  тих  могилах 
угору  високих,  по  тих  гробовищах,  у  землю 
глибоких,  лежить  мою  роду  без  ліку.  К. 
Доев.  2)  Курганъ.  Уполі  могила  з  вітром 
говорила.  Бал.  51.  Роблені  могили.  Курганы, 
насыпанные  для  сокрьітія  чего-либо.  Зю- 
дав  про  роблені  могили,  которі  близько  сло- 

боди... Як  Україну  воювали  татари,  різали 
людей,  всі  бугагвцг  там  ховали  жінок,  ху- 

добу і  дітей.  Алв.  67.  3)  У  гуцулові- дре- 
ворубовъ:  обрубленныя  верхушки  и  вътви 
деревьевъ,  сложенныя  въ  кучу.  Шух.  I. 
178.  4)  При  отливкъ  предметовъ:  дві  [Го- 

ловины глиняной  формы,  сложенныя  вмі- 
ст* одна  надъ  другою.  Шух.  I.  281.  Ум. 

Могилка,  могйлоньна,  моги  л  очка.  Мн.  Могилки. 
Кладбище.  Прийшов  Кирик  на  могилки, 
ямку  зачинає.  ЗОЮР.  И.  89. 

Могильний,  а.  е.   Курганный. 
Могильник,  ка,  м.  Нашпающій  на- 

сыпь, курганъ. 
Мбглиці,  ць,  ж.  чн.=Могилкн.  Чуб. 

VII.  551. 
Могорич,  чу\  м.  Магарычъ,  угощеніе 

при  сделки.  Могорич — любовна  річ.  Ном. 
Дй  1406)'..  ГТанг-отамане,  справляй  моюрич. 
Левиц.  Могорйч  запили.  Окончили  еділку 
и  устроили  магарычъ. 

Могоричити,  чу,  чиш,  гл.  Угощать 
для  какой  -  нибудь  діли,  располагать  въ 
свою  пользу  угощешемъ.  Треба  прохати 
сусідів...  та  ще  й  могоричити-  О.  1862.  I. 
72.  Моюричив,  могоричив,  поки  сказав. 
Ном. 

Могорич  чий,  а,  е.  Любящій  брать  мо- 
горич. Ох,  який  ти  могоричний! 

Могорйчнив,  ка,  м.  Свидетель  еділки, 
нолучающій  отъ  объихъ  договаривающихся 
сторонъ  угощеніе  к  иотомъ,  въ  случав  не- 
доразум'Ьній,  судья  между  ними. 

Могти,  можу,  жеш,  гл.  Мочь.  Ніколи 
він  не  міг  явно  ввійти  в  город.  Єв.  Мр. 
Ніхто  не  може  світа  пережити.  Ном. 
№  389. 

Могтйся,  жеться,  гл.  безл.  Мочься.  Не 
так  жий,  як  хочеться,  а  так,  як  ма- 

жеться. Чуб.  І.  25 1-.        . 
Мог^тний,  а,  е.  Могущественный. 
Могучий,  могущий,  а,  є.  Могучій, 

сильный.  Не  завидуй  могучому,  бо  той 
заставляє.  Шевч.  227.  Могущий  він  і  муд- 

рий сопротивник.  К.  Іов.  Могущою  чоло- 
віка з  десятку  не  викинеш.  Ном.  №  13467. 

Мог^чість,  чости,  ж.  Могущество. 
Желех. 

Могчй,  гл.=Могтн.  Желех. 

Моґуля,  лі,  ж.=Ґуля.  Черном. 
Мбда,  ди,  ж.  Мода;  обычай.  Що  за 

мода,  що  за  мода — всі  шапки  рогачки.  Ни. 
Чорт  плаче,  що  моди  не  настане.  Чуб.  І- 
267.  Купіть  мені,  бабусічко,  по  новій  моді 
убрань  хороших.  МВ.  (О  1862.  III.  37). 
У  мене  нема  тієї  моди,  щоб  по  обіді  спа- 

ти лягати.  Харьк.  г.  Брати  на  мбду.  Брать 
за  образецъ. 

Моджбра,  ри,  ж-  Мортира. 
Мбдло,  ла,  с  І)  Модель;  образецъ; 

шаблонъ.  Мпж.  185.  Криводушної  при- 
.тльности  ви  модло.  К.  Дз.  57.  2)  мн. 
Мбдла.  Снарядъ ,  которымъ  отмічають 
пильщики  или  плотники  толщину  имею- 

щей быть  выпиленной  доски.  Миргор.-  у. 
Слов.  Д.  Эварн. 

Мод  л  у  вати,  лую,  еш,  о.  Прилажи- 
вать, пригонять,  примірять.  Я  модлую  пе- 
речку в  човні.  Навлогр.  у.  Мнж.  185. 

Модній,  я,  е.  Модный.  Сукня  була 

дуже  дорога  й  модня.  Левиц.  Пов.  56. 
Модрень,  ні,  ж\— Модрина.  Вх.  Уг. 436. 

Модрина,  ни,  ж.  Раст.  Ьагіх  гіесійна. 
Вх.  Уг.  252. 

Модря,  рі,  яс.=8аполоч.  Угор. 
Може,  нар.     1)  Можетъ  быть,  можетъ. 
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Синові  може  й  жалко  стало.  Драг.  Треби 

слухать:  може  й  справді  не  так  сонгце  схо- 
дить, як  письменні  начитали.  Шевч.  123. 

2)  Неужели.  Я  продав  воли  за  1:Ю  карбо- 
ванців.— Може? — А  Бігме!  Каменец,  у. 

Можебилиця,  ці,  ж.  Возможное,  ве- 
роятное. Подольск,  г. 

Можебнжй,  а,  е.  Возможный.  О,  се 
можебна  річ!  К.  ПС.  76. 

Можливий,  а,  е.  Возможный.  Немож- 
ливе у  людей,  можливе  у  Бога.  6н.  Л. 

ХУЛІ.  27. 
Можливість,  востя,  ж.  Возможность. 

Желех. 
Можливо,  нар.  Возможно.  Аже  знаєш, 

що  се  неможливо-  Федыс. 
Можна,  нар.  Можно,  возможно.  Де 

можна  лантух,  там  торби  не  треба.  Ііом. 
№  1370.  6  сало,  та  не  можна  достати: 
високо  висить.  Ном.  №  4729. 

Можний,  а,  є.  1)  Могущественный, 
сильный.  Можним  панонько.  Чуб.  Між 
иншим  злом,  яке  чинили  тоді  можні  люде, 
закопували  вони  межі.  К.  2)  Богатый. 
3)=Можлммй.  Се  ибжна,  не  ибжна  річ. 
Это  возможно,  невозможно. 

Можній,  я,  е=Можливий.  Неможня 
річ...  сталася  можньою.  К.  ХП.  17. 

Можнісенько,  нар.  Ум.  оть  ножно. 
Совершенно  возможно.  Лубвы.  Можнісенько 
вам  без  коня  бути.  Волч.  у. 

Можність,  ности,  ж.  1)  Возможность. 
2)  Могущество,  власть,  снла.  3)  Средства. 
Що  не  здарить  можніст»-  наша,  най  по- 

криє ласка  ваша.  Гол.  III.  505. 
Можштн,  нію,  еш,  гл.  1)  Діляться 

могущественнымъ,  сильнымъ.  2)  Богатіть. 

Можно,  нар.— Можна.  Теперенька  ди- 
тина підбільшала,  то  мені  можніше  буде 

на  роботу  йти.  Волч.  у. 
Можновладець,  дця,  м.  Вельможа. 

Своє  давняшнє  руське  княже  право  оддав 
король  неситим  можновладцям.  К.  Бай.  73. 

Можновладний,  а,  є.  Могущестнен- 
ный.  Як  можновладний  пан  запанував.  К. 
НС.  І.  30. 

Можновладний,  ка,  м.  Вельможа, 
аристократь.  Желех. 

Можновладницькнй,  а,  є.  Вельмо- 
жесвій,  могущественный.  К.  НС.  39. 

Можновладство,  ва,  с.  1)  Могущестно, 
всемастіе.  Над  усяку  честь  і  славу  жа- 

дала .можновладства  да  скарбів.  К.  1 1  с  7. 
2)  Вельиожи.  Все  католицьке  й  нате 
можновладство.  К    ЦН.  168. 

Можновладський,  а,  е.=Можновлад- 
ницькнй. 

Мбаок,  яку,  и(.=Мізок. 
Мозолений,  а,  е.  Мозольный,  трудо- 

вой, рабочій.  Старенькі  що  зберуть...  од 
своєї  праці,  мозолених  рук,  то  й  одішлюпіь 
москалеві,  меншому  синові.  Г.  Барв.  488. 
Своїми  мозоляними  руками  надбав  те,  то 
має  в  господі.  Мир.  ХРВ.  350. 

Мовольбваннй  и  иозольбвий,  а,  є. 
Заработанный  тяжелымъ  трудомъ.  Рудч. 
II.  173.  Щирая  праця  мозольованая.  Ном. 
№   9982. 

Мозбля,  лі,  ж.  Мозоль.  Три  ниточки 
тоненьких  напрямі,  тргі  мозолі  на  домні 
намуляла.  Чуб.  V.  669. 

Моабляти,  лю,  лиш,  м..  Мозолить, 

утруждать,  обременять. 
Мозуль,  ля,  ч.=Мозоля  Вх.  Лем. 436. 

М6зу\лька,  ки,  ж.  1)  Ум.  отъ  мозуля. 
2)  Возвьішеніе,  оставшеєся  на  місті  срі- 
заннаго  сучка  дерева.  На  стеблі  мозульки 
<>с  були  сучки    Новомоск.  у. 

Мбв^ЛЯ,    ЛІ,    Ж.^=М080ЛЯ. 
Мозчнти,  чу\  чйш,  гл.  =  Мізчити. 

Мозчили  ю.говгі  і  спини.  Котл.  Ен. 

Мойва,  ви,  ж.  1)  Низменное,  заливае- 
мое водою  місто.  2)  Слякоть,  мокрая  по- 

года. Міус.  окр.  Настала  осінь,  почалась 
моква.  Волч.  у.  3)  Мокрота,  сырость.  Гон- 

чар цілий  день  у  мокві  робе.  Волч.  у. 
Моклйця,  ці,  ж.  Раздавленное  вшиноо 

яичко. 

Моклйк,  ка,  м.  1)  Все  мокрое.  Сою- 
нцй  мокляк  у  штанях  закляк.  Загадка: 
огірбк.  2)  Болотистое  місто.  Желех.  3) 
Трухлый  предметъ.  4)  Пустой  оріхь.  Сього 
року  нема  горіхів,  а  як  Є  де  який,  то  все 
мокляки.  Подольск,  г.  Лісковий  оріх,  що 
нема  в  нім  зерна;  коли  на  Івана  дожджь 
іде,  то  вимокне.  Вх.  Зн.  36. 

Мбвнути,  ну,  неш,  гл.=Мовтя. 
Мокотйря,  рі,  ж.  Сильно  обстрижен- 
ная глова.  Также  гиря-ионотиря.  Гиря-мо- 

котиря  собаки  дражнила.  Ном.  .V?  9281. 

Мокбтя,  ті,  ж:= Мокотйря.  Стршв- 
мокотя.  Чуб.  III-  107.  Гиря-мокотя  сгі- 
дить  моркотя.  Ном.  №  9281. 

Мокравина,  ни,  ж\=Мокрнна.  Вх. 
Лем.  436. 

Мокравннк,  ка,  м.  Раст.  8іе1Іагіа.  Вх. 
11ч.  І.   13. 

Мокрець,  цй,  м.  1)  Мокрець,  болізнь 
лошадей.  2)  Мокрыя  дрова.  Рудч.  Ск.  І. 
140.  3)  Раст.  а)  Акрепі^о  ргоситЬеіік    Ь; 
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б)  Оаііит  Арагіпе.  ЗЮЗО.  І.  171;  в)  За- 
міна ргоситЬепк  Ь. 

Мокрий,  а,  е.  Мокрый.  Мбнрий  дощу 
не  боїться.  Голому  разбой  не  страшенъ. 

Нон.  №  Накрив  кбнрим  ряднби.  Набро- 
сился на  кого-либо  неожиданно  (словесно), 

огорошилъ  кого  словеснымъ  нападеніемь. 

Ном.  №  3420.  Робить— як  ибкре  горить. 
Ділаеть  медленно  и  плохо.  Ум.  Монрёнь- 
иий,  иокрёсенький. 

Мокрйна,  ни,  ж.  Мокрое  місто,  бо- 
лото. Вх.  Уг.  252. 

Мокрйнець,  нця,  м.  Раст.=Моврав- 
ник.  Вх.  Пч.  Т.  13. 

Мокриця,  ці,  ж.  1)  Раст.  АІзіп'е  тесііа. 
Л  в.  96.  2)=  Мокрйна.  Вх.  Уг.  252. 

Мокрісінький, а,  е.  Совершенно  мокрый. 

Мокрісінько,  нар.  Совершенно  мокро. 

Мокріті,  ріж»,  еш.  гл.  Долаться  мок- 
рымъ.   Уже  мокріє  сніг.  НВолын.  у. 

Мокро,  нар.  Мокро.  Ум.  Мокренько, 
иокрёсеньно. 

Мокротеча,  чі,  ж.  Мокрая  погода. 
Сосниц.  у. 

Мокруха,  хн,  ж.  Водка. 
Мокрйвий,  а,  е.  Влажный,  сырой. 

Земля  мокрява,  ще  не  висохла.  Екатер. 
Мокряк,  ка,  и.  1)  Все  мокрое.  Желех. 

2)  Сырые  дрова.  Вх.  Зн.  36.  3)  Болото, 
топь.  Вх.  Зн.  36. 

Мбкти,  кну,  нет,  гл.  1)  МокНуть. 
Спгоїть  коник  на  дощі  і  сідельце  мокне. 

Нп.  Була  колись  собі  жаба  та  мокла  у 
ставку.  Мокне,  мокне  та  скік  на  колоду. 
2)  Переносно:  горіть.  Въ  Подольской  губ. 
существует*  обычай,  согласно  которому, 
при  виді  пожара  для  ослабленій  силы 

огня  слідуеть  говорить:  „  Онде  щось  мокне", 
а  не  „горить". 

Молдава  и  Молдова,  ви,  ж.  Молда- 
вія. Каменец,  у. 

Молдаван  и  молдован,  на,  м.  Мол- 
даванина. Од  молдована  аж  до  фінна  на 

всіх  язиках  все  мовчить.  Шевч.  И.  58. 

Молдаванський,  а,  е.  Молдаванскій, 
принадлежащей  молдаванину.  Левиц.  Пов. 
207. 

Молдавка,  ви,  ж.  1)  Молдаванка.  2) 
Названіе  овчины,  привозной  въ  Полтавск. 
губ.  ьзъ  Бессарабіи  или  Подоліи-  Вас.  154. 

Молдавський,  а,  е.  Молдавсвій.  Ей, 
Василию  молдавський,  господарю  волоський! 
АД.  П.   100. 

Молебень,  бия,  м.  Молебень.  Дав  би 
на  молебень,  та  й  собі  потребен.  Ном. 
№  4770. 

Молебний,  а,  е.  Молитвенный,  посвя- 
щенный молитві.  На  святий  день,  на  ве- 

ликдень,  або  на  который  щюзник  роковий, 
на  молебний,  -люде  до  церкви  йдуть.  Чуб. 

V.  469. 
Молистйтися,  лишуся,  стишся,  гл. 

Проситься.  Він  его  бив,  а  той  так  мо- 
листиться.  Вх.  Зн.  36. 

Молитва,  ви,  ж.  Молитва.  Се  то  от- 

цева  молитва  й  материна  нас  видимо  ка- 

рає. Дума.  Аж  ось  за  отцевські  и  мате- 
ринські молитви  дав  їм  Бої  і  дочечку.  Кв. 

І.  5.  Вичитати  молитву.  Пожурить,  побра- 
нить. Я  ж  тобі  дома  вичитаю  молитву! 

Левиц.  Ум.  Молйтвочка.  МВ.  (КС.  1902. 
X.  156.  Молитовна. 

Молйтвати,  ваю,  еш,  гл.  Читать  мо- 

литву и  давать  имя  новорожденному.  Ди- 
тину молйтвати.  Каменец,  у. 

Молитвений,  а,  е.  Надъ  которымъ 

прочтена  очистительная  молитва.  Ви  дали 

нам  рожденою,  не  молитвеного,  не  хреще- 
ною, а  ми  принесли  вам  молитвеного  і  хре- 

щеного. (Слова  кума,  отдающаго  ребенка 

послі  крещенія).  ХС  VII.  433. 

Молитвеник,  ка,  м.  Молитель.  Помо- 
лись святому  Мнколаю  молитвенику. 

Молйтвиии,  вин,  ж.  мн.  Обрядъ  чте- 
нія  очистительной  молитвы  надъ  новорож- 
деннымъ  и  нареченія  ему  имени.  Ка- менец, у. 

Молитвбваяий,  а,  е=Молитвеяий. 
Молйтвочка,  ки,  ж.  Ум.  отъ  молитва 

Молитвуватн,  вую,  еш,  ?х=Молит- 
вати. 

Молитвуватися,  вуюся,  ешея,  и.  Под- 
вергаться обряду  иолитвин. 

Молйтвяний,  а,  е=МолИтвеннй.  Мо- 
литвяна  дитина.  НВолын.  у. 

Молйти,  лю,  лиш,  гл.  Молить.  Ой 

я  б,  мамо,  не  тужила,  а  Бога  молила.  Мет. 

Молитися,  люся,  л  в  шея,  гл.  Молить- 
ся. Богу  молись,  а  до  берегу  гребись.  Нон. 

№  160.  Розумний  молиться,  а  дурень  плаче. 

Ном.  №  141. 
Молйтовка,  ки,  ж.  Ун.  отъ  молитва. 
Молитов янк,  ка,  м.  Молитвенникъ. 

Котл.  Ен.  III.  47.  Зося...  схилила  голову 
над  молитовником.  Левиц.  1.  272. 

Молитов,  тви,  ж.  —  Молитва.  Ой 

могла  б  мене  отцева-паніматчина  молитов 
на  Чорному  морі  рятувати,  уже  б  я  знав, 
як  свою  матір  шанувати-поважати.  АД. 

Молйтяний,  а,  е=Молитвеиий.  Воно 
у  нас  молитяне,  хрещене.  Васильк.  у. 
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Моління,  вя,  с  Моленіе,  молитва. 
Яке  вже  там  і  моління.  Син.  174. 

'  Молод,  ду,  м.  Молодость.  Только  въ 
ныраж.  з  первого  молоду.  Въ  ранней  мо- 

лодости. Старий  мій  ще  з  первою  молоду 
та  був  такий,  що  як  скаже  слово,  або 
два,  то  так  уже  й  буде.  Харьк.  г. 

Молода,  дбі,  ж.  Сн.  Молодий. 

Молодан,  на,  м.  1)  Молодчикъ.  Коза- 
ченьку, де  ти,  молодане?  Мкр.  Н.  10.  Ой 

у  мою  молодана  біле  личко,  як  у  пана. 

Чуб.  .V-  15-  2)  Молодоженъ.  Черк,  «у 
Молодень,  дня,  м.  Ряст.  Зесіит  асге. 

Ь.  3030.  І.  136. 

Молоденький,  молодесенький,  а,  6. 
Ум.  ОТЬ  молодий 

Молодецтво,  ва,  с  Жизнь  парня, 

юношество,  состояние  юношества.  По- 
кличте мені  найменшого  братіка,  нех  я 

йому  здам  молодецтво  свое  і  коника  во- 
роною, і  сідельце  золотев*  Рк.  Макс.  Ой 

слухайте,  бояре,  де  юлубець  гуде,  там  наш 
Андрієчко  молодецтво  здає.  Маркев.   137. 

Молодець,  дцй,  м.  1)  Юноша,  парень. 
/  рече;  молодче,  тобі  глаюлю,  встань.  Єв. 
Л.  VII.  14.  Ой  удовець  не  молодець:  всі 

норови  знає, — ой  він  твоє  біле  личко  із 
своїм  зрівняє,  ой  він  твою  русу  косу  під 
моїй  зобіає.  Нп.  Вдовець,  чи  молодець  буде 

сужений?  О.  1861.  XI.  Свид.  54.  2)  Мо- 
лодець. Панбве  молодці.  Обычное  обраще- 

ніе  къ  козакамъ  запорожекаго  войска.  Не 

в  Синопу,  отамани,  панове- молодці,  а  у 
Царьград,  до  султана  поїдемо  в  гості. 
Шевч.  50.  3)  Названіе  представляющаго 
жениха  парня  въ  весенней  хороводной 
игрі  и  названіе  этой  игры.  Грин.  Ш.  108. 

Молодецький,  а,  е.  1)  Юношескій, 
принадлежащей  и  относящейся  къ  парню. 
Василь  їх  (дівчат)  попережає:  звісно  вже, 
молодецька  походка  против  дівчачої-  Кв.  І. 

32.  Урочу  я  тебе  й  коня  твою,  коня  во- 
роною, тебе  молодою,  збрую  твою  да  ко- 

зацькую, красу  твою  молодецькую.  Чуб. 
Молодецька  колядка.  О.  1861.  XI.  Свид. 

57.  2)  Молодцеватый,  удалой. 

Молодеча,  ні,  ж.  соб.  Юноши,  парни. 
молодежь. 

Молодечий,  а,  е=Молодецький.  По- 
иолодечи.  По  молодецки.  Та  по-молодечи 

будеш  Богу  молитися,  а  не  по-  чернечи 
харамаркать    Шевч.  246. 

Молоди  и  мблоді,  дів,  мн.  Неболышё 
облачка  на  небі.  Мнж.  185.  Молоди  вста- 

ють, а  Бої  дощу  має.    Ном.  Лі  568.    Мо- 

лоді високо  ходять.  (Признань  хорошей 
погоды). 

Мелодий,  а,  е.  І)  Молодой.  Двічи  мо- 
лодим не  бути.  Ном.  №  13753.  Хоч  і  молодий 

ще,  а  старечий  розум  має.  Ном.  №  5691. 

Щука-риба  грае,  да  й  та  пару  мае,  а  я 
козак  молод  пароньки  не  маю.  Мет.  2)  Ме- 

лодий. Женихъ  и  новобрачный  во  время 
свадьбы.  Молода.  Невіста  и  новобрачная 

во  время  свадьбы.  Молоді.  Женихъ  и  не- 
вътта  вмістЬ,  также  новобрачные  во  вре- 

мя свадьбы.  Ум.  Молоденький,  молодесень- 
кий! Ой  ти,  Байдо  молодесенький!  Грин. 

III.  582. 

Молодик,  ка,  м.  1)  Молодой  нежена- 
тый челов'Ькъ.  Веселий,  ручий  молодик. 

Мкр.  Г.  7.  Чи  не  лучче  було  молодиком 
жити?  Грин.  III.  295.  2)  Молодой  мі- 

сяць, первая  четверть  луны,  новолуніе. 

На  молодику.  Въ  новолуніе.  Треба  на  мо-. 
лодику  вийти  на  двір  і  говорить  до  місяця 

тричи.  Чуб.  I.  92. 
Молодикувати,  кую,  еш,  гл.  Жить 

холостымъ.  Грицъко,  молодикуючи,  був  собі 
ввічливий,  моторний,  жартовливий  з  усіма. 
Г.  Барв.  463. 

Молодило,  ла,  Раст.  Зейит  ІеІерЬіит. 
ЗЮЗО.  І.  137. 

Молодйна,  ни,  ж.  Сливки.  Вх.  Зн.  37. 

Молодити,  джу",  дйш,  гл.  Молодить, придавать  видь  молодости.  Ні  літ  вона, 

ні  спеки  не  боїться,  бо  молодить  її  'пе- 
кельна тьма.  К.  ПС   123. 

Молодитися,  джУся,  дишся,  гл.  1) 

Молодиться.  Не  вважаючи  на  свою  дохо- 
жалість,  вона  любила  молодитись.  Лев. 
Пов.  168.  2)  безл.  Молодиться.  Собираются 

тучи;  то  тучи,  то  снова  прояснится.  Мо- 
лодиться на  дощ.  НВолын.  у.  Молодиться- 

молодиться,  та  й  дощ  не  піде.  Ном.  № 

568.  Воно  ся  молодить, —  може  дощ  буде. 

Каменец,  у.  3)  Покрываться  сыпью  крас- 
ной или  пузырчатой.  Дитина  цвіте,  тільце 

молодиться.  Мил.  32. 

Молодиця,  ці,  ж.  Молодая  замужняя 
женщина.  Коли  хочеш  з  доні  молодиці,  то 

держи  в  їжових  рукавицях.  Ном.  №  9315. 

Ум.  Молодичка. ' Молодичий,  а,  є.  Женскій,  замужней 

женщины.  Гірке  молодиче  життя  за  ле- 
дачим чоловіком  та  за  старою  свекруши- 

ною головою.  Г.  Барв.  437. 

Молодйчина,  ни,  ж.  Молодая  ді- 
вушка.  Заграй  мені,  музиченько,  під  оси- 

чиною,— нехай  же  я  погуляю  з  молодичм- 
ною.  Грин.  III.  648. 
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Молодичка,  кн,  ж.  Ум.  оть  молодиця. 

Мблодіж,  жі,  ж.  Молодежь.     Вся  мо- 
лодім пустилась  у  танець.  Левиц.  І.  187. 

Молодісінький,  а,  е.   Очень  молодой. 

Молодість,  дости,  ж.  Молодость.  Мо- 
лодість-буйність,    а    старість  не  радість. 
Ном.  №  8716.     ( 

Молодіти,  дію,  еш,  гл.  1)  Молодіть. 
Пишається  калинонька,  явір  молодіє.  Шевч. 
660.  2)  Быть  молодим  или  иолодбю  въ 
дни  свадебныхъ  торжествъ,  также  отъ  дня 
вінчаній  и  до  дня  свадеб  наго  обряда, 
такъ  какъ  послідній  совершается  часто 
черезъ  значительный  промежутокъ  времени 

послі  церковнаго  вінчанія,  првчемъ  об- 
венчанные живутъ  отдельно  и  все  это 

время  молодіють.  Мил.  125.  Саме  тоді  я 
молодів:  уже  нас  повінчано,  та  весілля  ще 

не  було- — А  довго  ж  ви  молоділи? — Ні, 
тільки  тиждень,  а  як  хто,  то  й  довше 

бував-  Екатер.  г. 
Молоднеча  и  молоднйча,  чі,  ж.  1)= 

Молодеча.  Молоднеча  спершу  реготалася. 
О.  1862.  IX.  70,  71.  Хлопці-молоднеча. 
2)=Молодник.  Константиногр.  у. 

Молодник,  ку,  м.  1)  Молодой  садъ, 
лісь.  Вирубай  старий  садок  та  насади 
молоднику,  то  й  матимеш  користь.  2) 
Молодой  скотъ,  птицы. 

Молоднйча.  См.  Молоднеча. 

Молодняга,    гй,    ж.  =  Молодник    і. 
Екатер.  г.  Слово  Д.  Эварн. 

Молодняк,  ку,  ж.=Молодннк. 

Молодо,  нар.  Въ  молодости.  Не  кайся 
рано    встати,  а  молодо  учитись-    Ном.  № 
6005. 

Молодовйк,  ка,  м.  Молодой  скотъ. 

Хере.  г. 
Молодожон,  на,  м.  Молодоженъ.  Ста- 

рий, та  перевернувсь  на  молодожона.  Черк.  у. 

Молодбйка,    ки,    ж.    Родъ    кушанья: 
кукурузная  мука,    свареная    въ  сладкомъ 
молокі.     Вх  Зн.  37. 

Молодощі,  щів,  ж.  Молодыя  літа. 

Пом'яніте  дні  нашої  слави,  наших  весе- 
лих молодощів.  Левиц.  І.  154. 

Молодуха,  їй,  ж-=Молода.  Ой  дайте 
нам  стільця,  дайте  нам  ще  й  гребінця, 
дайте  ще  й  кожуха,  щоб  сіла  молодуха. 
Грин.  III.  508. 

Молодцювати,  цюю,  еш,  гл.  Молоде- 
чествовать. 

Молбдчати  и  молодшати,  чаю(шаю), 
еш,  гл.  Ділаться  моложе. 

Молодчик,  ка,  м.  Ум.  отъ  молодець 

Ой  добрий  молодчик  по  уличках  сам  блу- 
кае,  ой  він  собі  радість-дівку  викликає. 

Чуб.  V.  131. 
Мблодь,  ді,  ж.  Молодежь.  Нехай  гу- 
ляє молодь,  більш  копи  лиха  не  буде.  Ном. 

№  12565.  А  зосталась  дома  тільки  мо- 
лодь, що  літать  не  вміє.  К. 

Молодюк,  ка,  м.  Младенецъ.  Рисю, 

рисю,  молодюк  плаче,  молодюк  плаче — їсти 
хоче.  Рудч.  Ск.  II.  53. 

Молоди,  дати,  с.  Юноша  или  дівуш- 
ка.  Употребляется  преимущественно  во 
мн.  ч.  Молодята.  1)  Молодые  люди.  2) 
Женихъ  и  невіста,  молодые;  новобрачные, 

вообще  молодое  супружество.  Вік  вам  дов- 
гий і  розум  добрий,  красні  молодята.  МВ. 

Ой  ви  молодята,  молодята!  не  довю  жи- 
тимете вкупці!..  МВ.  (О.  1862.  III.  75). 

Молодявий,  а,  е.  Молодой,  моложа- 
вый. ЗЮЗО.  II.  452. 

Молодйтннк,  ка,  м.  Волокита,  ді- 
вушникъ.  Харьк.  у. 

Молодик,  ка,  м.  1)  Молокососъ.  Жедех. ' 2)  Холостякъ,  неженатый.  Шелех.  Вх. 

Зн.  37. 
Молбзиво,  ва.  с.  Первое  молоко  послі 

родовъ  у  женщины,  коровы  и  пр.  Іти  до 
його  на  молбзиво.  Идти  поздравлять  съ 

новорожденныиъ.  Полт. 
Молркб,  ка,  с.  1)  Молоко.  Захотів 

молока  від  бика.  Ном.  №  4686.  2)  Бугаеве 
молоиб.  Названіе  молока,  приготовленнаго 
изъ  коноплянаго  сімени  или  маку.  Ко1Ь. 
I.  54.  3)  Пёсяче  молокб.  Раст.  Еирногесіа. 
Вх.  Пч.  I.  10. 

Молокосбс,  са,  м.  Молокососъ. 

Молосувати,  сую,  еш,  гл.  Бить,  ко- 
лотить. Вони  повставали  да  и  його  молосу- 

вать  там,  бить.  Рудч.  Ск.  I.  40. 

Мблот,  та,  м.  1)  Молоть.  Вліз  межи 
молот  і  ковадло.  Ном.  №  1817.  2)  Пивная 

гуща.  Ой  за  той  пивний  молот  зробили 
козаки  з  ляхами  превеликий  колот.    Макс. 

3)  Свекловичная  масса,  изъ  которой  вы- 
жать сокъ  сахара.  Каменец,  у.  4)  Разва- 

ренная мякоть  ягодъ  (для  киселя).  Шух. 
I.  143.  Посікти  на  мблот.  Очень  мелко 

изрубить. Молотарка,  ки  и  молотарня,  ні,  ж. 
Молотилка,  молотильная  машина.  Зміев.  у. 

Каменец,  у.  Цього  року  багато  понайма- 
лось людей  до  молотарні.  Васидьк.  у. 

Молбтн,  мелю,  леш,  и.  1)  Молоть. 
Ой  на  горі,  на  Самборі  крутий  камінь 
меле.  Молов  батько  не  віючи,  пек.га  мати 

не. сіючи.  Ном.  Л;  6057.    2)  Молоть,    бол- 
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тать,  нести  вздоръ.  Ка-зна  що  меле,  аби 
не  мовчати.  Таке  меле,  що  і  купи  не  дер- 
житься.  Чуб.  І.  248.  3)  Молбтм  хвостбм. 
Махать  хвостомъ.  Кабан  закопався  в  землю 

да  й  хвостиком  меле.  Рудч.  Ск.  І.  22. 
Молотися,  мелюся,  лешся,  гл.  Мо- 

лоться. Нехай  твоє  мелеться,  не  вибірай. 
Нон. 

Молотити,  чу\  тиш,  гл.  1)  Молотить. 

Прийшов  брат  до  брата  кликать  моло- 
тити: „Не  здужаю,  брате,  ціпа  підні- 

мати". ЧубГ  V.  364.  2)  Колотить,  бить 
кого.  Губи  та  опенечки, — заходгівся  ста- 

рий коло  ненечки:  як  став  молотить,  так 

аж  пірря  летить-  Ном.  №  3988. 
Молотіння,  ня,  с  Молотьба,  молоченіе. 

Мир.  ХРВ.  125.  З  твоїм  молотінням  бу 
демо  без  насіння.  Кіев.  у. 

Молбтник,   ка,  м.  Молотилыцикъ. 
Молотий,  ні,  ж.  Молотилка.  Вх.  Зн.  37. 

Молотобівць,  бійця,  м.  Помощникъ 
кузнеца,  бьющій  молотоыъ.  Харьк.  г. 

Молоток,  тка,  м.  Молотокъ.  Добре  ко- 
вадло не  боїться  молотка-  Ном.  №  7357. 

Уи.  Молоточок. 

Молоття,  ти,  с.  Молка,  молотье.  НВо- 
лын.  у.  Мука  однії  пшениці  і  одною  мо- 

лоття. Лебед.  у. 
Мблоч  городовий,  м.  Раст.  ЬеопЫоп 

Іагахасит.  Шух.  І.  21. 
Молбча,  чі,  ж.  Молотьба.  Молочі  у 

вдови  було  чимало.  Г.  Барв.  305.  У  пили- 
півку  скрізь  зайшла  молоча.   Кіев.  у. 

Молочай,  чаю  и  молочій,  чію,  м.  Раст. 

а)  ЕирЬогЬіа  сурагіззіаз,  б)  Е.  Езиіа,  в) 

Е.  ргосега,  г)  Е.  уіііоза,  д) — степовий. 
Е,  пісаепзіз.  ЗЮЗО.  І.  122.  є)  ЗопсЬиз 

азрег.  Шух.  І.  22,  ж) — свинський,  — горбд- 
нМ.  ЗопсЬиз  оіегасеиз.  Шух.  І.  22.  Вх. 
Пч.  І.  13.  з)  ЗопсЬиз  апепзіз  Ь.  ЗЮЗО. 
І.  171.  См.  Молочак,  молочка. 

Молочак,  ка,  м.  Раст.  а)  ЕирЬогЬіа 
езиіа  Ь.  б)  ЗопсЬиз  апепзіз  Ь.  ЗЮЗО.  І. 
122,  137.   См.  Молочай. 

Молочаннк,  ка,  м.  Рыба-саыецъ.  Вх. 
Зн.  37.  Желех. 

Молочйна,  ни,  ж.  Молочное;  молочное 
кушанье.  Лебед.  у. 

Молочій,  чію,  м.  Раст.  а)  См.  Моло- 
чай, б)  Ьеопіойоп  Іагахасиш.  Вх.  Пч.  11. 

См.  Мол оч 

Молочіння,  ня,  л— Молотіння. 
Молбчка,  кн,  ж.  Раст.  а)  ЕирЬогЬіа 

сурагіззіаз  и  6)  ЕирЬогЬіа  ргосега,  в) 
Ьасіиса  зсагіоіа.  ЗЮЗО.  І.  126.  См.  Мо- 

лочай, молоко  песяче,  молочко  котяче. 

Молочвб,  ка,  с  І)  Ум.  отъ  молокб 

2)  Женское  сЬмя  пчелъ.  У  п'ятку  матка 
кладе  молочко,  а  поверх  його  трутні  км- 
дуть  назілки.  Лебед.  у.  3)  Мужское  сЬмя 

рыбъ.  4)  Раст.  Ьасіиса  зсагіоіа  Ь.  5) — 
котяче.  Раст.=Молоко  песяче.  Вх.  Пч.  І.  10. 

Молочлйвий.  а,  є.  Дающій  много  мо- 

лока, обильный  молокомъ.  Чуб.  III.  266. 
Молбчник,  ка,  .«.=Молочавив.  Вх. 

Зн.  37. 
Молбшний,  а,  є.  1)  Молочный,  изъ 

молока.  Молошна  каша  упріла.  Рудч.  Ск. 

2)  Молочный,  дающій  молоко.  Корівка  мо- 
лошна. Г.  Барв.  258.  Молоко,  з  усякою 

звіру,  который  молошний.  Мнж.  134.  3)= 
Молочлйвий. 

Молбшник,  ва,  м.  1)  Молочникъ.  2) 

Раст.  Ьеопіоа'оп  Іагахасит.  Радом,  у.  См. Молочай.  Ум.  Молошничок. 

Молбшниця,  ці,  ж.  Молочница.  Левиц. 

І.  466. 
Молбшничок,  чка,  м.  Ум.  оті  мо- 

лбшник. 
Молошнйв,  ка,  м.  Лошонокъ  или  те- 

ленокъ  и  вообще  молодое  животное,  во 

время  »литанія  молокомъ  матери.  Зміев.  у. 
Мбльниця,  ці,  ж.  Вымоина,  водомои 

на  послі  сильнаго  дождя.  Вх.  Зн    37. 

Мольфарь,  рй,  м.  Злой  духъ,  разно 
видность  чорта.  МольдЗарі  накшкуютъ 
усяке  лихо  на  людей,  на  їх  маржину,  на 
їх  майно.   Шух.  I.  43. 

Мбмот,  та,  м.   1)  Заика.  2)  Бормотунъ. 

Монотати,  чу,  тйш,  гл.  Неясно  про- 
износить, бормотать 

Момотлйвий,  а,  е.  Неясно,  нечисто 

внговаривающій.  Гол.  И.  732. 

Мбирати,  раю,  еш,  гл.  —  Мимрити. 
Вх.  Уг.  252. 

Мбмсатися,  саюся,  вшся,  иг.  Возить- 
ся, долго  что-либо  долать.  Чи  довю,  чи  не 

довго  з  ногою  тею  момсалась  вона.  Грин. 
П.  167.  Пішов  у  комору  та  й  момсаеться 

там, — хто  його  зна  що  й  робить  так 
довю.  Новомоск.  у. 

Мбисик,  ка,  м  Матушкинъ  сынокъ, 
баловень. 

Монада,  ди,  ж.  Монада.  Мудрець  же 

физику  провадив  і  толкував  якихс  мона- 
дів  і  думав,  відкіль  взявся  світ.  Котл.  Ен. 

III.  53. 
Монарх,  ха,  монарха,  хи,  м.  Мо- 

нархъ.  Монарха  повідав,  же  все  готово. 
Драг.  Звізди  бачуть  короля  далеко  від  шопи, 

б'ють  поклони  монархові,  як  прості  хлопи. 
Чуб.  III.   352. 



980 Монархиня — Мордас. 

Монархиня,  ні,  ж.  Монархиня.  А  ца- 
риця-монархиня  не  могла  ся  втішити,  що  її 
діти,  яко  квіти,  казав  Ірод  побити.  Чуб. 
Ш.  378. 

Монастнрь  и  пр.— Манаотйрь  и  пр. 

Монах,  ха  и  монаха,  хн,  л».=Чер- 
недь.  Очнувсь  монах,  аж  смерть  в  голо- 

вах. Нон.  №  6452.  Пригзжающий  Гирман, 
монаха.  Драг. 

Монахиня,  ні,  ж—  Черниця. 
Мояечва,  ки,  ж.  Ум.  оть  нбня. 
Мономахия,  хні,  ж.  Единоборство.  К. 

ЧР.  167. 

Монтеляти,  ляю,  ега,  гл  =Майта- 
лати.  Вітер  дерево  монтеля.  Миргор.  у. 
Слов.  Д.  Эварн. 

Мбнька,  ки,  ж.  Ум.  оть  нбня. 
Мбнькатн,  ваю,  ега,  гл.  Часто  гово- 

ріть жбчя.  просить  молока  (о  д^тяхъ). 
Мбня,  ні,  ж.  Д*тск.  Молоко.  О;  1861. 

VIII.  8.  Ум.  Мбнечиа,  мбньиа. 
Мбнятися,  юся,  вшся,  ід.  Мяться,  во- 

зиться, копаться. 
Моравнця,  ці,  ж.=Муравиця  2. 1  ну 

щипать  лиця.  Нащипала...  на  лицях  аж 
отці  знати,  наче  моровиця  повиступала. 
Ся.  Л.  14. 

Мораль,  лі,  ж.  Нравственность.  Левиц. 
Пов.  72.  Про  мораль  багацько  по  книжках 
читали.  О.  1861.  XI.  101. 

Моральний,  а,  е.  Нравственный.  Не 
зупиняймося  й  моральним  занепадом  на- 

ших українців.  К.  ХП.  133.  Од  моральної 
втоми  він  не  зміг  стояти.  Левиц.  Пов.  68. 

Моральність,  носи,  ж.  Нравствен- 
ность. Желех. 

Морально,  нар.  Нравственно. 
Мбрва,  ви,  ж.  Тутовое  дерево,  Мог  из 

пінта,  аІЬа. 
I.  Морг,  меж.  Выражающее  мяганіе, 

морганіе.  Кав,  морі  на  його.  Ном.  №  8764. 
II.  Морг,  га,  ч.  Миганіе,  морганіе. 

На  нивах  та  на  моргах  розмовляти.  Разгова- 
ривать мимикой. 

ПІ.  Морг,  га  и  жорґ,  ґа,  м.  Моргъ,  ме- 
жевая міра— 0.57546  гектаровъ.  Мав  він 

кілька  моргів  земельки.  Стор.  Голка.  Чи 
багато  нагорав? — Три  морги  до  полудня. 
Грин.  III.  327. 

Моргавка,  ви,  ж.  Названіе  молніи, 
данное  ей  ныганомъ  (въ  анекдоті):  Мор- 
галко,  моргавко,  моргни  ще!  нехай  я  собі 

огірочка  пуп'яночка  знайду.  Ном.  №  566. 
Моргай,  гаю,  м.  Въ  загадкв:  глазъ. 

Стоить  гай,  під  гаєм  моргай,  під  моргаєм 
сопай,  під  сопаем  хапай. 

Морганнна,  нн,  ж.  Постоянное  мор- 
ганіе, миганіе. 

Моргання,  ня,  с  Морганіе,  миганіе. 
Моргати,  гаю,  вш,  одн.  в.  моргнути, 

ну\  нбш,  гл.  Моргать,  моргнуть,  мигать, 
мигнуть.  От  зараз  світова  зірниця  на  небі 
зачала  моргать.  Котл.  Ен.  VI.  50.  Моргни, 
сліпа,  коржа  дам.  Ном.  №  6482.  Ніч  була 
темна,  хоч  око  виколи,  тільки  коли-не- 
коли  моргне  блискавка.  О.  1862.  X.  36. 
Моргати  усами,  бровами.  Шевелить  усами, 
бровями.  І  усом  не  моргне.  Ном.  №  4220. 
Зевес  моргнув,  як  кріль,  усами.  Котл.  Ен. 
VI.  5.  Я  на  тебе  моргала  і  очима,  і  бро- 

вами. Левиц.  Моргати  на  нбго.  Подмиги- 
вать кому-либо,  кокетничая,  строить  глаз- 

ки. Гей  хороша  молодичка  моргала  на  мене. 
Лукаш.  На  петрушку  копала,  на  Петруся 
моргала.  Нп. 

Моргбвнй  и  норґбвнй,  а,  е.  Мор- 
говый. 

Моргослший,  а,  е.  Мигаюшій  глаза- ми чаще  обыкновенная.  Новомоск. 

Моргулець,  льця,  м.  Въ  загадке: 
глазъ.  Стоїть  хапун  (рот),  над  хапуном — 
сопун  (ніс),  над  сопуном  моріульці,  над 
моргу  льця  ни — поляна,  над  поляною  ліс.  Чуб. 

Морган,  на,  м.  1)  Часто  мигающій 
глазами,    мигунъ,   иоргунъ.    2)  Волокита. 

Моргуха,  хи,  ж.  1)  Моргунья,  часто 
мигающая  глазами.  2)  Кокетка,  женщина, 
заигрывающая  съ  мужчинами.  Латин  дочку 
мав  чепуруху,  проворну,  гарну  і  моргуху. 
Котл.  Ен.  IV.  15.  Була  моргуха  та  очи- 

цями поводила  чи  на  парубків,  чи  хоть  і 
на  нашою  брітчика  та  жодному  нищеч- 

ком признавалась,  що  тілько  його  одною 
любить,  а  зо  всяким  женихалась.  Кв.  І.  253. 

Морґ  и  норґбвнй.  См.  III.  Морг  и. 

норговий. 
Морґувати,  ґ^ю,  вш,  гл.  Ділить  на 

морги. 
Морґулька,  ки,  ж.  Ум.  оть  иорґ^дя. 
Морґ^ля,  лі,  ж.  Шишка;  опухоль. 

Ум.  Морґулька. 

Мбрда,  ди,  ж.  Морда,  рыло.  Підняв 

морду  так,  що  й  кочерюю  носу  не  доста- 
неш. Ном.  Лі  2462.  З  свинячою  мордою  у 

бублишний  ряд.  Ном.  №  1037.  Ум.  Мбр- 
дочиа.  Лисичка  і  виткнула  мордочку.  Рудч. 
Ск.  II.  15. 

Мордас,  су,  м.  Пощечина,  оплеуха. 
Лясь  йою  по  щоці!..  Дав  і  ще  скільки  мор- 

дасів. Св.  Л.  224. 
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Мордатий,  а,  е.  Мордастый.  Ум.  Мор- 

датенышй. 
Мбрдочва,  кн,  ж.  Ум.  огъ  нбрда. 

Мордувавець,  вця,  м.  Мучитель.    За- 
везуть дитину  ....  в  чужу  сторону    і   по- 

кинуть на  Божу    волю  в  руках  учителів- 
мордувавців.  Св.  Л.  22. 

Мордування,  на,  с  Мучеиіе,  истяза- 
ніе.  пытка. 

Мордувати,  д^ю,  еш,  гл.  Мучить,  истя- 
зать, пытать.  Ляхи  його  мордували,  щоб 

пристав  на  унію:  жар  за  халяви  сипали  і 
на  колесо  тягли.  ЗОЮР.  I.  263.  Ріж  і 

бий!  Мордуй  невіру  бусурмана/  Шевч.  59. 
Катувала,  мордувала,  та  не  помагало. 
Шевч.  22.  Щоб  тобі  маму  мордувало! 
(Брань).  Чуб.  І.  8& 

Мордуватися,  дулося,  іашся,  гл.  1) 
Мучиться,  терзаться.  Будуть  вони  довіку 
мучитися,  до  суду  мордуватися.  Мир.  ХРВ. 
279,.  А  я  й  не  сказала,  як  була  я  людиною,  як 

я  мордувалась.  Шевч.  2)  Силиться,  ста' 
раться,  выбиваясь  изъ  силъ.  Мордувавсъ- 
мордувавсь, — так  і  покинув  воза,  не  ви- 

тягти з  баїнюки.  3)  Бесноваться.  Мор- 
дується, як  чорт  в  лотоках.  Нон.  №  3123. 

Мордуля,  лі,  ас. = Мор  ґуля. 
Мбре,  ря,  с.  Море.  Як  Божа  воля,  то 

нирнеш  з  моря.  Нон.  №  18.  Уи.  Моречко. 
Л  на  моречку  четверо  суден  плаває-  Грин. 
ПІ.  382. 

Морелевий,  а,  е.  Абрикосовый. 

Мореля,    лі,    ж.    Абрикось,    мореля, 
Ргшшв  сегааив  іиііапа.  Мкр.  Г.  22. 

Морежух,  ха,  м.  Мухоморъ.  Каме- 
ней к.  у. 

Морений,  а,  е.  Усталый,  изнуренный. 
Морений  кінь. 

Моречко,  на,  с  Ум.  оть  шбре. 

Морви^ха,   хя,    ж.    Раст.    мухоморъ, 
Атагіїа  тизсагіса.  Вх.  Лем.  436. 

Морити,  рн»,  рнш,  гл.  Морить.  Бо-знае, 
коли  будуть  бити,  а  тим  часом  холодом 
морять.  Ном. 

Моріг,  рогу\  м.  Мурава,  трава.  На 
двір,  паняночки.  на  двір,  на  зелений  моріг. 
Гол.  IV.  194.  На  морозі  добре  лежати. 

НВолын.  у.  В  темному  лузі  моріг  зеле- 
ненький, на  морогу  явір  височенький.  Нп 

Ум.  Моріжок.  (Вівця)  прожогом  почесала  з 
шляху  до. зеленою  моріжку  вхопити  свіжої 
травині.  Мир.  ХРВ    39. 

Мбрква,  ви,  ж.  1)  Морковь,  Вчшсив 
Сагоіа  Ь.  Унадився,  як  свиня  у  моркву. 

Ном.  К  2740.  Хатня  морква.  Ссора  домаш- 

няя между  мужемъ  и  женой.  Л  там  ку- 
пами капуста,  буряки,  морква  оюродня,  а 

хатньої  наші  жінки  не  продають,  дер- 
жать про  нужду  на  нашу  голову...  цур 

їй!  Кв.  I.  137.  Моркву  скромадити,  стру- 
гати ному.  Ссориться  (о  домашни»,  пре- 

имущественно о  жен*  съ  мужемъ).  2)  Га- 
дюча ибрям»  Раст.  Реиеедапит  Огеовеїі- 

пит  Моепсп.  ЗЮЗО.  I.  131.  Ум.  Мбрківка. 

Морвваонтя,  шу,  снш,  гл.  Ссориться, 
(о  домашнигь).   Подольск,  г. 

Мбрввйця,  ці,  ж.=Морвва  1.  У  го- 
родах чого  там  немое?-  капуста,  морк- 

виця,  огірочки,  стрючечки...  О.  1862.  IX. 
111. 

Морвв'яний,  а,  6.  Морковный.  їхав 
ляшок  моркв'яний,  коник  буряковий.  Чуб.  V. 
1161. 

Мбрківка,  ки,  ж.  Ун.  отъ  ибрвра. 

Морковей,   а,  е=Морвв'янвй     Ко1Ь. I.  144. 

Морвовйння,  ня,  с.  Морковная  ботва. 

Моркбвйця,  ці,  ж.— Морква  і.   Обіз- 
валась морковиця,  гарбузовая  сестриця.  Чуб. 

Морвов'ять,    ти,    ж.    Раст.    АсЬШеа 
ті11е£оііит.  Лв.  96. 

Моркотіти,  кочу\  тиш,  гл.  Бормотать. 
Жид  хату  закладає,  то  моркотить  (Богу 
все  молиться).  Ном.  №  898. 

Морвбтя,  ті,  ж.  Ворчунья?  Гиря-мо- 
котя  сидить  моркотя.  Ном.  №  9281. 

Моровий,  а,  е.  Моровой.  Морові  губна. 

Труть  для  удержанія  кровотеченія.  По- 
дольск, г. 

Моровиця,  ці,  ж.  Морь,  моровая  язва. 

Моров,  ву,  м.  Морозъ,  стужа,  холодъ. 
Розвивайся,  сухий  дубе, — завтра  мороз  буде. 

Мет.  Морбз  з  очима,  козацький-—,  — аж 
скрипить,  аж  шелестить,  — аж  скалки  (искри, 
зорі)  сначуть,  — аж  шпари  (зашпари)  зай- 

шли. Сильный  морозъ.  Ном.  №  629 — 636. 
Морози  беруться,  взялись.  Морозъ  начи- 

нается, ударилъ  морозъ.  Мороз  піде  по 
нбму.  Бросить  кого  въ  холодъ.  Що,  коли 
його  нема  на  світі — подумаю  собі,  а  мороз 
так  по  мені  і  пійде.  О.  1862.  X.  6.  Ум. 

Морозець,  иорбзонько.  Є  морозець,  та  не 

цупкий.  Мир.  Пов.  I-   136. 
Морбвити,  жу,  виш,  гл.  Морозить.  Що 

день  пилати  роспинають,  морозять,  шква- 
рять на  огні.  Шевч.  634. 

Морбвитися,  звуся,  вишся,  гл.  1)  Мо- 
розиться. 2)  Мерзнуть,  зябнуть. 

Морбвннй,  а,  е,  Холодный. 
Мороабвнй,  а,  е.  Холодный,  обильный 

морозами,  морозный.    Ой  зіма,  згма  моро- 
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эовая,  прошу  ж  я  тебе, — не  морозь  мене. 
Лавр,  120. 

Морбвок,  зка,  м.  Иней.  Морозок  по 
травах.  Вх.  Лем.  436. 

Морбэоньво,  ви»,  м.  Ум.  отъ  морбв. 
Морбвуватнй ,  а ,  е.  Серебристый 

(цвіть). 
Морозюк,  ка,  .«.—птица  Водомеров. 

Вх.  Пч.  II.  8. 

Морозяний,  а,  е— Морововий.  Як  бу- 
дуть морозяні  зіми,    то  це  дерево  вклякне. 

Морбзяио,  нар.  Морозно ,  холодно. 
Харьк.  г.  Каменец,  у.  Сьоюдня  морозяно. 
Волч.  у. 

Морок,  ку,  м.  1)  Мракъ.  Обіорнув 
(Оврама)  морок  великий.  К.  Густий  морок 
скрізь  по  хатах,  густіший  в  будинках,  що 
нема  душі  живої  в  сестрах  українках.  К. 

Досв.  40.  Нехай  його  густий  обійме  мо- 
рок. К-  Іов.  2)  Чорть,  нечистая  сила.  См. 

Морока  ̂ 2.  Чуб.  І.  196. 
Морбка,  ви,  ж.  1)  Хлопоты,  затруд- 

неніе,  возня.  Та  й  набрались  ми  мороки 
коло  неї!  Левиц.  Багато  мені  мороки  буде! 
2)  Темная  сила.  Побила  б  їх  морока!  Ном. 
№  3741.  Морока  його  знає-  Ном.  №  7843. 
3)  Игра  въ  шесть  налочекъ,  сложенныхъ 

такъ,  что  трудно  ихъ  разнять.  4)  лек.  По- 
роки беруть  (кого).  Приходить  въ  безпа- 

мятство.  Мороки  вже  беруть  слабою- 
Мороква,  вй,  ж.  Трясина.  Гол.  Вх. 

Зн.  37. 
Морокувати,  кую,  вш  (на  вбго),  гл. 

Сердиться,  ворчать  на  кого.  Вх.  Зн.  37. 

Морбвуватнй,  а,  е.  Затруднительный; 
хлопотный-  Справа  була  не  морокувата. 
К.  ХП.   18. 

Морокуватися,  вуЪся,  вшся,  «л.— 
Морочитися  1.  Перевернулися  з  сіном  та 

й  .коронувалися  коло  воза,  та  ото  й  пору- 
шив собі  живіт.  Лебед.  у. 

Мброх,  ху,  м,  Плісень,  мохъ.  Мнж. 
185.  У  москалів  так  кладуть  стіжки,  що 
як  піде  дощ,  та  постов  стіжок,  то  так 
морохом  і  обросте.  Волч.  у. 

Морбха,  хи,  ж.— Моруха. 
Морбчити,  чу,  чиш,  гл.  1)  -Одурять, 

лишать  сознанія.  Марево,  паноче,  увесь 
світ  мороче.  Ном.  №  3059.  2)  Забивать 

голову,  надоідать  приставааіями.  Не  мо- 
роч мені  голови,  бо  вже  й  так  обертом 

ходе.  Подольск,  г. 

Морочитися,  чуся,  чвшся,  гл.  1)  Кру- 
житься (о  голові).  Чогось  моя  головонька 

морочиться.  Чуб.  V.  71.  2)  Хлопотать,  во- 
зиться. Морочивсь,  морочивсь,  нічого  не  вдіє. 

Драг.  Страх  мені  не  хочеться  з  старим 

дідом  морочиться.  Шевч.  159. 
Морбчливий,  а,  е.  Хлопотный,  затруд- 

нительный, головоломный.  Це  морочлива 

праця.  Подольск,  г. 
Морбчний,  а,  в.  1)  Темный,  мрачный. 

2)=Морочлмвий. 
Мбрсвати,  ваю,  вш,  гл.  Хлестать,  бить. 

А  тут  лях  за  чуб  хватає  і  скляницею 
межи  очі  морскає.  Макс. 

Мбрсватися,  каюся,  вшся,  гл.  Ша- 
таться, сдоняться.  Старий  уже  встав  та 

по  двору  морскається.  Зміев.  у. 

Морснути,  ну",  нбш,  гл.  Одн.  в.  оть 
морскати  Як  морснеш  кого,  то  й  ноги  за- 

дере. Грин.  І.  231.  Ось  і  мене  таки  добре 

морснуло  по  носі.  Левиц. 
І.  Морський,  а,  є.  1)  Морской.  Про- 

миває карі  очі  морською  водою.  Чуб.  V. 
320.  2)  Морська  свиня.  Дельфинъ.  Там 

страшно  борсався  дельфин, ;  чи  морська 
свиня.  Левиц.  3)  Морське  залізо.  Магнить. 

II  Морський,  а,  б.  Хлесікій  (о  віт- 
вяКъ  дерева).  Морське  дерево. 

Мортира,  ри,  ж.  Мортира.  Мортира 
бомбова.  К.  Досв.  233. 

Морутий,  а,  в.  Рьіжій  или  темно-сі- 
рый  съ  темными  полосами.  Васильк.  у. 

Киця  моруга.  ХС.  II.  192. 
МорУха,  хи,  ж.  Грибъ  цождевикъ. 

Харьк.  у.  См.  Морюха. 

Мбрхлий,  а,  е.  Сморщенный,  морщи- 
нистый (о  плодахъ).  Морхле  яблуко,  морхлі 

огірки.  Черк.  у.  Мбрхле  зерно.  Зерно,  за- 
сохшее въ  колосі,  недоразвившееся. 

Мбрхнутн,  ну,  неш,  гл.  Покрываться 
морщинами  (о  плодахъ) 

Мбршень,  шня,  м.  Башмакъ,  сделан- 
ный изъ  цільнаго  куска  кожи.  Сумск.  у. 

Моршбк,  шва,  м.  Морщинка.  Тонень- 
кий мориюк  між  бровами.  Левиц.  Нов.  50. 

Морща,  щатн,  с.=Морщав.  Вх.  Лем. 
436. 

Морщав,  ка  х.— Порося  морське.  Вх. 
Пч.  II.  5. 

Мбрщниа,  ни,  ж.  Морщина.  МВ.  II. 
43.  Ум.  Мбрщннка. 

Морщинбць,  нцй,  .«.—  Моршень 
Мбрщинва,  вн,  ж.  1)  Ум.  отъ  мбр- 

щина.  Я  йому  морщинки  розгладжую 
на  лобі-  Г.  Барв.  359.  2)  Часть  рукава 

женской  сорочки  у  галицкихъ  покутянъ: 
вставка,  вшитая  подъ  уставкою.  Ко1Ь.  I.  39. 

Мбрщитн,  щу,  щиш,  гл.  Морщить, 
сморщивать.  Морщив  свое  молоде  лице.  Ле- 

виц. I.  219.  Морщив  чоло.  Морщити  постоли. 
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ДЬлать  башмаки  (постом,  поршні)  изъ 
цвльнаго  куска  кожи. 

Мбрщитнся,  щуся;  щншся,  іл.  Мор- 
щиться. Як  не  морщусь,  не  стараюсь.  Котл. 

Морщен,  на,  ж.=Моршекь.  Дідови 
морщуни  на  печі  зотили. 

Морюха,  хв,  ж.  1)  Дождевикъ,  Во- 
уібіа  дідапіеа.  Си.  Моруха.  2)  Гнилушка 
для  подкуриванія  пчелъ. 

Мбсінж,  жу,    м.  и  пр  =Мосяж  и  пр. 

Мбсір,  ру,  ж.  Солонка,  сделанная  изъ 
цвльнаго  куска  дерева.  Вх.  Зн.  37. 

Москаленко,  ка,  м.  1)  Сынъ  велико- 
росса. 2)  Сынъ  солдата. 

Москаленя,  нити,  с  1)  Ребенокъ-ве- 
ликоруссъ.  2)  Ребенокъ  солдата. 

Москалик,  ка,  м.  1)  Ун.  отъ  поскаль. 
2)  Родъ  морской  рыбы.  Потім  посипались 

з  матні  на  берег  здорові  лакерди...  забли- 
щали   червоно  -  золоті    москалики.    Левиц. 

3)  Жучокъ  Соссіпеїіа  ̂ ит^етрипс^а^а. 
Москалнтнся,    люся,    лишся,    гл.    1) 

Обрусьвать.  Уже  почав  москалитися! 
Константнногр.  у.  2)  Осолдатчнваться. 

Москаличок,  чка,  м.  Ум.  отъ  москаль. 

Москалів,  лева,  ве.  1)  Принадлежа- 
щей великороссу.  2)  Принадлежащей  сол- 

дату. ? 
Москалівна,  нн,  ж.  1)  Дочь  велико- 

росса. 2)  Дочь  солдата.  Чи  не  москалівна? 
так  же,  казали;  у  москаля  дочка  вмерла. 
Мир.  ХРВ.  8. 

Москаль,  ля,  м.  1)  Великоросса  Мос- 

каль ликом  в'язаний,  у  ликах  ходе  та  й 
всіх  у  ликах  воде.  Ном.  №  849.  Підпускати, 

підвозити  москаля.  Лгать,  надувать,  обма- 
нывать. Не  слухайте,  батьки,  сього  леда- 

щиці: підвезе  він  вам  москаля!..  Не  москаля 

я  вам  підвіз,  а  роблю  все  по  правді.  К. 
ЧР.  376.  2)  Солдать.  Пан  постановив  од- 

дати Миколу  в  москалі.  Левиц.  3)  Сорть 
льна,  сбмя  котораго  не  вылущивается  само 
собой.  Полт.  4)  Сорть  чесноку.  Вас.  204. 
5)  Насік.  РуттЬосогіз  аріегив.  Вх.  Пч.  І.  7. 
Ум.  Москалик,  иоскаличон,  моснальчин,  Рос- 
кажіть  лиш,  дядечку-москаличку,  які  дива 
ви  бачили.  О.  1862.  V.  29.  Ув.  Москалюга. 

К.  Дз.  79. 

Москальня,  ні,  ж.  соб.  1)  Велико- 
россы. Желех.  2)  Солдаты. 

Москальство,  ва,  с  1)  Соб.  отъ  мос- 
каль. 2)  Обрусьлость.  Українську  натуру 

я  добре  знаю.  Все  се  москальство  лежить 
на  їх,  як  на  волу  сідло.  Левиц.  І.  313. 

Москальча,  чати,  с —Москаленя. 
Москальчнк,  ка,  м.  Ум.  отъ  москаль. 

Москальчук,  ка,  м.  1)  Ребепокъ-ве- 
ликоросъ.  2)  Сынъ  солдата. 

Москалюга,  ги,  м.   Ув.  отъ  москаль. 

Моекати,  кік,  вш,  гл.  Бить;  стучать. 
Коваль  москае  молотком.  Вх.  Зн.  37. 

Москві,  ви,  ж.  1)  Москва  (городъ). 

2)=Мосналь.  Москаль,  що  якесь  старе  за- 
лізо продавав...  і  не  чує,  що  жвавий  мі- 

щанин у  чемерці  штовха  його:  „Москва, 

москва,  чи  продаєш  залізо?"  МВ.  І.  24. 
Москвофіл,  л  а,  м.  Сторони  и  къ  велико- 

русскаго  языка  въ  Галиціи.  Желех. 
Москвофільство,  ва,  с.  Любовь  къ 

великорусскому  языку  и  пр.  Желех. 

Москвофільскнй,  а,  е.  Принадлежа- 
щей москвофилу. 

Москівщйна  и  Московщина,  нн,  ж. 
Великсроссія.  Москаль  любить  жартуючи, 
жартуючи  кине,  піде  в  свою  Московщину, 
а  дівчина  гине.  ПІевч.  65. 

Московець,  вця,  м.  =  Москаль  1.  К 

Дз.  115. Москбвка,  кк,  ж.  1)  Великороссіянка. 

2)  Жена  солдата,  солдатка.  3)  Сорть  ме- 
режки. Ум.  Москбвочка. 

Московський,  а,  є.  1)  Великорусски. 
2)  Солдатскій.  Дівчино  яходої  Який  у  тебе 

кришталь  під  носом — як  московський  пат- 
рон. Ном.  Пеня  моснбвсыш.  Безпричинная 

придирка;  человъкъ  безъ  причины  и  силь- 
но придиравшійся. 

Московщеья,  нити,  с.  — -  Москаленя. 
Титаргвна-Немирівна  гаптує  хустину  та 
колише  московщеня,  малую  дитину.  Шевч. 655. 

Москбвщина,  нн,  ж.  1)— Московство. 

Московщина  вкупі  з  францущиною  приби- 
вали його  (українське  слово)  к  землі.  К. 

ХП.  16.  2)  Московщина.  См.  Москівщйна. 
Москбта,  ти,  ж.  Неясный  выговоръ. 

Вх.  Уг.  252. 
Москотатн,  чу\  чеш,  іл.  Говорить  не- 

ясно, плохо  выговаривая.  Вх.  Уг.  252. 

Мостивий,  а,  є.  1)  Милостивый.  Мос- 
тивий пане.'  2)  Именитый,  знатный.  Ору- 
дують пани  мостиві  людьми,  як  бидлом. 

К.  МБ.  XI.  152.  Не  цареві  мостивому,  не 
пану  в  палаті,  а  тобі,  єдиний  друже,  хочу 
одспівати  мою  думу.,.  Федьк.  III.  103. 

Мостик,  ка,  м.  Ум.  отъ  міст. 

Мостина,  ни,  ж.  1)  Половица.  Ой 
зірви,  синку,  в  коморі  мостину,  сховай, 
синку,  чужую  дитину.  Чуб.  V.  729.  2) 
Подъ.  Гал. 

Мостйнці,  ців,  лі.  мн.  Доски,  положен- 
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ная  на  лодкахъ   для  составлена    парома. 
Сим.  99. 

Мостити,  мощу,  стиш,  гл.  1)  Стлать, 

настилать,  мостить,  укладывать.  Ой  по- 
зволь, пане,  землю  міряти,  землю  міряти, 

мости  мостити-  Чуб.  III.  295.  Мати  по- 
чала -мостити  сіно  в  кутку  на  столі. 

Левиц.  І  400.  Переносно:  стараться  ула- 
дить діло.  Бачить  чоловік,  що  не  пере- 

ливки: уже  і  сяк,  і  так  мостить,  щоб  од- 
коснулась  причепа.  Грин.  І.  293.  Также 

переносно:  твердить  то-же  самое.  „Розум- 

ний не  стратить  надії", — я  йому, — 
„треба  сподіватись,  живши". — Поки  не 
зрадять, — знов  мостить  він.  МВ.  II.  117. 
2)  Вить,  устраивать  гніздо.  Журку,  журку, 
та  малий  жайворонку,  не  мости  гнізда 
кою  бистрого  Дніпра.  Грин.  III.  594.  Ось 
на  липині  й  гніздечко  мостить  Божа 
птичка.  О.  1861.  VIII.  48.  Миша. .  гніздо 

мостить-  Грин.  І.  254.  3)  Колотить,  бить. 
Як  почне  мостить,  то  й  місця  живою  не 

зоставить.  4)  Мостити  постоли.  Ділать  по- 
столи, сандалій.  Сіла  собі  на  столці,  мос- 

тить собі  постолцг".  КС.  1884.  І.  28.  Ой 
у  тій  хижці  парубочки  сгідять,  постольці 
мостять.  Мет. 

Моститися,  мощуся,  стишся,  гл.  1) 

Моститься,  умащиваться,  усаживаться,  при- 
мащиваться, прилаживаться.  Моститься, 

як  то  їй  сісти.  Св.  Л.  14.  Все  моститься, 

щоб  поживиться.  Гліб.  75.  Панувати  мос- 
тяться над  нами.  К.  ЦН.  190.  2)  Вить 

гнізда.  Горобці  мостяться  під  стріхою,  а 
ворони  на  дереві. 

Мостйще,  ще,  м.  1)  Ув.  оть  міст.  2) 
с  Місто  гді  былъ  мость. 

Мостівка,  ки,  ж.  Жижа  навозная.  Вх. 
Зн.  37. 

Мостнйця,  ці,  ж.  Толстая  доска,  по- 
ловица. НВолын.  у. 

Мостове,  вето,  с.  Сборъ  за  проіздг  по 
мосту. 

Мостовий,  а,  е.  1)  Вымощенный  дос- 
ками. Ой  Олено,  сестро  моя,  помий  двори 

мостовії.  Лукаш.  111.  2)  Собярающій  пош- 
лину за.  проіздь  черезъ  мость. 

Мостовнйчий,  чого,  м.  Смотритель 
мостовъ. 

Мостовина,  ни,  ж.  Доска  въ  мосту,  1 
въ  волу,  въ  деревянной  настилкі.  Ум. 
Мостовйночка.  Мостять  мости-мостови- 
ночки  за  для  вірною  дружка;  мостовйночка 
поломилася,  вірний  дружок  затонув.  Чуб. 
V.  370. 

Мость,  гл,^ж.  Милость  (употребляется 
въ  титулахъ).  Йогб  мость.  Его  милость. 

Мосуватич  су^о,  вш,  гл.  Укріплять. 

Мосщвий,  а,  е.=Мостйввй.  Не  лучче  б 
нам  з  ляхами,  мосцівими  панами,  мирно 

пробувати.  Нп. 

Мосць,  ці,  ж.=Мооть. 
Мосяж,  жа,  м.  Желтая  мідь.  Шух.  I. 283. 

Мосйжннй,  а,  е.  Изъ  желтой  міди. 

Шух.  I.  285. 
Мосйжник,  ка,  м.  Мастеръ,  изготов- 

ляющій  изъ  міди  различные  предметы — 
отливающій  ихъ  или  вьідільївающій  изъ 

мідной  проволоки,  мідньїхь  листовъ;  обык- 

новенно это  кресты  и  небольшіе  предметы- 
пряжки,  ціпочки,  щипцы,  ножи,  толірці, 

кёлефи  и  пр.  Шух.  I.  272,  318. 

Мосйжництво,  ва,  с.  Вьіділка  раз- 
личныхъ  вещей  изъ  желтой  міди.  Шух. 
I.  272. 

Мотанйна,  ни,  ж.  Суета,  біганье. 
Піднявся  крик  людський,  збіглася  дворня... 

Шатанина-мотанина.  Мир.  ХРВ.   130. 
Мотати,  таю,  еш,  одн.  в.  мотнути, 

ну\  нош,  гл.  1)  Мотать,  наматывать,  мот- 
нуть. Мотати  нитки  на  клубок.  На  ус 

мотати.  Замічать,  принимать  къ  свідінію. 
Слухає  та  на  ус  мотає.  Чуб.  I.  289.  2) 

Болтать,  болтнуть,  качать,  качнуть,  ма- 
хать, махнуть.  Увійде  москаль  у  хату, 

мотне  патлами.   Греб.  405. 

Мотатися,  таюся,  ешея,  одн.  в.  мот- 
нутися, н^ся,  нешея,  и.  1)  Мотаться, 

мотнуться,  болтаться.  А  ти,  хвуст,  що 
робив?..  Мотався  да  чеплявся  то  за  кущ, 

то  за  пеньок.  Рудч.  Ск.  I.  18.  2)  Шатать- 
ся, ходить,  ділая  то  одно,  то  другое; 

хлопотать,  суетиться.  Бабуся  мотається 
по  своїй  хаті,  як  клубок,  да  все  робить.  Г. 

Барв.  501.  „Світи  світло!  сип  вечеряти!". Чоловік  схопився,  мотається,  кинувся  до 

печі,  горшки  витягає.  Грин.  І.  295.  Мот- 
нутися—броситься,  то-же,  что  и  метнутися. 

Моташка,  ки,  ж.  Мотокъ  (нитокъ). 

Харьк   г. 
Мотика,  ки,  ж.  Кирка.  А  ні  лопата, 

а  ні  мотика  їх  не  розлучить.  Ном.  № 
9519.  Сокира  остра,  мотика  їй  сестра. 
Ном.  №  7995. 

Мотилйця,  ці,  ж.  1)  Болізнь:  овечій 
вертежъ.  См.  Метелиця.  2)  Вощинная  моль. 
Та  й  сього  року  мотилиці  багато:  котрий 
ні  відкриєш  вулій,  в  кожнім  найдеш.  У  ман.  у. 
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Потиличний,  в,  е.  Зараженный  овечь- 
имъ  нертежемъ.  Угор. 

Мотнлівка,  ки,  ж.  Названіе  особаго 

рода  плахти.  КС.  1893.  XII.  448. 
Мотйль,  да,  м.  Мотылекъ.  Швидкий, 

як  мотиль.  Ном.  №  5757.  Щось  у  тебе 
буде:  хоч  мотиль,  хоч  бабка.  Ном.  №  9232. 

Мотиляк,  ка,  м.—Цятхь.  Вх.  Уг. 
252. 

Мотдгіця,  ці,  ж.  Болізнь:  ТаЬез 

Ьераііз. 

Мбтлох,  ху,  м.  1)  Хламъ,  тряпье,  об- 
ломки, елочки.  Ж  ясо  розварилось  на  мот- 

лох. Побив  змія  на  мотлох.  Мнж.  22. 

Сніп  на  мотлох  побив.  Черк.  у.  2)  Сбродъ, 
сволочь.  Зоставайся  ж  із  жидами  та 

з  мотлохом  панським.  К.  Доев.  219.  А 

то  ж  добре,  що  ти  там  на  городі  бала- 
каєш із  політницями,  з  усяким  мотлохом? 

Левиц.  І.  485. 

Мотлошити,  шу\  шйш,  гл.  ̂ Превра- 
щать въ  хламъ,  въ  куски.  2)  Колотить. 

Мотлошив  мене.  НВолын.  у. 

Метлятися,  даюся,  вшея,  гл.  1)  Мо- 
таться, болтаться.  Танцює,  аж  волоки  на 

ногах  росплутались,  мотляються.  О.  1 862. 

V.  Кух.  34.  2)  Болтаться,  слоняться.  Чу- 
маки мотляються  поміж  возами.  О.  1862. 

X.  22. 
Мотнути,  ся,  См.  Мотатч,  ся. 

Мотовйлечко,  ка,  с.  Ум.  отъ  мото- 
вило 

Мотовило,  да,  с.  1)  Снарядъ  для  на- 
матьіванія  нитокъ  съ  веретена.  Представ- 
ляетъ  изъ  себя  палку,  раздвоенную  въ 
виді  вилокъ  на  одномъ  конці,  а  другой, 

боліє  толстый,  конецъ  оканчивается  пере- 
кладиной.  Вас.  201.  Чуб.  VII.  410.  Гол. 

Од.  36.  Части:  палка — держівно,  раздвое- 
на— вилиці  з  ріжками  (ріжки.  Константи- 

вогр.  у.),  перекладина — вилок  (перехрестя. 
Консган.  у.).  Шух.  І.  150.  Накупив  вере- 

тен, нема  мотовила.  Чуб.  2)  Названіе  во- 
ла, иміюшаго  привычку  мотать  головою 

во  время  запряганія.  КС.  1898.  УН.  47. 
Ум.  Мотовйльце,  мотовйлечко. 

Мотовйльце,  ця,  с.  1)  Ум.  отъ  мото- 
вяло. 2)  Родъ  писанки.  КС.  1891.  VI. 

380.  Ум.  Мотовйлечко. 

Мбток,  тка,  м  —  Міток.  Як  же  мені, 
сестро,  такій  бути...  чужі  мітки  одпря- 
даючи.  Чуб.  V.  917.  Ум.  Мотбчон,  нбтошок. 
Мотошок  ниток.  Зміев.  у. 

Моторженик,  ка,  л.=Макорженжк. 
Сим.  209. 

Мотбржти,  рю,  рнш,  и.    Ділать,    по- 

дільївать.  А  тим  часом  місяць  пливе  огля- 

дать і  небо,  і  зорі,  і  землю,  і  море,  та  гля- 
нуть на  люде,  що  вони  моторять,  щоб  Бо- 

гові вранці  про  те  росказать.    Шевч.  162. 

Мотбрний,  а,  е.  Проворный,  бойкій, 
живой,  ловкій.  Хоч  чорна,  да  моторна,  а 
біла  дуже  ніжна.  Ном.  №  8534.  З  того 

ледачою  парубка  та  став  такий  мотор- 
ний та  гарний  козак,  що  не  здумать,  ні 

сказать.  Рудч.  Ск.  II.  109.  Моторнії 
сини  й  онуки!  читайте  байку  для  науки. 
Гліб.  Ум.  Моторненький. 

Мотбрніоть,  ности,  ж.  Проворство, 
бойкость,  живость  Де  ж  той  огонь,  де  та 
моторність,  жвавість,  де  ті  троянди,  ще 

жахтіли-цвіли  на  її  щоках?  Г.  Барв.  537. 
Мотбрно,  нар.  Проворно,  бойко,  живо. 

Ум.  Моторненько. 

Моторошно,  нар.  1)  Не  по  себі,  не- 
здорово. Прокинувся  я, — холодно  мені  так, 

моторошно.  Зміев.  у.  2)  Страшно,  жутко. 

Жінко!  мені  щось  моторошно, — чи  пити, 
чи  не  пити?  Котл.  МЧ.  372. 

Мотору  вД  ти,  руя>,  аш,и.=Моторип. 
Покійний  наш  батько  по  всяк  час  мото- 

рував  собі.  Сказано — моторяча  людина  була. 

Харьк.  г: МоторуЖ  на,  м.  Діятедьньїй,  провор- 
ный человікь. 

Моторика,  хн,  ж.  Живая,  діятельиал 
женщина,  воструха.  Константи ногр.  у. 

Моторика,  ки,  и.— Моторун.  Та  й  мо- 
торяка  ж  з  вас! — сміюся.  МВ.  (КС  1902. 
X.   152). 

Моторячий,  а,  е=Моторния.  Ста- 
рий, а  моторячий  чоловік- 

Мотрошйтн,  шу\  шйш,  и.  ■  Порошить 
Проти  Варвари  почало  мотрошити  сніж- 

ком. Мир.  Пов.  І.  112.  На  дворі  сніжок 

мотрошить.  Конотоп,  у. 

Мбтуя,  аа,  м.  Веревка.  Стали-сьмо  на 
попас,  я  коні  мотузом  добрим  до  воза 

прив'язав.  Литин.  у.  Слабий,  як  учетверо 
мотуз.  Ном.  №  8132.  Мотуз  въ  ткацкомъ 

станкі — см.  Верстат.  Шух.  І.  256.  Ум. 

Мотузбк,  иотузічок. 

Мотуварь,  ря,  я.  Веревочнвкь,  ді- 
лающій  веревви,  бечевки.  Угор. 

Моту"авя,  за,  с  соб.  Веревки.  Гниле 
мотуззя.  Гей,  гей,  рятуйте  і  мотуззя  го- 

туйте. Чуб.  НІ.  326. 
Мот^аитн,  жу,  виш,  гл.  1)  Увязы- 

вать, скручивать.  2)  Мучить  увертками, 
водить  за  носъ-  НВолын.  у. 

Моту~ака,  кк,  ж.  Веревка,  тонкая  бк- чевва.    Зачепила    собі    мотузкою    за   шию 
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(глечик)  да  й  понесла  топить.    Рудч.  Ск. 
I.  18.  Ум.  Мотузочка. 

Мот^аннк,  ка,  м.  Веревочный  ыастеръ, 
канатный  ыастеръ.  Вх.  Зн.  37. 

Мотувбк.  8ва,  л.— Мотувка.  Смика 
за  мотузок.  Левиц.  Ум.  Мотузбчок. 

Мотузочка,  кн,  ж.  Ум.  отъ  мотузка. 
Мотузбчок,  чкл,  м.  Ум.  отъ  мотузок. 
Мотузяний,  а,  е.  Веревочный.  Моту- 

зяна шлея.  Левиц.  Залізна  побила,  моту- 
зяний хвіст.  (Заг.  юлка  з  ниткою).  Ном., 

стр.  300,  №  352. 
Мотущати,  таю,  еш,  гл.  Шевелить.  / 

тілько  й  видно,  що  живий,  бо  раз-у-раз 
руками  мотушае.  Ромен,  у. 

Мотушатися,  шаюся,  вшся,  гл.=Лв- 
тушнтися.  Було  іце  дуже  рано,  але  вже 
народ  став  мотутаться.  Новомоск.  у. 

Мох,  ху,  м.  1)  Мохъ.  Він  такий  уже 
старий,  що  увесь  мохом    обріс.    Рудч.  Ск. 

II.  61.  Налапав  м'який  мох,  а  під  мохом 
твердий  каміні..  Левиц.  Вам  іти  на  мха, 
на  темні  луш.  Маркев.  89.  2)  Очески 
онечьей  шерсти.  Гол    Од.  39.  Ум.  Мошбк. 

Мохнавці,  вець,  ж.  лш.=Мохнати- 
ці=Рукавиці  въ  загадкі:  Мац-мац  по 
лавці,  найшов  мохнавці.  Чуб.  І.  3 14.  См. 
Мохнатиця. 

Мохнатий,  а,  е.  Мохнатый;  пушной. 
Звір  мохнатий.  Яка  вона  мохната,  така 
невістка  багата    О.  1862.  IV.  37. 

Мохнатиця,  ці,  ж.  Въ  загадкі:  рука- 
вица. Мацу-мацу  по  лавині,  обмацую  мох- 

натиці  ( мохнатгщю).  Ном.,  стр.  300, 
Л  457. 

Мохнатіти,  тію,  еш,  гл.  Обростать 
мохомъ,  шерстью,  волосами.  Лежачи  і  ка- 

мень мохнатіе.  Ном.  №  10844. 
Мохнаток,  тка,  м. — білавий.  Раст. 

Ілігиіа  аІЬа.  Шух.  І.  20. 
Моховий,  а,  е.  Моховой.  Мохова  вода. 

Болотная,  тинистая  вода.  Ном.  Л?  744. 

Моховик,  ка  м.  Раст.  Воіеіи»  киМо- 
ШЄПІ08Ц8.  ЗОЮР.  І.   114. 

Моховитий,  а,  є.  Обросшій  мхомъ. 
Вх.  Уг.  252. 

Мохталь,  лй,  м.  Міра  нитокъ  въ  10 
и  5  цасомъ.  (Залюбовск.). 

Мохунка,  ки,  ж.  І)  Листки,  въ  кото- 
рыхъ  заключено  зерно  хлібнаго  растенія. 
Трудно  молотить  сю  осінь  пшеницю:  дуже 
туга,  не  скоро  вибивається  зерно,  дуже  си- 

дить у  мохунках,  бо  недорідна,  припалена. 
Новомоск.  у.  2)  мн.  Раст.  Рпуваїів  Аіке- 
кеп^і  Б.  ЗЮЗО.  І.   131. 

Моцак,  ка  и  моцака,  ки,    м.    1)  Си- 

лачъ,  кріпьіпгь.  Там  парубок  моцака, 
ніхто  йою  не  зборе.  Черниг.  г.  2)  Кріпкое 
яйцо,  битокъ. 

Моцарство,  иа,  с.  Могущество. 
Модарь,  рй,  м.  Силачъ.  Сідлай  мі 

коня,  тою  моцаря.  КоІЬ.  I-   101. 
Мбцний,  а,  е.  и  нр.=Міцний  и  пр. 

Моцний  Боже  допоможе,  дасть  з  люби  ко- 
ристь. Чуб.  У.  2. 

Моцуватися,  цуимш,  вшой,  м.  1)  Ста- 
раться, силиться,  кріпиться.  2)— з  кии.  Бо- 
роться, міряться  силами  съ  юбмъ.  Желех. 

Моц^ля,  лі,  яс.=Моргуля.  А  він 
таки  добряче  черкнув  тебе  по  юлові:  ач, 
яка  моцуля-  Черном- 

Моцьб,  цй,  с  Дітск.=Моня.  Вх.  Лем. 436. 

Моцювати,  цюю,  еш,  гл.  Усиливать, 
напрягать,  укріплять. 

Моцюватися,  цююея,  вшся,  и.=Мо- 

цуватнея Моцюголов,  ва,  м.  Большой  деревян- 
ный гвоздь. 

Мбчар,  ра,  м.  Топь,  низменное  съ  под- 
почвенной водой  місто.  Через  мочар  до 

мене  йти.  Канев.  у*  На  мочарі  вівці  хо- 
дять. Канев.  у.  Рузя...  трохи  не  загрязла 

на  мочарі.  Левиц.  І.  305. 

Мочарйстий,  а,  є.  =  Мочаруватий. Хотинск.  у. 

Мочаруватий,  а,  е.  О  почві:  боло- 
тистый, мокрый.  Мочарувате  поле.  Ка- менец, у. 

Мочати,  чаю,  еш,  гл.  Мокать.  А  не 
хочеш — вибачай:  ложечки  не  лючай.  Чуб. 

Мбчва,  ви,  ж.  Слякоть.  Черниг.  у. 
Мочёна,  ної,  ж.  Настоенная  водка. 

Будем  мочену  пити.  Зміев.  у.  Кв.  II.  158. 
Мочерет,  ту,  л.=Мочар.  Лубен,  у. 
Мочи,  можу,  жеш,  ы.=Могти.  Желех. 
Мочнвий,  а,  є— Мочлнвий  Мочиве 

літо.  Вх.  Зн.  37. 
Мочилинівка,  ки,  ж.— Мочило.  По- 

кладу я  колопеньку  та  в  мочилинівку. 
Гол.  III.  378. 

Мочило,  ла  с  Водой  наполненная  яма, 
въ  которой  мочать  коноплю.  Шух.  I.  147. 

Мочити,  чу",  чиш,  гл.  Мочить,  смачи- 
вать. Треба  мочити  сорочки.  Я  вчора  мо- 
чила коноплі.  Не  хочу  мочити  руки.  Мо- 
чила березівкою  виразку,  та  й  загоїлось. 

Мочитися,  чу  ся,  чишея,  гл.  Мочить- 
ся, смачиваться.  Шзнг.най  сорочки,  а  пю 

мочаться  на  дощі. 
Мбчка,  ки,  ж.=Мачка  2.  Вх.  Уг.  252. 
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Мочлйвий,  а,  е.  Мокрый,  дождливый. 

Мочливе  літо  було  сей  год. 
Мбчннй,  в,  е=Мочлнвий.  Мочная 

весна  була.  Сосниц.  у. 
Мошенство,  ва,  с.  Мошенничество.  А 

на  торговиці,  де  коней  та  волів  продають, — 
скільки  там  мошенства,  неправди!  О.  1861. 
VI.  76. 

Мошёнський,  а,  е.   Мошенническій. 
Мошечка,  кн.  ж.  Ум.  отъ  мошка. 

Мбшка,  кв,  ж.  Мошка.  Мошки,  ко- 
марі, мухи...  завелись  з  попелу.  Ном.  .V 

314.  Ум.  Мошечка. 

Мошка,  кв.  ж.  соб-  Мошки.  Мошки 

башто  на  городі, — усі  руки  й  лице  покусала. 
Мошвач,  ча,  м.  Раст.  Зесіиш  асге  Ь. 

3030.  I.  136. 

Мошн^хи,  нух,  м.  мн.  Раст.=Мо- 
хункв. 

Мошбк,  гаку\  м.  Ум.  отъ  мох. 
Мошбнка,  ки,  ж.  Кошелекъ.  Желех. 

Мощнрь,  ря,  м  =Мущврь. 
Мощі,  щей,  ж.  мн.  Мощи,  останки. 

Ой  я  ж  кажу — в  саду  лежу,  аж  я  в  не- 

хворощі, ізсушилась,  ізв'ялилась,  тілько  мої 
мощі.  Нп. 

Мравннця,  ці,  ж.  Топкое,  болотистое 
місто  въ  лт>су.  Шух.  І.  81. 

Мрака,  вв,  ж.=Мряка.  Мрака  йшла. 
О.  1861.  X.  49.  Мраки  заляїли,  мраки 
идут.  Вх.  Зн.  37. 

Мре  во,  ва,  е.=Марево.  Та  то  ще, 
гляди,  мрево.  Ном.  Л;  3058. 

Мрець,  мерця,  м.  Мертвець,  вв.  І. 
XI.  41.  Він  дуже  боявся  мерців.  Л  є  виц. 

Як  у  мерця  очі  не  заплющені — на  вміру- 
щою.  Ном.  312. 

Мрнґати,  ґаю,  вш,  гл.  1)  Моргать 
(глазами).  Тілько  мрита,  німою  не  говоре. 
Новомоск.  у.  2)  —  Ремиґати.  Не  їсть,  а 
тільки  мрилі.  Черк.  у. 

Мрійнвй,  а,  е.  Мечтательный.  Наші 
жінки  дівоцтво  своє  вважають  більше  за 

якесь  невиразне  й  мрійне  русалкування, 
аніж  справжнім  життям.  Г.  Бар.  377. 

Мрійввв,  ка,  м.  Мечтатель.  Желех. 

Мрійввця,  ці,  ж.  Мечтательница. 
Желех. 

Мріти,  мрію,  вш,  гл.  Чуть  виднъться 
(вдали),  неясно  видніться  А  під  лісом, 
край  дорогії  либонь  курінь  мріє.  Шевч.  82. 

'За  моїи.юю  могила,  а  там  тільки  мріє. 
Шенч.  8.  Мріє,  мріє  ясен  місяць  у  не- 
ділю  ран».  Ни.  Діти  мріли  в  сутінку. 
Левиц.  г 

Мрітися,  мріюся,  вшея,  м.    1)=Мрі- 

ти.  По  степу  росяному  шлях  мрівс*-  МВ- 
(О.  1862.  І.  77).  2)  Мерещиться,  грезить- 

ся. Небозі  сонечко  мріється,— воно  ж  зрад- 
ніло,  та  й  справді  гріється.  Ном.  №  6402. 

Мрітво,  нар.  Чуть-чуть  заметно  вдали. 
А  там  щось  мрітно:'чи  то  люде,  ч«  тло 
коні,  а,  може  копиці  сіна. 

Мрія,  мрії,  ж.  Мечта,  грела.  Ох, 

мрії  мої,  мрії  золотії.  Левиц.  Все  те  ви- 
кликали веселі  мрії,  веселі  думи.  Левиц.  І- 

195.  Пропало  моє  й  дівування,  всі  радощі, 

мої  мрії,  мої  надії    Г.  Барв.  223. 

Мріяти,  рію,  вш,  гл.  Мечтать.  Желех. 

Мружити,  ясу,  жвш,  м.  Смыкать 

(глаза),  жмурить.  Болить  мені  головонька, 
оченьками  мружу.  Гол.  І.  251.  Хоть  я 
ляжу  спати, — сон  очгй  не  мружить.  Гол. 
І.  349. 

Мрук,  ка,  м.  Ворчливый  челов-Ькъ. Желех.  Тёмного  вруна  грати.  Играть  въ 

жмурки.  Желех. 
Мр^ка,  кв,  м.  Мурлыка. 
Мр^катк,    каю,    вш,    гл.    Мурлыкать. 

Шт  мурий,  на  сонці  потягаючись,  мрукае 
з  свою  доброю  талану.  МВ.  II.  134. 

Мряка,  кв,  ж.  Густой  туманъ  съ  мел- кимъ  дождемъ.  Вночі  і  ожеледь,  і  мряка, 

і  сніг,  і  холод.  Шевч.  657.  Ум.  Мрячка. 

Мряч,  чі,  аг.=Мряка.  Мряч  упала. 
Вх.  Зн    38.  Желех. 

Мрячвтв,  чу\  чйш,  гл.  1)  Моросить. 

Дощ  став  мрячити.  2)  безл.  Мрячйть  Сто- 
ить туманная,  съ  мелкимъ  дождемъ,  по- 

года. Все  мрячйть  та  й  мрячйть.  Ка- менец, у. 

Мрячка,  кв,  ж.  Ум.  отъ  мрйка. 

Мрйчввй,  а,  е.  Туманный,  дождливый. 

Мрйчво,  нар.  Туманно,  дождливо. 
Мстйввй,    а,  е.    Мстительный.    Суддя 

не   мстивий,    а    всім    страшливий.  Але  сі 
ніжні  істоти  мстиві.  Вони  мстяться  над 

людьми  за  їх  лихі  почування.  Г.  Барв.  400. 

Мстивість,  воств,  ж.   Мстительность. 
Желех. 

Мстиво,  нар.  Мстительно.  Йою  серце 
мстиво  якось  стрепенулося  у  грудях-  МВ. 
(О.   1862.  І.  87). 

Мстити,  мщу,  мстиш,  гл.  Мстить. 

Встречено  въ  фальсифицированной  исто- 
рической пісні;:  Вовкулакам,  кателикам, 

мстючи  зраду  здала.  Срезн.  Запорожск.  Ст. 
Часть.  І.  38. 

Мстйтмся,  мщ^ся,  метятся,  гл.  Мстить 
за  себя, отомщать.  Оюньсвятий  метиться, 

як   йою  не   шануєш.   Ном.  Л*  10305.    Як 
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вийде  злодій  з  тюрьми,  то  ще  гірш  буде 
мститися.  НВолнв.  у.  То  вона  метиться 
на  Хведорові  за  дочку.  Мир.  Поп.  І.  165. 

I.  Иу,  меж.  Выражаетъ  мьічаніе  ко- 

ровы. 
II.  Му,  сокр.  мгьст.  йому.  Най  пюта 

зрадить,  котра  му  ладна.  Чуб.  V.   16. 
Мугикати,  каю,  еш,  гл.  Піть  подъ 

носъ,  мурлыкать.  Гуляв  собі  пренсповинний 
в  саду  та  арію  якусь  мугикав  стиха. 
ГОевч.  556. 

Мугйрь,  рй,  м.  Неотеса,  грубый  про- 
стой челов-вкъ,  мужикъ.  Мнж.  83.  Така 

завелась  емглость  у  вражих  мугирів,  що 
йде  значний  козак  улицею, — ніхто  й  шапки 
не  ламає.  К.  ЧР.  214.  Ув.  Мугиряка. 
Зміев    у. 

Мугйрька,  кн,  ж.  Неотеса,  мужичка, 
грубая  женщина. 

Мугиряка,  ки,  м.  Ув.  оть  мугйрь. 
Мудбрний,  мудерсысий,  а,  е.  Искус- 

ный. Желех.  Вх.  Зн.  38. 
Мудзуля,  лі,  ж.  Большая  мозоль, 

шишка,  нарость.  Мнж.  185. 
Мудики,  кіп,  м.  мн.  Раст.  ОІесЬота 

Ье(1егасеа.  Вх.  Пч.  І.  10.  ЗЮЗО.  І.  172. 

Мудник,  ка,  м.  Раст.  Рапіазвіа  ра- 
І118ІГІ8.  Лв.    100. 

МУдо,  да,  с.  Ядро  (у  мужчины,  самца). 
Желех. 

Мудрагель  и  мудрагель,  ля,  .к.  1) 
Умннкъ,  лукавецъ,  хитрецъ.  Мудрагель! 

куроп'я  ззів,  а  сказав,  що  само  вгризлося. 
Ном.  №  3067.  2)  Большая  бабочка  ноч- 

ная. Ой  не  літай,  мудриЗслю,  попід  :телю, 
не  порами  миленькому  на  постелю.  Нп. 

Мудрак,  ка,  м.  Смышленный,  разум- 
ный человйкь;  мудретвующій.  Е,  та  він 

у  мене  мудрак  на  всячину. 

Мудрація,  ції,  ж.  Мудренность,  за- 
мысловатость, искусство.  А  ми  втнемо  ру- 

кавця і  нові,     .ба  мудрація  велика.  Гліб.  39. 

Мудренець,  иця  я  мудрень,  НЯ,  М. 
Раст.  Ьагіх  сіесніиа.  Вх.  Уг.  252.  Вх. 
Лем.  436. 

Мудрець,  цй,  м.  Мудрець.  Ідумейські 
Таманці...  славні  були  своїми  мудрецями. 
К.  Іов.  V.  Мудрець  там  оЗизику  провадив. 
Котл.  Ен.  III.  53. 

Мудрий,  а,  є.  1)  Мудрый,  умный. 
Чому  чорт  мудрий? — Бо  старий.  Посл. 
Мудрий  поляк  по  шкоді.  2)  Мудреный,  за- 

мысловатый. Невелика  штучка,  та  мудра. 
Чуб.  І.  268.  Нагиналась,  виправлялась, 
взявшися  у  боки,  голубцями  личкувала  де-где 
мудрі  скоки.  Мкр.  Н.  29.    3)  Хорошій  по- 

своимъ  качествамъ:  красивый,  вкусный  и 
пр.  Росчесав  кудрі,  росчесав  мудрі,  і  сам 
до  милої  пішов  Чуб.  V.  370.  Мудре  де- 

рево. Шух.  I.  88.  Мудрою  борщу  наварила. 

МУдрнк,  ка,  м.  1)=Мудрак.  Черниг.  г. 
2)=  Мудренець.  Вх.  Лем.  436. 

Мудрйна,  ни,  ж.  Раст.  Ьагіх  еигораеа. 

Шух.  I.  18. 
Мудрість,  рости,  ж.  Мудрость.  Кожда 

пригода  до  мудрости  дорога.  Ном.  №  1752. 

Мудріти,  р{н>,  еш,  гл.  Умніть. 
МУдрішки,  шок,  ж.  мн.  Выдумки;  ис- 

кусно, мудрено,  замысловато  ствланныл 
вещи.  Прегарна  природа  гуцульских  гір  під- 

держує гюго  (гуцулову)  фантазію  і  робггть 
його  сткобнішим  до  усьйких  мудрішок. 

Шух.  І.  294. 
МУдро,  нар.  1)  Мудро,  умяо.  Хто  по 

кладці  мудро  ступає,  той  ся  в  болоті  не 
купає.  Ном.  №  5883.  2)  Хитро,  мудрено.  А 
сам,  говорячи  так,  збоку  якось  на  неї  дивиться 
мудро.  МВ.  Д.  81.  3)  Искусно,  затМливо. 
Мудро  співа.  Шевч.  154.  Два  рушники 
довгих  та  мудро  вишитих.  Кв.  І.  77. 

Мудрований,  а,  е.  Замысловатый.  Мова 
сієї  поеми  аж  геть  мудрована  і  випробу- 

вана на  инших  словеснгіх  творах.  К. 
Іов.  IV. 

Мудрбта,  ти,  зг.=Мудрощі  2.  Федьк. 

Мудрощі,  щей  и  щів,  ж.  мн.  1)  Хитро- 
умныя  затій,  хитрые  пріемьі;  мудретвованія. 
Хитрощі  та  мудрощі.  Ном.  Л«  2969. 2)  Муд- 
реныя  вещи,  что-либо  затруднительное  для 
пониманія  или  исполненія.  Не  великі  тут 

мудрощі.  3)  Запов-вди.  Десять  Божих 
мудрощей.  Кіев.  г. 

Мудрування,  ни,  с.  Умствованіе,  мудр- 
ствование. 

Мудрувати,  рун»,  еш,  гл.  Умствовать, 
мудрить,  мудрствовать.  Будемо  якось  хитру- 

вати та  мудрувати  і  таки  добудемо  того 
щастя-  Левиц.  І.  20 1.  Як  не  мудруй,  а 
вмерти  треба.  О.  1861.  НІ.  Гул.-Арт.  111. 

Мудруватися,  руюся,  ешся,  гл.  Быть 
въ  затруднительны»  хлопотахъ?  Муд- 
руеться,  як  сучка  перед  перевозом.  Ном.  Л» 10958. 

Мудряха,  хн,  ж.  Названіе  одного  изъ 
родовъ  плахти.  Черниг.  у. 

Мудь,  дя,  м.  1)  Неотеса,  грубый  че- 
ловвкъ,  мужикъ.  Та  що  й  говорить  з  та- 

кими глечиками,  з  такими  мудями.  Левиц. 
Нов.  182.  2)=Мудо.  Як  я...  стягну  з  коня 
цього  черкеса,  так  хватайте  його  прямо 
за  мудя,  то  він  буде  наш...  Хватили  його 
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тільки  за  мудя,  той  зараз  і  ослаб.  СХО. 
VIII-  315. 

Муж,  жа,  м.  1)  Мужъ.  Ой  там  стояла 
мужів  громада,  мужів  громада,  велика  рада. 
Чуб.  2)  Мужъ,  супругь.  їй  не  будеш  мені 
мужем,  я  тобі  жоною-   Мет.  70. 

Мужва,  ви,  ж.  соб;  Мужичье.  Якась 
мужва  обідрана.  Рудч.  Ск.  II.  82.  Сказано 
мужва — не  розчовпе,  гцо  піп  у  церкві  ска- 

же, та  й  торочить,  гцо  робити  гріх-  Ку- 
пля у.  Убірайтесь  ік  нечистій  матері, 

мужва  невмивана.  К.  ЧР.  354. 
Мужик,  ка,  м.  1)  Простолюдинь,  му- 

жикь.  До  панів  пан,  а  до  мужиків  мужик. 
Ном.  Лв  5879.  2)  Мужъ.  Жінка-юлубочка 
пече  млинці  з  полубочка,  а  мужик,  гцоб 
здоров,  більш  муки  намолов.  Ном.  №  12359. 
Ум.  Мужичбк.  Хоч  у  мене  мужичок  з  ку- 

лачок, а  я  таки  мужикова  жінка.  Нп. 
Ув.  Мужичище.  А  той  мужичище  взявся 
за  бочище-    Чуб.  V.  686. 

Мужиків,  кбва,  ве.  1)  Мужику  при- 
надлежащей. 2)  Мужнинъ.  Тільки  гріє  моє 

здоров' є  мужикове  подвор'є.  Мет.  332. 
Мужикувата,  кую,  вш,  гл.  Быть 

врестьявинонъ,  мужиномъ.  Тут  мужику- 
вав,  там  пануватимеш.  Мир.  Пов.  І.  123. 
Ми,  мужикуючи  по  хуторах  і  селах...  К. 
(О.  1861.  І.  312). 

Мужицтво,  ва.  1)  Крестьянство.  Вій, 
ще  оженившгкь,  послухав  жінки,  од  му- 

жицтва одетая  і  збивався  трошки  на  ку- 
пецький лад.  Кп.  II.  196.  2)  соб.  Мужики. 

Л  найбільш  преться  того  мужицтва.  К. 
ЧР.  332.  3)  Мужичество,  грубый  привычки, 
замашки. 

Мужицький,  а,  є.  1}  Крестьянскій, 
мужичій.  Бувало  дають  ляхам  одежу  му- 

жицьку. Драг.  В  їх  усе  по  панській,  любе 
й  миле,  а  в  нас  усе  по  мужицькому.  МВ. 
І.  26.  2)  Мужескій,  мужній.  Очищаєш  ти, 
водо  явленая,  нарожденою  од  позору:  на- 

думаною, нагаданою,  встрічною,  водяною, 
вітряною,  жіноцькою,  мужицькою,  пару- 

боцькою, дівоцькою-  Чуб.  І.   132. 
Мужичий,  а,  в.  Крестьянскій;  мужи- 
чій. Мужича  правда  єсть  колюча,  а  пан- 
ська на  всі  боки  туча.    Котл.  Ен.  VI.  53. 

Мужйчита,  чу,  чиш,  гл.  Говорить  му- 
жичьимъ  языкомъ  (объ  ученикахъ  бурсы, 
употребляющихъ  украинскій  языкъ).  Кож- 

ною, хто  „мужичив" ,  записують  в  жур- 
нал і  за  кару  назначають  вивчити  скільки 

десять  латинських  слів.  Св.  Л.  29. 

Мужичище,  ща,  м.  У  в.  отъ  мужик. 
Мужичка,    кн,    ж.    Крестьянка,    му- 

жичка. Де  таки  сьому  статись,  щоб  пан 
та  взяв  мужичку?  Кв.  І.  224. 

Мужнин,  а,  е=Мужній  3  и  4. 
Мужній,  я,  в.  1)  Мужній,  принадле- 

жащей мужу.  Хто  такий  у  світі  зору  за- 
сипляє:  чи  молода  дівчинонька,  чи  бідная 
удівонька,  чи  мужняя  жона?  Чуб.  V.  486. 
2)  ж.  Замужняя.  Сі  баришні  як  би  були 
мужні,  то  б  їм  землі   треба.   Донск.  обл. 
3)  Мужественный.  З  молодою  хлопця  по- 

чинає виходити  мужній,  дорослий  чоловік. 
Левиц.  Вона  почула  йою  юрячу  мужню 

руку  під  своєю  рукою.  Левиц.  4)  Мужест- 
венный, смелый,  обладающей  мужествомъ. 

Мужність  ностк,  ж.  1)  Мужествен- 
ность. 2)  Мужество,  смъмюсть.  Желех. 

Му"жио,  нар.  Мужественно. 
Мужнйр,  ра,  ,«.— Мощнрь 
Муаа,  ей,  ж.  Муза.  Возлюбленнику  муз 

і  грацій.  Шевч.  599. 
Музика,  кн,  1)  ж.  Музыка.  Троїста 

музика  троє  що  є  духу.  Кв.  І.  12.  2)  м. 
Музыкантъ.  Пропустіть,  пропустіть — му- 

зики йдуть.  Шевч.  305. 3)  м.  Охотннкь.  О, 
я  замолоду  був  великий  музика  до  горілки. 
Волын.  г.  Ум.  Музиченька.  Наймай  музи- 

ченьки. Чуб.  V.  304. 
Музикант,  та,  *.=Му8ика  2.  Музи- 

канти мої,  ви  заграйте  мені!  Нп. 

Муайцтво,  ва,  с.  Игра  на  музыкаль- 
номъ  инструменте.  Веселе  ремесло  музиц- 
тво...  легким  хлібом  .забавляють.  Ном.  № 
12467. 

Музиченько,  ка,  м.  Ласк,  отъ  музи- 
ка 2.  Чуб.  V.  304.  Заїрам  мені,  музичень- 
ко, під  осичиною.  Грин.  НІ.  648. 
Муайчка,  кн,  лі.  і)  Плохой  музыкантъ. 

2)  Жукг  скрипунъ,  Шгсааіоп.  Мнж.  185. 

Музичний,  а,  е.  Музыкальный.  Му- 
зичні вар'яції.  Левиц.  Музичний  і  читаль- 

ний вечір.  О.  1862.  III.  26. 
Музькн,  вьок,  ж.  мн.  Начесы.  (К.  П. 

Михальчувъ). 

Муаюк,  ка,  *.=Міаюк.  Козелец,  у 

М^ка,  кн,  ж.  М^ка,  мученіе,  страда- 
ніе.  Він  терпів  муку  од  свою  кохання.  Ле- 

виц. Жили  наші  діди — не  знали  біди;  стали 
жить  онуки — набралися  муки.  Ном.  №  683. 
На  муки  давати.  Мучить,  терзать.  Били 
мене,  били,  на  муки  давали.  Гол.  IV.  492. 

Мука,  кй,  ж.=Борошно. 
М^кати,  каш,  вш,  гл.  Мычать.  Мукає 

корова.  Каменец,  у.  Чогось  телята  мука- 
ють. Драг. 

I.  Мул,  лу,  м.  1)  Иль.  Твої  білі  ребра 
піском  занесу,  у  мул    поховаю.    Шевч.  58. 
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2)  Урина-  То  вельзевул  попустив  мул,  з 
ляку  омочився.  КС.  1882.  IV.   170. 

II.  Иул,  да,  м.  Мулъ,  лошакъ. 
Мулистий,  а,  е.  Илистый. 
Милити,  лк>,  лиш,  гл.  1)  Жать,  да- 

вить, тереть.  1  червоні  чоботи  мулять. 

Ном.  Л";  1998.  Чобіт  мулить  ногу,  подушка 
мулить  в  юлову.  Ном.  №  11310.  2)  Не 
давать  покою.  Се  то  йому  худобина  му- 

лить. Ном.  ]*  10820. 

Иулйти(ся),  лкИся),  лйш(ся),  гл.  За- 
носить иломъ. 

Мулятися,  люся,  лншся,  гл.  Мяться, 
переминаться.  Микита  довго  чогось  мулив- 
ся  і  не  хотів  протів  ночі  виїздити.  О. 
1861.  XI.  Ю.  Та  оце  було  мулюсь,  мулюсь, 
а  на  дворі  холодно;  треба  йти.  Черниг.  г. 

Мулір,  ра,  лг.=Муляр.  Там  муліри 
мур  мурують.  АД. 

Мулкий,  а,  6.  1)  Илистый.  2) — брус. 
Мягкій  точильний  камень.  Канев.  у. 

Мулька,  ки,   ж. —Мілька. 
Мулький,  а,  в.  Жесткій,  давяшій, 

ясмущій,  мозолячий. 
Мулько,  нар  1)  Жестко.  2)  Неудобно, 

неловко,  илохо.  Попереду  у  їх  було  по 
шість  десятин,  а  тепера  як  поділили  по- 

душно, то  по  одній, — так  їм  і  мулько. 
Черниг.  V.  1  в  того  (сина)  старому  хутко 
стало  мулько.  Драг.  178. 

Мульникуватий,  а,  є  =  Мулкий  1 . 
Мульникувата  земля.  Вх.  Уг.  252. 

Мулювати,  люк»,  еш,  гл.=Малх>вати. 
Мулює  брови  синьою  ожиною.  Чуб.  V.  693. 
Мульований  коромисел  гнувся,  не  вломався. 
Чуб. 

Мулявка,  ки,  ж.—  Мілька.  Бас.  188. 
Муляний,  а,  е.  Мозольный,  натертый, 

нажатый. 

Муляр,  ра,  м.  І)  Каменщик?..  Му- 
ляр додому,  а  мур  додолу.  Канев.  у.  2)= 

Маляр.  Треба  мені,  друг  мій,  муляра  на- 
нять, твоє  біле  личенько  та  й  намалю- 

вать. Чуб.  V.  100. 
Мулярник,  ка,  .«.—Маляр.  Ум.  Му- 

лярничок.  Вичорнили  брівки  да  мулярнички. 
Чуб.  ЦІ,   145. 

Мулйрство,  ва,  с  Ремесло  камен- 
щика. Желех. 

Мулярський,  а,  є.  Каменщицкій. 
Же  л  ех. 

Мулярчук,  ка,  м.  Ученикъ  камен- 
щика. Желех. 

Муляти,  ля»,  еш,  гл.  1)=Мулити. 
Муляє  чобіт.   Щось  муляє   під  коліном:  я 

лап, — і  намацав  каблучку.  V.  Барв.  213. 
2)—  очима.  Мигать  глазами,  то  закрывать,  то 
открывать  глаза.  Ходить  та  все  муляє  очи- 

ма, все  заплюгцає.  Кіев.  у. 
Мулятися,  ляюся,  ешся,  м.=Мулн- 

тися-  Кажи,  не  муляйся.  НВолын.  у. 
Мума,  ии,  ж.  Мумія.  Єгцпецька  мума. 

Ном.  №  2901. 
Мундер,  мундир,  ру  и  мундУр,  ра, 

м.  Мундиръ.  Ум.  Мунде(и.  у)  рик,  иундё 
(й,  у)  рчик,  мундуронько.  Другий  в  однім 
мундеричку  дріжить  увесь.  О.  1861.  XI.  69. 

Мунйця,  ці,  мунйція,  ції,  ж.  Аму- 
ниція.  Дадуть  тобі,  синку,  солдатську  му- 
ницю.  Нп.  Москаль  закусив,  подяїгував 
Богу...  да  за  мунинію  та  й  пішов  собі. 

Драг. 

Мунйчитися,  чуся,  чишся,  іл.  Це- 
ремониться. Бери  бо  лускай  насіння;  ще  й 

муничиться.  Черном. 
МУр,  ру,  м.  Каменная,  кирпичная 

стіна.  Вх.  Уг.  253.  Перебігли  вони  міст, 

з'їхали  ни  острів,  поїхали  попід  самим 
садовим  муром.  Левіт.  І.  218.  Золота 
швайка  мур  пробиває-  Ном.  №  1394. 

Мурава,  ви,  ж.  1)=Муріг.  Прикрив 
ноги  осокою,  накрий  очі  муравою,  жовте 

тіло  рокитою.  Чуб.  V.  942.  2)  соб.  Му- 
равьи. У  дворах,  по  у  лицях,  коло  церкви, 

як  мурави  народу.  Мир.  Иов.  І.  136.  Ум. 
Муравка,  иуравоньна,  муравочка.  Кладу  я 
кладку  через  муравку.  Чуб.  III.  209.  В  її 
ложки  під  порогом  зарослг1.  муроюм,  а  та- 
рілочкгі  під  лавкою  заросли  муравкою.  МУЕ. 
III.  77.  Ой  стежка  да  маленькая,  мура- 

вочка зелененькая.  Мет.  163.  Найшов  купу 

муравки.  Грин.  II.  222. 
Муравель,  влй,  м.  Муравей.  Желех. 
Муравельний ,  а ,  е.  Муравьиный. 

Желех. 
Муравйй,  вий,  м.  Муравей.  Муравиї 

обточат.  Драг.  34. 

Муравйний,  а,  е.  Муравьиный.  Мура- 
вйне  масло.  Раст.  Аеіаііит  Зеріісит  Ггіев. 

Муравйця,  ці,  ж.  1)=Мурава.  2)  Жел- 
тыя  и  синія  нятна  на  гї;лї  умирающаго. 
Мил.  165.  Коли  вже  муравйця  вийшла  на 
тіло,  то  вмре  дитина.  Каменец,  у.  При- 

хожу, а  в  неї  дитина  слаба.  Що  в  неї? 
Каже:  кір.  Коли  я  гляну,  аж  у  єї  вже 
червона  муравйця  виступила.  Умре,  кажу. 
Коли  так:  до  вечора  й  умерло.  Маріуп. 

Муравйще,  ща,  с.=Муравник.  Забрав 
би  в  торбу  оце  муравйще,  було  б  на  горіхи. 
Золотой,  у. 

Муравіння,  ни, с.  Муравеиникъ. Желех. 
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Муравка,  ки,  ж.  Ум.  отъ  мурава. 
Муравлйний,  а,  е=Муравиний. 
Муравлйння,  ия,  с  =  Муравіння. 

Желех. 

Мураввйк,  ва,  м.  Муравейникъ.  Маж. 
116.  Посады  кажана  в  муравник  та  ті- 

кай, щоб  не  чув  його  свисту.  Драг.  34. 
Муравчаний,  а,  е=Муравиний  Вх. 

Лев.  436. 

Му  раль,  ля,  м  =Муравель.  Вх.  Лем. 
436. 

Муравділь,  ля,  м.  Муравей.  Вх.  Зн.  38. 
Мурар,  ра,  л.— Муляр  1.  Гол.  II.  710. 
Мурашва,  ви,  ж.  соб.  Муравьи.  У 

Цріськи  наче  мурашва  бігла  по  тілу.  Мир, 
Пов.  І.  170. 

Мурашйннив,  ка,  м  ̂ Мурашник. 
Мурашка,  кн,  ж.  Муравей.  Мурашки, 

мурашки!  поховайте  подушки,  бо  татари 
йдуть.  Ном.  Д»  339. 

Мурашкбввна,  ни.  ж.  Муравейникъ. 
Шух.  І.  88. 

Мурашник,  ка,  м,  Муравейникъ.  Н Во- 
льні, у. 

Мурашви,  ні,  ж.  соб-  =  Мурашва. 
Люде,  що  та  мурашня,  купки  собі  пона- 

гортали і  живуть.   Св.  Л.  213. 
Му  рвань,  ня,  и.  -  Мурашка.  Вх.  Уг. 

252. 

Мурга,  ги,  ж.  Міра  поверхности:  три 
морга.  Кіев.  у. 

Мургій,  гій,  м.  Волъ  пояти  черной 
масти.  См.  Смаглій.  КС  1898.  VII.  42. 

Мурда,  дн,  ж.  Овца,  черная  вокругь 
глазъ..  Вх.  Лем.  436. 

Мурей,  рея,  м.  Сермяжникъ.  ЗОЮР. 
І.  252.  Козак  муреями  нас  узиває  (міських 
людей).  К.  ЦН.  249. 

Мурза,  зн,  м.  1)  Мурза,  татарскій 
князь.  Всіх  мурз  із  куренів  вечеряти  по- 

звати. К.  МВ.  X.  19.  2)  Запачканное,  не- 
умытое лицо. 

Мураак,  ка,  м.  Татаринъ.  А  вже  ж 
мурзак,  мурзак  Супрунові  да  назад  руки 

в'яже.  Грин.  III.  585. 
Му  рзалець,  льця,  .и.=Мур8ак?  Уже  ж 

мені,  превражії  мурзальці,  та  гї  Вкраїна 
не  мила.  Мет. 

Мураати,  заю.  еш,  гл.  Пачкать,  ма- 
рать (лицо,  руки). 

Мурзатий,  а,  е.  Съ  испачканнымъ  ли- 
цомъ,  грязный,  испачканный.  Поганії,  мур- 

затії з  гулиці  побігли.  Грин.  III.   92. 
Мурзатися,  заюся,  ешся,  и.  Пачкать- 
ся, мараться,  муслиться.  їж.  та  не  мур- 

зайся. 

М^рнй,  а,  в.  І)  Темноеврый,  испещ- 
ренный пятнами  (о  масти).  Кіт  мурий. 

МВ.  II.  139.  Три  голови  мав  сей  пес  му- 
рий. Котл.  Ен.  2)  Смуглый.  А  зась,  му- 

рий  нехрещений!  цеглу  їж,  а  не  хліб  пече- 
ний. Ном.  №  13695.  Ум1.  Мурёньний.  У 

цього  Марка  була  пара  муреньких  бичків. 

Рудч.  Ск.  I.  6. 
Мурин,  на,  м.  1)  Мавръ.  Отелло,  не- 

нецький мурин.  (Шекспірові  твори...  попе- 
рекладав П.  Куліш,  і).  2)  Кличка  собаки. 

Вх.  Лем.  436.'* 
Мурйна,  ни,  ж.  Болотце,  остающееся 

послі  половодья.  Грайвор.  у. 

Муринва,  ви,  ж.  Мавританка. 
Марийський,  а,  е.  Макританскій. 
Мурівчив,  ва,  и.=Муляр  1.  Черк.  у. 

Муріг,  рбгу,  иі.=Моріг.  Зелений  як 
муріг.  Ном.  №  13157.  І  двір  його  мурогом 
заріс.  Ум.  Мурожок. 

Миркати,  каю,  еш,  оди.  в.  муркнути, 
ну,  неш,  гл.  1)  Мурлыкать,  мурлыкнуть. 
Кіт  сидить  та  муркає-  Мирг.  у.  Слов. 
Д.  Эварн.  2)  Бормотать,  разъ  забормотать. 
Муркнув  щось  таке,  що  й  не  розбереш, 
та  й  пішов. 

Мурвач,  ча,  м.  Баранъ.  НВолын.  у. 
М^рвіт,  воту,  м-  Мурлыканье.  Желех. 
Муркотати,  вочу^  чеш  и  муркотіти, 

вочу\  тйш,  гл.  Мурлыкать.  Бач,  як  кіт 

муркотить. Мурвотйло,  ла,  .«.=Мурвотій.  Желех. 
Мурвотій,  тій,  м.  Ворчунъ.  Желех. 
Муркотіти    См    Мурвотати. 
Мурвотня,  ні,  ж.  Мурлыканье. 
Мурлб,  ла,  сі)  Неотеса,  грубый  че~ 

лов-бкъ.  2)  Харя,  рыло. 
Мурманька,  ки,  ж.=Мурвань.  Вх. 

Уг.  253. 

Мурманьчий,  а,  є -Муравиний.  Вх. 
Уг.  253.  Мурманьча  громадна.  —  Мурашник. 
Вх.  Уг.  253. 

Мурнйло,  ла,  .и— Мурло.  Чи  чуєш 
ти,  мурмило?  Гул.-Арт.  (О.  1861.  III.  94.). 

Мурмотати,  мочу,  чеш,  гл  1)  Бор- 
мотать. Народ...  мурмотав:  паноче,  згинь. 

Котл.  Ен.  VI.  44.  2)  Роптать.  3)  Журчать. 

Муряо-камінь,  ня,  м.  Встречается  въ 
пвсп-в  для  обозначенія  драгоціннаго  кам- 

ня въ  перстні.  На  тій  ручці  злотий 
перстень,  на  перешені  мурно-камінь.  Гол. 
III.  121. 

Мурований,  а,  е.  Построенный  изъ 
камня  или  кирпича,  каменный.  МБ.  I.  150. 
А  нащо  ж  ти  мене  покидаєш  у  мурова- 

нім замку?  Мет.   14. 
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Мурованиця,  ці,  ж.  Каленный  домъ. 
Вх.  Зн.  38. 

Муроломний,  а,  є.  Стінобитний. 

Мурування,  ня,  с  1)  Постройка  ка- 
менной стіни,  каменнаго  зданія.  2)  Ка- 
менная постройка. 

Мурувати,  рУ»,  еш,  гл.  Возводить 
каменную  стіну,  класть  кирпичи. 

Муруга,  гж,  м.  Волъ  съро-бвлой  ма- 
сти съ  продольными  узкими  полосами  дру- 

гого, бол'Ье  темнаго  цвіта.  Ум.  Муружна. 
КС  1898.  VII.  42. 

Муругий,  а,  е=Моругнй.  Муругі  або 
чорні  свити.  О.  1862.  IX.  68.  Ой  ну, 

хоте  мурутй!  Мил.  42.  Лежав  у  бур'яні 
бровко  муругий.  Котл.  Ен.  III.  38. 

Мурчав  и  мурчбк,  ка,  м.  Морская 
свинка,  Сауіа  соЬа&а  Раїї.  Вх.  Зн.  38. 
Желех. 

Мурчати,  чу,  чйш,  гд  —Мурмотати. 
Слухаю  я — і  борсук  у  норі  мурчить.  Берд.  у. 

Мурянва,  вя,  ж.  =  Мурашва.  Вх. 
Уг.  253. 

Мурявчаннй  и  муранчяй,  а,  е= 
Мурианьчий.  Вх.  Уг.  253. 

Мурих,  ха,  .«.  Муравей.  Каменец,  у. 

Мус,  су,  м.  Ппинужденіе.  Мус — вели- 
кий пан.  Посл.  Через  мус.  По  принужде- 

нію.  Желех. 

Мусав,  ка,  м.  Кусокъ  выточенной 
стали,  которымъ  косеаь  выравниваетъ  ост- 

рів -косы.  Шух.  І.  169. 
Муселёць,  льцй,  м.  1)  Напитокъ:  ва- 

реный медъ,  также  разведенный  медъ,  на- 
стоянный на  ягодахъ,  съ  которыхъ  сли- 

та наливка.  Маркев.  170. 

Мусити,  шу,  сиш,  и.  1)  Долженство- 
вать, быть  должнымъ,  вынужденнымъ.  Не 

рада  коза  торгу,  а  кури  весіллю,  та  му- 
сять. Ном.  №  1075.  Просили— не  хотів, 

казали — мусив.  Ном.  №  1076.  Мусить  бути. 
Должно  быть,  вероятно.  Іде  шляхом  моло- 

диця, мусить  бути  з  прощі.  Шевч.  79. 

Не  мусити.  Не  быть  въ  состояніи.  Полю- 
била козаченька,  не  мушу  забути.  Мет. 

Ніяк  не  мусе  достати  грошей.  ХС.  IV.  17. 

Мусіти,  шу,  сиш,  14.  —  Мусити. 
О.  Порфирій  мусів  навідатись  до  о.  благо- 

чинною. Левиц.  Мусіла  свій  гріх  у  церкві 
спокутувити-  Левиц. 

Мускати,  каю.  еш,  гл.  Приглаживать. 
Гол.  Од.  73. 

Мусвота,  ти,  ж.  Слякоть.  Угор. 

Мускотіти,  чу,  тйш,  гл.  Издавать  шо- 
рохъ,  шуршать.  Пішов  з  хати  і  запер  за 

собою    двері;     вертаюсь — відчинені    двері   і 

чуть— шось  у  хаті  мускотить,  аж  там 
оцей  чоловік.  Александров,  у. 

Муст,  ту,  м.  Навозная  жижа.  Вх. 
Зн.  37. 

Мусування,  ня,  с  1)  Измьішленіе, 
придумьіваніе.  2)  Броженіе. 

Мусувати,  сУю,  еш,  гл.  1)  Раздумы- 
вать, соображать,  измышлять.  Мені  дай 

зараз  за  роботу,  то  я  приймуся  мусувать, 
як  нам  у  пекло  довалитись.  Котл.  Ен.  III. 
18.  Довго  він  мусував  про  своє  безталання. 
Полт.  г. 

Мусуватися,  оуяюя,  ашся,  гл.  Во- 
зиться. Я  й  додому  почав  уже  повертати, 

а  він  одно  мусувався  і  панькався  біля  своєї 
кобили.  Харьк.  г. 

Мусудес,  су  и  мусу  яєць,  льця,  м.~ 
Му  се  ледь  1. 

Мусульманин,  на,  м.  Мусульманина 
К.  Кр.  14.  Правовірні  наші  мусульмане. 
К.  МБ.  X.  18. 

Мусульманка,  ви,  ж.  Мусульманка. 

Мусульманський,  а,  е.  Мусульман- 
ски. Гареми  мусульманські.  К.  МБ.  XI. 152. 

Мусяндровий,  а,  в.  ?  Скільки  бідні 
школяра  муки  приймуть,  поки  вивчуть  сі 
мусяндрові  вірші.  О.  1862.  VI.  Зъ  нар. 

уст.  58. Мутити,  мучу,  тиш,  гл.  1)  Мутить, 
возмущать.  2)  Производить  безпорядокъ. 
Мутив,  як  на  селі  москаль.  Котл.  Ен.  І. 
25.  Доти  лях  мутив,  доки  не  наївся.  Ном. 
№  876. 

Мутятиоя,  чуся,  тишоя,  гл.  1)  Му- 
титься. 2)  Смущаться;  волноваться.  Отеє 

не  їде  Катря! — мутиться  мати:  хто  ж 
мене  оплаче?  МВ.  Н.  197. 

Мутний,  4,  є  Мутный.  Ой  чого  ж  ти, 
мила,  такая,  як  водиченька  мутная?  Ни. 

Мутник,  ва,  лі.  Мутный  ручей.  Вх. 

Лем.  436. 

Мутно,  нар.  Мутно. 

Мутушатн,  таю,  еш,  гл.  Поворачи- 
вать, двигать  туда  и  сюда.  Ілія  вже  не 

боїться  зубів,  да  як  вхватив  його  за  язик, 
дак  змій  і  не  може  дальше  Іллю  прогли- 

нути... Став  його  ще  сюди  і  туди,  на  всі 
боки  ним  крутить,  а  Ілія  все  йому  за 
язик  чавить.  Та  змій  мутушав  їм,  муту- 
шав,  кидав,  кидав...  Драг.  249. 

Муха,  хи,  ас.  Муха.  До  Спасівки 
мухи  на  пана  роблять,  а  в  Спасівку  на 
себе.  Ном.  №  482.  Аж  он  дві  мухи  си- 

дить. Лубен,  у.  Крутиться  ям  му~а  в  оирбпі. 

Завалень  хлопотами,  безт  отдыха  въ  хло- 
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потать.    Муха    ясіньбва.    Насік.  =  Майна. 
Вх.  Пч.  І.  7.  Ум.  Мушка. 

Мухавка,  кя,  ж.  Насік,  мокрица. 
Опізсиз  тигагіиз.  Вх.  Уг.  253. 

Мухариця,  ці,  ж.  Насік.  Сиіех  рі- 
ріепз.  Шух.  І.  23. 

Мухомбр,  ру,  м.  1)  Адагісиз  тияса- 
гіиз  Ь.  ЗЮЗО.  І.  110.  2)  ВеІрЬіпіит  еіа- 
Іит  Ь.  ЗЮЗО.  І.  121. 

Мухбрва,  кя,  ж.  и  мухорбк,  рва,  м. 
Въ  колоскі  хлібнаго  растенія  гніздо,  въ 
которомъ  сидить  зерно,  также  плюска  у 
оріха,  чашечка  подъ  ягодой  земляники, 
клубники  и  пр.  Як  хороше  жито,  то  так 
і  визирає  зерно  з  мухорків.  Волч.  у. 

Муц,  ца,  м-  1)  Малорослая  лошадь.  2) 
Мопсъ.  Ум.  Муцин. 

Муцнв,  ва,  м.  1)=Муц  2.  У  няньки 
був  біленький  цуцик...  Не  дуже  простий — 
родом  муцик.  Котл.  Ен.  IV.  43.  2)  мн. 
Муцини.  Волоса,  зачесанные  и  завитые  на 
вискахъ.  Вх.  Лем.  436. 

Мучанва,  вя,  ж.  I)  Родъ  кушанья: 
смісь  муки,  молока  и  овечьяго  сыру.  См. 
Мачанка.  Желех.  2)  Порода  разсыпчастыхъ 
грушъ.  Вх.  Лем.  437. 

Мученив,  ва,  м.  Мученикъ.  Щоброс- 
крились  високі  могили  перед  ваши  ми. очима, 
щоб  ви  роспитали  мучеників:  кою,  коли 
й  за  гцо  роспинали.  Шевч.  216. 

Мученицьвий,  а,  є.  Мученическій. 
М^ченяцьтво.  ва,  с.  Мученичество. 

Желех. 
Мучениця,  ці,  ж.  Мученица.  Святая 

Варваре,  мученице  великая,  допоможи  мені. 
Чуб.  1.   114. 

Мучення,  ня,  с.  1)  Мученіе.  2) — Боже. 
Страсти  Господни.  Одну  пісню  о  Божім 
рождению,  другу — о  Божім  мученню.  Гол. 

Мучитель,  ля,  .».  Истязатель,  мучи- 
тель. Пан  передав  ного  мучите чім.  Єв. 

Мт.  XVII.   Ні. 
Мучителька,  ви,  ж  Мучительница. 

Желех. 

Мочити,  чу,  чиш,  гл.  Мучить.  На 
крижі  X/'  354, 

Мучитися,  чуся,  чишся,  г.і.  Мучить- 
ся. МВ.  І.  100.  Я  вже  не  живу,  а  тільки 

мучуся.  Левиц. 
Мучнйв,  ви,  м.  1)  Желобокь,  прово- 

дящій  муку  изъ  подъ  жернова.  Шух.  І. 
104,  146.  2)  Ящикъ,  въ  который  падаетъ 
мука  изъ  подъ  камня.   Черпиг.  у. 

Мучниця,  ці,  ж.  1)  Раст.  Агсіо.чіаріп- 
:  \а  иг8І  8ргеп£.    ЗЮЗО.    I.     112.    2) 

Отверетіе,  сквозь  которое  проходить  мука 

изъ  подъ  мельни  чнаго    камня    въ  ящикъ. 
Микол.  481. 

Мушара,  ри,  ж.  Тля,  травяная  вошь, 
АрЬіз.  Вх.  Лем.  437. 

Мушарва,  ви,  ж.  Раст.  Мухоморъ, 
А^агісив  тиясагіив  Ь.  Вх.  Зн.  38. 

Мушва,  вй,  ж.  соб.  Мухи.  І  де  ця 
мушва  береться?  Харьк 

Мушія,  тії,  ж.  Имущество.  Шух.  І. 107. 

Мушва,  вй,  ж.  соб.  Мошки.  Муш- 
ка не  дає  скотині  пастися.  Зміев.  у. 
Мушка,  ви,  ж.  1)  Ум.  оть  м^ха. 

Ой  був  комар  оженився  та  з  мушкою  не 
нажився.  Чуб.  V.  1169.  Вилетіла  мушка 
з  хати.  Грин.  III.  665.  2)  Въ  цвіті  тка- 

ни: пятнышки,  разбросанныя  по  фону  ино- 
го цвіта.  Зелена  байова  керсетка  з  черво- 

ними мушкамі'.  Мир.  ХРВ.  6.  3)  Въ  жен- 
ской прическі:  напущенные  на  виски 

пальца  на  два  шириною  волосы,  идущіе 
потомъ  за  уши.  О.  1861.  Свид.  XI.  29. 
4)  Родъ  дітской  игры.  Ив.  24. 

Мушвет,  та,  м.  Мушкетъ.  Іде  козак 
в  Україну,  мушкет  за  плечима.  Чуб.  V. 
86.  ,?в.  Мушкет  юга. 

Мушкетний,  а,  є    Мушкетный. 
Мушкетюга,  ги,  Ув.  оть  мушвет. 
Мушвовйй,  а,  е.  Съ  крапинками. 

Пустки  повелись  мушкові  мак  шпонові. Борз.  у. 

Мушлйн,  ну,  .м.  Кисея,  муслинь. 

М^шляти,  ляю,  бш,  м— Метикува- ти. Канев.  у. 

Муштай,  тая,  м.  Мохнатая  лошадь. 
Мнж.   185. 

Муштатий,  а,  є  Мохнатый.  Ллеч- 
сандров.  у.  Мнж.    185. 

М^штер.  тра,  .и.  Обучающіїґвоеннммь 
пріемамь.  А  пан  муштер  такгі  добре  мос- 

калів попомушпц>ув~ав.  Васильк.  у. 
Муштра,  ри,  ж.  Военное  ученіе.  Шевч. 

68.  Москалі  на  мушрі  Левиц.  І.  493.  Ди- 
вилась ї  дівчатами  на  -москалів-  ІЦо  ти 

як  гарно  муіирц  викидають.  Кв.   І.    169. 
Муштрбвий.  а,  в.    Иміющій  воєнную 

вьшравку.    Загне     голову,    як     пуштр 
кінь.  МВ.  1.  27. 

Муштравйна,  ни,  ж.  Воєнная  служба. 
Шевч. 

Муштрування,  ня,  с.  Обученіе  воен- пымъ  пріемамь.  дрессир 

Муштрувати,  р^ю,  еш,  іл.  1)  Обучать 
военнымъ  цріемамь.  Тоді  ну  військо  мушт- 

рувати- Котл.  Ен.  IV.  5'.».  2)  Школить, 
дрессировать.  Муштровані,  йооаіі  їх:    іав- 

88 
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кають  у  захисті,  а  очей  не  покажуть. 
Греб.  408.  І  стару  панію  почне  мушру- 
вати  було  з  самою  ранку:  Що  се  ви,  ма- 
мінька,  без  чепчика  вийшли?  МВ.  І.   131. 

Муштруватися,  руюся,  вшся,  гл.  1) 
Быть  на  ученій  (о  солд.),  обучаться  воен- 
нымъ  пріемамт..  Поки  солдати  муштрува- 

лись, то  капитан  частісінько  поглядав  на 

Оксану.  Кв.  І.  173.  2)  Возиться.  Мушт- 
руйся перед  дзеркалом  цілий  день.  Левиц.  І. 

500. 

Мущеянн,  на  и  мушина,  ни,  м. 
Мужчина.   Шух.  І.  32. 

Мущкнський,  а,  в  Мужской.  Шух.  І. 
120. 

Мундирний,  а,  е.  Мортирный. 

Мущйрь,  рй,  м.  1)  Мортира.  Густо 
заставлені  гарматами  і  мущирями.  Стор. 
Оп.  II.  134.  2)  Ступка,  толчея.  В  мущирі 
сіль  товче.   Г.  Барв.  448. 

Мчалка,  ки,  ж.  Вістница.  Встречено 
у  Котляревскаго:  Іриса  цьохля  прокля- 

туща... Олимпська  мчалка  невсипуща.  Котл. 
Ен.  IV.  53. 

Мчати,  мчу,  мчиш,  и.  Мчать.  Про- 
клятий мчить  як  вовк  овечку.  К.  Куди  їх 

мчить  Анхизів  син?  Котл.  Ен.  Не  раз 
сучка  саннй  мчала — пословица,  приводимая 
въ  отвіть  на  вранье  или  хвастовство  и 
равнозначущая  вьіраженію:  ты  разсказы- 
ваешь  небылицы,  ты  хвастаешься.  Грин. 
I.  240. 

Мчатися,  мчуся,  мчйшся.  Мчаться. 

Коли  чує  Наталка — за  нею  женуться. 
Озирнулась — се  Данило  мчиться.  МВ.  I. 
157.  К  Полу  мчалась  як  оса.  Котл.  Ен.  I.  4. 

Мша,  мші,  ж.    Католическая   обідня- 
,     Стор.  МПр.  104. 

Мшаль,  ля,  ле.  Раст.  Негасіешп  врЬоп- 
(Іуііиш.  Вх.  Лем.   437. 

Мша  ник,  «а,  м. = Омшаник. 
Мшедь,  ді,  ж.  Раст.  лишайникъ.  Вх 

Зн    38. 

Мшйти,  мшу,  мшиш,  гл.  Конопатить 
мхомъ.  Желех. 

Мшйтися,  мшуся,  мшйшся,  гл.  Расти 
густо  подобно  мху,  быть  мохнатымъ.  Желех. 

Мшйця,  ці,  ж.  Насік.:  тля,  травяная 
вошь,  АрЫв.  Вх.  Нч.  I.  5. 

М'я,  иення,  с.  Имя.  Дали  йому  м'я — 
святою  Христа.  Нп.* 

М'я  вкати,  каю,  вш,  Мявчати  и 
мявучати,  вчу\  чйш,  одн.  в.  н'йвкну- 
та,  кну,  неш,  гл.  —  Нявкати,  нявчати, 
нявкнути.  Желех.  Будеш  м'явкав  як  той 

кіт.    Грин.    III.     653.    Куниці    кричать, 

м'явучать.  Св.  Л.  295. 
Мягкий,  м'йгко  и  пр.  =  М'який, м'яко  и  пр. 

М  язі,  вів,  м.  мн;  Мускулы.  Вх.  Пч. 
І.  14. 

М'який  и  мнякйй,  а,  е.  Мягкий;  не 
суровый,  уступчивый.  Я  такий,  як  хліб 
м'який.  Ном.  Л»  3234.  Учора  дуже  холодно 
було,  а  тепер  м'який  вітер  віє.  Каменец,  у. 
Ум.  М'якенький,  инякёнький,  мякёсенький  и 

мнякёсенький.  У  зайчика  шкурка  м'якенька. 
Рудч.  Ск.  II.  15. 

М'якйиа  и  мнякйна,  ни,  ж.  Мякина. 

Сим.  226.  Скале  зуби,  як  собака  на  м'якині. 
Звенигор.  у.  Ум.  М'якйнна  и  мнянйнка.  І  се 
слово  не  м'якинка.  Ном.  №  13040. 

М  якість  и  мнйкість,  кости,  ж.  Мяг- 
кость. 

М'йко  и  мийко,  нар.  Мягко.  Ум. 
М'якенько,  инякёньно,  и  якёсеньно  и  мнякё- 
сенько. 

М'йкота  и  мнйкота,  ти,  ж.  1)  съ  удар, 
на  посліднемь  слогі.  Мягкость.  Як  по- 

стелю сіна,  то  м'якота  спати.  Лебед.  у. 
2)  съ  удар,  на  перномъ  слогі.  Мякоть 
мяса.  Черк.  у. 

М'якуватий  и  ннякуватнй,  а,  є. 
Мягковатый.  Павлогр.  у. 

М  якуш  и  мнякуш,  ша,  м.  1)  Мяг- 
кія  части  мяса.  Каменец,  у.  2)  Раст.  Ро- 
ІепШІа  апзеїіпа.  Вх.  Пч.  І.  12. 

М'якулпечка  и  мнякушечка,  ки,  ж. 
Ум.  отъ  м'якушка. 

М  якушка  и  мняк^шка,  ки,  ж.  1) 
Мякишъ  хлібини.  Син  на  снідання  нарі- 

зав беззубому  батькові  самих  шкуринок,  а 
собі  брав  м'якушку-  Грин.  І.  296.  2)  О 
человікі:  мягкосердечный,  добрый.  Я, 

бачте,  такий  чоловік — м'якушка,  що  не- 
хаг"  де  яка  пригода  або  журба,  або  сму- 

ток, то  зараз  там  мої  й  жалощі.  МВ. 

(КС.  1902.  X.  155).  Ум.  М'янушечка  и  мня 

кушечна. М'якчйти.  См.  М'якшити. 
М'якшати  и  мнякшати,  шаю.  вш 

гя.  Ділатьсл  мягче.  Залізо  в  огні  і  під  мо- 
лотом м'якшає.  Драг. 

М'гкшйти,  мнякшйти,  шу.  шйш  и 
м'якчйти,  мнякчйти,  чу\  чйш,  г.і.  Раз- 

мягчать. Сей  вітер  м'якшить  сніг.  М'як- 
шить суху  ріллю  на  полі.  К-  ГІсалт.   144. 

М'йлиця  и  мнйлиця,  ці,  ж.  1)  Мял- 
ка для  льна  и  конопли.  Вогод.  у.  2)  Мя- 
тая солома.  Остер,  у.  3)  Потасовка.  Піди, 

ще  й  тобі  м'ялиці  дадуть.  НВолын.  у. 
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М  ало  и  мнило,  ли,  с.  1)  Деревянный 

пестъ.  Як  ухвачу  м'яло,  виб'ю  тобі  зуби- 
Чуб    У.  696.  2)  Мямля. 

М  я  льни  ця,  ці,  ж.  Ручной  приборъ 
для  мятья  кожъ.  Части  его:  стовп — дере- 

вянный столбъ,  вставленный  въ  колоду — 
постаментъ  съ  пяткой,— на  которой  столбъ 
вращается;  надътый  на  столбъ  круг — дере- 

вянный дискъ  съ  крилани— рукоятками; 
шпилі  з  рогачиками — палки  съ  головками, 
вставленными  въ  дыры  на  кругЬ  для  за- 
жиманія  кожи;  рівчак — каналъ  въ  столбъ, 
въ  который  вкладывается  кожа  и  прижи- 

мается сверху  вторымъ  кругомъ.  Вас.  159. 
М  яеарь,  рй,  м.  Мясникъ.  Вх.  Уг.  253. 
М'ясйво  и  мнясйво,  за,  с.  Мясное; 

мясная  пища,  кушанье.  Столи  ною  погну- 

лись від  м'ясива.  К.  1ов.  47.  На  обід  у  за- 
порожців мало  подавили  м'ясива,  а  все тілько  рибу.  К.  ЧР.  285. 

М'ясний  и  мняснйй,  а,  6.    Мясной. 
М'ясниці  и  нняснйці,  ць,  ж.  мн. 

Мясоъдъ  Ой  вес  пости,  та  чес  поїти 

та  будуть  м'ясниці.  Ни.  Ум.  М'яснйчень- ии,  ►.  няснйченьки.  Чуб.  V.   158. 

М'йсо  в  мнйсо.  са.  г.  Мясо.  Не  буде 
з  тог  кози  мяса.  Ном.  -V  5647.  Коза 
наша  и  мнясо  наше.  Ном.  Л?  7462.  Ум. 

М'ясцё,  мнясцё. 
М  ясовйй,  а,  ё.  Мясной.  Лізу,  лізу  по 

залізу  на  м'ясову  юру.  (Загадка:  кінь). 
Чуб.  I.  310. 

М'ясожёрець,  рця,  к.  Плотоядное  жи- вотное. Желех. 
М  ясожёрний.  а,  е.  Плотоядный. 

Желех. 

М'ясцё  и  мнясцё.  ця.  г.  Ум.  отъ 
м'йсо. 

М'йта  и  мнята,  ти,  ж.  Мята:  а)  МепіЬа 

отлешаїіз:  б) — водяна.  МепіЬа  Щааііеа  Ь. 
Анн.  214:  в) — кучерява.  МепіЬа  рірегіїа  Ь. 
Уаг  сгікра;  г)— холодна.  МепіЬа  рірегіїа  І.. 
д) — польова.  МепіЬа  апепвіз.  ЗЮЗО.  1. 

128;  є)  Песяча  м'ятна.  Хереіа  саііагіа.  Вх. 
Нч.  І.   11.  Ум.  М'ятна,  мнятка. 

М  йти  и  мнйти,  нну,  мыеш.  и.  1) 
Мять.  Не  терши,  не  мнятаи,  не  їсти  ка- 

лача. Ном.  №  6033.  Я  не  буду  хусти- 
ноньки  ні  терти,  ні  мняти.  Мет.  23.  2) 
Бить.  Лягла  не  клята,  встала  не  мнята. 

Ном.  №  8909.  3)— шкури.  Заниматься  вы- 
.ділкою  кожъ.  4)  Не  рішаться,  колебаться. 
Мне  та  й  мне, — коли  не  продаси,  то  так 
і  кажи.  Каменец,  у. 

М'йтися  и  мнятися.  мнуся,  мнешся, 
гл.  1)  Мяться.  Терлось  та  м'ялось.  Чуб. 
2)  Мяться,  не  рішаться.  Молоденький  ко- 

заченько під  оконечком  мнеться.  Чуб.  III. 
173. 

М'йтва  и  мнйтка,  ки,  ж.  Ум.  отъ м'йта. 

М'яткйй,  а,  е.  Мягкий.  Вх.  Зн.  38. 

М'ятлйця,  ці,  ж.  Раст.=Метлиця. 
ЗЮЗО.  І.   110. 

М'йтннй,  а,  е.  Мятный. 
М'яхкйй,  а,  ё.    и  пр=М  який  и  пр. 
М'йцкатн,  как»,  еш,  м.  Мять.  Сир 

кочеють  і  мецкають  у  руках,  аж  вироблю 
з  нею  паліницу.  Шух.  І.  216. 

М'яч  и  мняч,  ча,  м.  Мячъ.  Полетиш, 
як  м'яч.  Ном.  №  4319.  Стріляють  було  у 
них,  а  вони  як  мнячі  кулі  ловлять  та  на- 

зад себе  кидають.  Мнж.  133. 

Мичка,  ки.  ж.    Раст.    ТурЬа  Міїоііа. 
ЗЮЗО.  І.  140. 

М'яшкурити  и  мнйпгкурити,  рн>, 
риш,   1.1.  Мять. 

"  'Щ&ї' 
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На,  пред-  1)  Съ  винительнымъ  паде- 
жемъ:  а)  Указываетъ  на  предметъ,  къ  ко- 

торому направляется  движеніе:  на,  въ.  Ой 

я  з  роду  чумакую,  на  гору  йду — не  бичую, 
а  з  іори  йду — не  гальмую.  Бал.  I.  Запла- 

кала Морозиха,  ідучи  на  місто.  Грнн.  III. 
588.  Роспитаю  гилях  на  Московщину. 
Шевч.  78.  Ой  полети,  іалко,  ой  полети, 
чорна,  на  Дій  риби  їсти.  Нн.  Визволь, 
Господи,  всіх  бідних  невольників  з  тяжкої 
неволі  турецької...  На  тихі  води,  на  ясні 
зорі,  на  простії  дороги,  на  руський  беріг, 
на  край  веселий,  меж  мир  хрещений.  Пі- 

шов   на    низ.    Повернувся    на    схід   сонця. 
б)  Указываетъ  расоространеніе  по  извіст- 
ному  пространству:  на,  въ,  по.  „Стала 
слава  на  все  село,  стали  й  поговори  та 
про  тую  дівчиноньку,  що  чорнії  брови.  Нп. 
На  всю  Україну    голосна    була    його  слава. 
в)  Указываетъ  предмета,  на  который  обра- 

щено дійствіе:  на.  Прийшов  чужоземець, 

татарин,  і  ото  вже  на  Вишюрод  б'є. 
ЗОЮР.  І.  Й.  З  одним  Богом  на  сто  ворог. 
Ном.  №  12.  На  слуги  свої,  на  турки-яни- 
чари  зо-зла  гукає-  АД.  І.  89.  Ой  важу, 
важу  на  ту  дівчину  вражу.  Нп.  Тоді  царь 
сказав  на  тою  чоловіка:  іди  сюди!  Грин.  І. 
175.  Напосівся  на  мене,  шоб  дав  йому  гро- 

шей. Пам'ятати  (забутися)  на  його,  на  щб. 
Помнить  (забить)  о  комъ,  о  чемъ.  А  ти 
на  мене  забулася.  Г.  Барв.  529.  Питати  на 

щб.  Спрашивать  о  чемъ.  На  здоров'я  тебе, 
брате,  буду  питати.  ЗОЮР.  І.  26.  Надя- 

гати на  ногу.  Хромать.  Желех.  Шдати  на 
кбго.  Ждать  кого.  Час  не  жде  на  нас,  Св. 
Л.  295.  Вірити  на  нбго,  ні  що.  Довірять 
кому,  вірить  чему.  Ой  вірь  же  ти,  дівко 
молода,  на  козацьке  слово.  Нп.  На  його  пан 
вірив...  як  на  рідного  батька.  Грин.  І.  92. 
г)  Указываетъ  предметъ,  для  котораго  что- 
либо  еділано  или  делается  въ  смысл*  для: 

На  мірошника  вода  робить.  Носії.  Тут  на 
вовків  привілля:  ліс  великий  та  густий,  та 
яри.  Волч.  у.  Мішок  на  жито-  Як  на  мёне. 
По  моему  мнЬнію.  Як  на  мене,  то  се  дур- 

ниця. Если  бы  это  со  мной,  если  бы  такъ 
мні.  Як  на  мене,  то  я  б  його  й  вигнав  за 
се,  д)  Указываетъ  ціль  дійствія:  на,  въ, 
для.  Раз  у-осени  пан  поїхав  на  лови.  Рудч 
Ск.  II.  75.  Людей  на  панщину  женуть 
На  заріз  людей  ведуть.  АД.  I.  75.  Ходімо 
в  близькі  містечка,  щоб  і  там  проповіду 
вав:  на  те  бо  вийшов  я  Єв.  Мр.  І.  38 
На  те  й  мати  родила,  гцоб  дівчина  лю- 

била хорошою  челядина.  Рудч.  Чп.  184 
А  Бог  людям  на  науку  поставив  їх  в  полі 
Шевч.  474.  Треба  ж,  голубко,  її  на  розум 
навчити:  се  дурні  голови.  МВ.  (О.  1862, 
III.  38).  На  лихо  вчити.  На  попи  вчи- 

тися. Рушило  Півпівника  в  дорогу,  стре 
пенуло  крилцем  і  трейчи  заспівало  на  знак 
свого  одходу.  К.  (0.  1861.  IV.  40).  Віти 
тернові  рубайше,  по  шляху  покидайте, 
мені,  брату,  пішому  піхотинцю,  на  при- 

знаку бивайте.  АД.  І.  115.  На  пожиток.  На 
пользу,  въ  пользу.  Желех.  є)  Указываетъ 
орудіе  или  средство  дійствія:  на,  о,  объ. 
Дай  заграю  я  на  дудку,  а  то  давно  вже 

грав-  Драг.  341.  Не  на  те  козак  п'є,  що 
є,  а  на  те,  що  буде.  Посл.  Проміняв  на 
личко  ремінець.  Посл.  Присягати  на  Єван- 

геліє. Желех.  А  третій  брат,  менший, 
піша  пішаниця,  за  кінними  братами  уга- 

няє і  на  біле  каміння,  на  сире  коріння  свої 
ніжки  козацькі- молодецькі  побиває.  АД-  І. 
107.  Бачив  чорта  на  свої  власні*  очі, — 
отеє  як  вас  бачу.  МВ.  (КС  1902.  X.  141). 
ж) Указываетъ  признань  предмета,  состав- 
ляющій  одно  логическое  цілое  съ  оареді- 
ляемымъ  словомъ  или  сказуемымъ:  на,  по. 
На  нбгу  кривйй.  Хромой.  Горобчичок  мані- 
інький,    на    ніженьку  кривісінький.    Грин. 



На — Набагнитч. 

997 
III.  662.  На  красу  (вроду)  гарний.  Краси- 

вый, їй,  козаче  молоденький,  на  вроду  пре- 
красний. Грин.  III.  175.  На  масть  рудий. 

Така  ж  тиха,  тика  й  мова,  тільки  на 
брівоньки  чорноброва,  а  на  личенько  ще  й 
білійша,  тільки  на  словечке  не  вірній  ша. 
Лавр.  39.  Були  (шовковиці)  всякі:  і  чер- 

воні, і  білі  на  яіідки.  О.  1802.  V.  98. 
Рости,  рости  ти,  черемхо...  тонка,  тонка 
та  висока,  і  на  лист  широка.  Грии.  III. 

199.  Був  священник  ни  ім'я  '.іахарія.  Єв. Л.  І.  5.  Єсть  у  Київі  чоловік,  на  ймення 

Кирило,  на  прізвище  Кожсм'яка.  ЗОЮР. II.  28.  3)  Указываете  образь  или  способъ 
дійствія:  на,  въ.  Кричати  на  ввесь  рот. 
Желех.  На  смерть  порубав.  Желех.  На 
превелику  силу  зробив.  Желех.  Діждавшися 
другою  дня,  Іаба  на  тще  серце  так  і  ру- 

шила до  пошти  Г.  Барв.  497.  и)  Указы- 
ваете то,  во  что  изменяется  предметы  на, 

въ.  Порубали  козаченька  на  мілку  дробину. 
Нп  Побив  на  мотлох.  Желех.  Помололи 

пшеницю  на  борошно,  і)  Указываете  мо- 
менті., въ  который  совершается  дійствіе, 

или  продолжительность  времени:  на,  въ. 
На  Великдень,  на  соломі  проти  сонця, 
діти  ірались  собі  крашанками.  Шевч  461. 
На  той  час  він  був  дома.  Хоч  би  на  ра- 

мок сніг  перестав.  На  Петра.  Въ  день  св. 
Петра  А  як  прийде  нудьга  в  гості  та  й 
па  ніч  засяде.  Шевч.  446.  На  рік  пішов 
з  дому.  На  Дону  по  два  карбованці,  мов- 

ляв, косареві  на  день.  Г.  Барв.  438.  к)  Ука- 
зываете количество  или  міру:  на  На  три 

карбованці  купив.  Круг  містечка  Берестечка 
на  чотирі  милі  мене  славні  запорожці  своїм 
трупом  вкрили.  Шевч.  491.  На  новий  рік 
прибавилось  дня  на  заячий  скік.  Ном. 
.V  513.  2)  Оь  мъстнымъ  падежемъ:  а)  Ука- 

зываете місто,  на  которомъ  или  близъ 
котораго  что  нибудь  находится  или  проис- 

ходить: на,  въ.  І  в  хаті  не  чуть,  і  на 
дворі  не  видно.  МВ.  II.  8.  Ой  на  горі  та 
женці  жнуть.  Закр.  I.  65.  Стоїть  той 
дід  на  воротях  із  кийком.  Рудч.  Ск.  I.  43. 
/  на  місті  була,  і  горілку  пила.  Нп.  На 
сонці  полотно  сушили.  Багацько  у  його 
добра...  на  видноці  і  під  замками.  Греб. 
317.  На  рушнику  стати.  Обвінчаться.  1а 
поможи.  Боже,  на  рушнику  стати, — тоді 
не  розлучить  ні  батько,  ні  мати.  Нп. 
б)  То,  что  иміеть  значеніе  по  отношенію 
къ  предметамъ  въ  пространств^  перено- 

сится на  лица,  дійствія  и  состоянія:  на, 
въ.  На  обіді  в  його  був.  Він  уже  на  під- 

питку.   Васюринський    козарлюга    на  меду 

гуляє.  О.  1862.  X-  Скажи  мені,  моя  мила, 
що  маєш  на  мислі?  Нп.  А  в  мене  не  те 

на  думці-  Г.  Барв.  211.  Я  не  була  з  вами 
на  розмові.  Каменец,  у.  в)  Указываете 
время,  въ  теченіе  ісотораго  что-либо  про- 

исходить: на,  въ,#при.  На  тім  тиждні 
се  було.  На  весні.  Весною.  А  на  третю 
нічку  вийшла  на  зорі.  Грин.  III.  На  днях 
ходити.  Быть  въ  посл*днихъ  дняхъ  бере- 

менности. КС.  1883.  її.  394.  На  смерті 
побивавсь  цілу  ніч.  Черк.  у.  г)  Указываете 
орудіе  или  средство,  при  помощи  кото- 

раго что-нибудь  происходить:  на.  Прий- 
шов пан  Палій  додому  да  й  сів  у  наміті, 

на  бандурці  вшраває:  „Лихо  жити  в  сві- 
ті". ЗОЮР.  I-  190.  Покайтеся,  христіяне, 

на  мені,  як  матері  не  шанувати.  Грин.  І. 
84.  д)  Указываете  образъ  или  способъ 
дійствія:  въ.  Чим  вони  не  люде?  І  добрі, 
її  заможні,  усі  їх  на  повазі  мають.  МВ. 
И.  111.  На  перешкоді,  вона  йому  стала. 
Йому  вже  й  мухи  на  заваді.  Поел,  є)  Ука- 

зываете причины  или  основаніе  дійствія: 
на,  изъ-за.  Маючи  надію  на  твоїм  слові. 
Не  треба  ся  на  дівчат  бити,  ж)  Указы- 

ваете признакъ  предмета,  составляющій 
одно  логическое  цілое  съ  опредъляемымъ 
словомъ  или  сказуемымъ,— - не  переводится; 
но-русски  въ  этомъ  случаі  ставится  тво- 

рительный падежъ:  Моя  мила  миленька, 
на  личеньку  біленька.  Нп.  Придавлено  його 
й  примучено  на  тілі,  ослаблено  його  й  ска- 

лічено на  дусі.  К.  ХП.  130. 
На,  нате,  меж.  На,  возьми,  возьмите. 

Ластівко,  ластівко!  на  тобі  веснянки,  дай 
мені  білянки.  Ном.  №  266.  Ой  нате  вам,  ри- 

балочки, горілки  напиться.  Мет.   18. 
Еабабити.  блю,  биш,  гл.  Принять  ні- 

сколько  душъ  дітей.  Я  собі  набабимі  ону- 
ків,— аж  п'ятеро.  Харьк.  г.  Ось  тобі  й  ча- 

бабила,  що  Мотря  аж  ноги  простягла. 
Набавити,  ся.  См   Набавляти,  ся. 
Набавка,  ки,  ж.  Прибавка  (къ  ціні). 

Набавляти,  ляю,  еш,  сов.  в.  набави- 
ти, влю,  виш,  м.  1)  Прибавлять,  приба- 

вить, добавлять,  добавить.  Іднак  я  горілки 

набавлю,  як  вип'ю,  зараз  поставлю.  Чуб. 
V:  1088.  2)  Наводить,  навести,  навлекать, 
навлечь,  причинять,  причинить.  Сусіди,  що 
нас  набавили  нужди  і  біди.  Гол.  І.  127. 
Набавити  лиха,  страху,  хороби... 

Набавлятися,  ляюся,  ешся,  сов.  в. 
набавитися,  злюся,  вншся,  ід.  Вдоволь 
веселиться, — повеселиться.  Нім  вони  ся 
набавили,  штирі  свічки  спалало.  Гол.  1.81. 

Набагнйти.  См.  Набагняти 
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Набагнути,  гну,  неш,  гл.  1)  Припом- 
нить, выдумать.  На  всячину  я  набагла.  Вх. 

Зн.  38.  2)  Сильно  пожелать.  Вх.  Зн.  38. 

Набагнутися,  нуся,  нешся,  гл  =На- 
багнутн  2.  Набагся  того.  Зн.  Вх.  38. 

Набагняти,  няю,  вш,  сов.  в.  набаг- 
нйти,  гаю,  ниш,  гл.  Нагрязнять,  на- 
грязнить. 

Набажатися,  жаюся,  ешся,  гл.  Испы- 
тать много  желаній,  нажелать  себі  многаго. 

Набажний,  а,  е-  Сильно  желающій. 
Вх.  Зн.  38. 

Набазаруватися,  руюся,  ешся,  гл. 
Вдоволь  поторговать  или  побыть  на  ба- 

зар*. Ну  що,  набазарувалися?  (Спрашива- 
готъ  возвращающихся  съ  базара).  Со- 
сяицк.  у. 

Набазграти,  раю,  вш,  гл.  Напачкать, 
написать  каракули. 

Набазікати,  ся.  См.  Набазікувати,  ся. 

Набазікувати,  кую,  вш,  сов.  в.  наба- 
зікати, каю,  вш,  гл.  Наговаривать,  наго- 
ворить, набалтывать,  наболтать. 

Набазікуватнся,  куюся,  ешся  сов.  в. 
набазікатися,  каюся,  ешся,  гл.  Нагова- 

риваться, наговориться,  набалтываться,  на- 
болтаться. 

Набакир  и  набакйрь,  нар.  Набекрень. 
Браво  сидів,  закинувши  набакир  смушеву 
шапку.  Стор.  Взяв  набикирь  писарь  шапку. 
Г.-Арт.  (О.  1861.  III.  103). 

Набалакати,  ся.  См.  Набалакува- 
ти, ся. 
Набалакувати,  кую,  вш,  сов.  в.  на- 

балакати, каю,  вш,  гл.  Наговаривать,  на- 
говорить.. Набалакав  баюто,  а  слухати 

нічого.  Харьк.  у. 
Набалакуватися,  куюся,  ешся.  сов.  в. 

набалакатися,  каюся,  ешся,  гл.  Нагова- 
риваться, наговориться.  Набалакайся,  коли 

не  завізно.  Ном.  №  12992. 
Набаламутити.  См-  Набаланучувати. 
Набалажучувати,  чую,  вш,  сов.  в. 

набаламутити,  мучу,  тиш,  гл.  1)  Набал- 
тывать, наболтать  (о  жидкости).  2)  Произ- 
водить, произвести  смуту,  безпорядокъ.  3) 

Наоболыцать,  насоблазнять  многихъ. 

Набаляндраснти,  ращу,  сиш,  гл.  На- 
болтать, наговорить  чепухи. 

Набаляндраситися,  шуся,  сишся,  гл. 
Наговориться  вдоволь  о  пустякахъ. 

Набарложйти,  жу\  жйш,  гл.  На- 
грязнить. 

Набарложйтнся,  ж^ся,  жншся,  гл. 
Належаться  въ  грязи  (о  сниньі). 

Набасуватися,  су"юся,  ешся  гл.  Вдо- воль наскакаться  (о  кон*). 

Набатувати,  тую,  вш,  гл.  1)  Навью- 
чить, нагрузить.  2)  Нарізать  большими ломтями. 

Набахтуритя,  рю,  риш,  гл.  Набить 

вздоромъ,  пустяками  (голову).  Набахту- 
рив  йому  голову. 

Набачйти,  чаю,  вш,  сов.  в.  набачити, 

чу,  чиш,  гл.  ІІримічать,  примітить,  за- 
мітить. Пішли  солдати  колядувать  та  й 

набачили,  шо  у  сінях  під  стріхою  сало  ви- 
сить. Мнж.  108.  Хома  ходив,  витріщав 

баньки,  ніяк  не  набачить  шкапи.  Ртдч. 
Ск.  II.  175. 

Набачитися,  чуся,  чишся,  гл.  Вдо- 
воль насмотреться.  Желех. 

Набгати,  гаю,  вш,  гл.  1)  Многое  со- 
гнуть, свернуть.  2)  Набивать,  набить  въ 

большомъ  количеств*;  напичкать.  Набгав 
повну  кишеню  горіхів. 

Набгом,  нар.  Биткомъ.  Набшли  мішок 
конопель  набгом. 

Набедра,  нар.  Сидіти,  їхати  набедра. 
Сидіть,  їхать  на  лошади  верхомъ  ва  бед- 
рахъ  (позади  обыкновеннаго  с*дока  на спин*). 

На-бёзбаш,  нар.  Безъ  пастыря,  безъ 
пастуха. 

На-безрік,  нар.  Никогда;  безъ  срока. 
Віддасть  на-безрік.  Никогда  не  отдастъ. 
Ном.  №  10634. 

Набелькотати,  чу\  чеш,  гл.  1)  Набор- 
мотать, наговорить  невнятно.  2)  Набол- 

тать, наговорить  много. 
Набендюжитися,  жуся,    жншся,    гл. 

Надуться.   Чою  то  вже  так  нмбендюжився? 

Набенкетуватися,    ту^юся,    ешся,  гл. 
Напироваться. 

Наберберити,  рю,  риш,  гл.  Намішать, 
наболтать  чего. 

Набесідувати,  дую,  вш,  ід.  Нагово- 
рить, бесідуй.  Набссідувала,  наговорила, — 

взяла  мазннцю,  за  медом  пішла-  Ном. 
№  12996. 

Набехтатися,  таюся,  ешся,  гл.  На- 

жраться. 
Набивати,  ваю,  вш,  гл.  сов.  в.  на- 

бити, б'ю,  б'єш,  гл.  1)  Набивать,  набить, 
наколачивать,  наколотить.  Бондарь  відра 
набиває.  Шевч.  540.  2)  Набивать,  набить, 
наполнять,  наполнить.  Як  кием  набгіто 
жидів  в  хаті.  Чуб.  І.  252.  3)  Заряжать, 
зарядить.  Набивати  рушницю.  4)— черінь. 
Ділать  подъ  печи  изъ  глины  или  изъ  гли- 

ны со  щебнемъ.  Сим.  129.   5)  Только    въ 
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сов.  в.  Побить,  поколотить.  За  нагие  жито 
та  ще  нас  і  набито.  Ном.  №  4057. 

Набиватися,  ваюся,  вшся,  сов.  в. 

набитися,  б'юся,  б'єшся,  гл.  Набиваться, 
набиться.  Не  набивається  сей  обруч  на 
діжку.  2)  Набиваться,  набиться,  напол- 

ниться. Само  в  мішки  набивається.  Рудя. 
І.  23.  3)  Заряжаться,  зарядиться.  4)  Вдо- 

воль бить,  побить.  Птиця  з  птицею  не 

наб'ється,  а  козак  з  дівчиною  не  наживеться.. 
Ном.  №  784.  Мужик  дурно  наробився,  а  пан 
йою  иіе  й  набився.  Грин.  III.  639.  5)  На- 

вязываться, навязаться.  Не  набивайтесь, 

щоб  я  купувала.  Хиба  я  їх  просив'!  Соми 
набилися.  Мир.  Нов.  II.  66. 

Набивай,  на,  м.  1)  Палка,  которой  въ 
недьницахъ  набивають  нуку  въ  мішки. 
Новомоск.  у.  2)  Бондаревій  инструмента 
для  набиванія  обруча  на  бочку.  Сумск.  у. 

Набивачка,  ки,  ж  = Набнвач  1.  Мнж. 
104. 

Набирати,  ся = Набірати,  ся. 
Набити,  ся.  См.  Набивати,  ся. 
Набйток,  тку,  л<.=Набутов  1.  На- 

биток  злий  не  спірний.  Ном.  №  10374. 
Набійка  ки,  ж  Верхняя  половина 

ляди  (см.)  въ  Стрыйск.  у.  МУЕ.  III.  24. 
Набіг,  гу\  м.  Набігь. 

Набігати,  гаю,  аш,  гл.  Набігать,  бі- 
гая  получить.  Набігав  собі  пранців. 

Набігати,  гаю,  аш,  сов.  в.  набігти, 
біясу\  жнш,  гл.  1)  Набігать,  набіжать. 
Пішла  вдова  в  поле  жати,  стала  хмара 
набігати.  Мет.  291.  Вовки  сіроманці  на- 

бігали. Мет.  7.  А  татарва  як  набігала, 
то  вже  я  замужем  була.  Котл.  Ен.  III. 
12.  На  очі  набігати.  Мелькать  предъ  гла- 

зами. Шлях  мигтить,  гаг  та  ліси  на  очі 
набігають.  Ян  набіжить.  Какъ  придется. 
Треба  жить,  як  набіжить.  Чуб.  І.  251. 
2) — на  щб.  Наскакивать,  наскочить  сь  раз- 
біга  на  что-либо.  Чого  ти  не  дивишся? 
Набіг  на  чоловіка!  3)  Находить,  найти. 
Йою  найшли  татари,  набігли  йою  сон- 

ною. КС.  1882.  ,ХІІ.  508.  Як  набіжиш, 
то  й  купи.  Набігти  тропи.  Найти  дорогу, 
попасть  на  дорогу.  Є  доля  у  всякою,  та 
не  набіжить  чоловік  тропи.  V.  Бари.  416. 
4)  Натекать,  натечь.  Набігла  вода  в  по- 

гріб. 5)  Серце  набіга.  Нін  чоловік  нічою,  а 
так  на  йою  иноді  серце  набіга,  т.  є.  ицог- 
да  онъ  сердится.  Павлогр.  у. 

Набігатися,  гаюся,  вшся,  и.  Набі- 
гаться. Набігався,  пійду  ляжу  спати.  Чуб. 

Набігти.  См.  Набігати. 

Набідкатися,  каюся,  вшея,  гл.  Наго- 
вориться о  своей  біді,  о  своемъ  горі. 

Набідуватися,  дуюся,  вшся,  гл.  Мно- 
го витерпіть,  вдоволь  побідствовать. 
Набіжка,  ки,  ж.  Барышъ,  прибыль. 

Як  по  копію»  набіжки,  то  й  то  гаразд. 
Лубен,   у. 

Набіжний,  а,  е.  Прижитой  вні  брака 
(о  ребенкі).  Це  дитя  набіжнеє  у  неї:  вона 
покритка.  Екатер.  у. 

Набій,  бою,  м.  1)  Зарядъ.  У  ладів- 
ниці  ні  однісінькою  набою.  ЗОЮР.  І.  186. 

2)  Навалъ  сніга  на  дорогі.  3)  Утоптан- 
ная сніговая  дорога  (Шух.  І.  81),  а  так- 

же сліди  санной  дороги,  замітньїе  пзъ 
подъ  наметеннаго  сніга  (Конот.  у.).  4) 
Гусеница  насікомаго  Агсііа.  Вх.  Пч.  І.  5. 

Набік,  нар.  Прочь  сь  дороги,  въ  сто- 
рону. Набік,  хлопці,  набік,  хлопці,  бо  чорт 

мужа  несе.  Чуб.  V.  648. 
Набіл,  лу.  м.  Молочные  продукты. 
Набілити,  лю,  лиш,  гл.  Набілить. 

Набілитися,  люся,  лишся,  гл.  Набі- 
литься. Прийде  неділенька,  набілися,  пойди 

до  церкви,  помолися.  Чуб.  V.  781. 

Набіл  ки,  ків,  м.  мн.  1)=Ляда  или  — 
лядобійці.  (Угорск.).  МУЕ.  III.  24.  2) 
Сплетни.  Набілки  набити.  Пустить  сплетни. 
Люде  вже  набілки  набили,  що  Мотря  за' 
вагітніла. 

Набілдя,  ля,  с  Білье?  Вберімось,  ба- 
бусеньку, у  біле  набіллє  да  й  ходімо,  ба- 
бусеньку, на  час  на  весіллє.  Грин.  III.  340. 

См.  Білля. 
Набілити,  лйю,  вш,  гл.  Намекать.  Так 

мені  набіляла,  аж  не  вимовляла. 

Набір,  нар.  Въ  долгъ.  Набрав  на- 
бір башто,  а  коли  то  гроші  платитиме. 
Набір,  ббру,  м.  Наборъ.  Бути  ж 

мені  у  неволі,  у  некруцькому  наборі.  Нп. 

Набіраний,  а,  е.  Изъ  покупной  мате- 
рій сшитый.  КС  1893.  V.  279. 
Набірати,  раю,  вш,  сов.  в.  набрати, 

беру\  реш,  гл.  1)  Набирать,  набрать.  Уже 
човник  води  набіра.  Чуб.  V.  505.  Було 

глек  варенухи  наберуть  та  сидячи  п'ють. 
Ном.  Набрав  хліба  скільки  схотів. 

Набери  мішок  борошна.  2) — хуру.  Накла- 
дывать, наложить  возъ  Ой  я  тебе  пустю 

з  чумаками  чумакувати:  ой  ти  будеш 
хуру  набірати,  а  я  буду  гроші  одбірати. 
Грин.  III.  572.  3)  — невід.  Укладывать,  уло- 

жить неводъ  въ  лодку  такимъ  образомъ, 
чтобы  верхъ  невода  складывать  въ  строго 
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ноелътювательномъ  порядні. въ  одну  сто- 
рону, нужнее  крыло— въ  другую,  а  матню — 

особо, — тогда  при  забрасьіваніи  псі  части 
невода  быстро  и  правильно  спускаются  въ 
коду.  Вас.  186.  4) — пряжу.  Натягивать  ни- 

ти основы  въ  ткацкомъ  станкі,  пропуская 
ихъ  сквозь  начиння  и  блят  (см.)  Конст.  у. 
5)  Покупать,  купить  матерій.  Наорала 
плису  собі  на  керсетку  та  черкасину  Гргщь- 
ковг  на  штани.  Харьк.  6) — тіла.  Нолніть, 
пополнить,  толстіть,   ПОТОЛСТІТЬ. 

Набіратися,  раюся,  ешся,  сов.  в.  на- 
братися, берися,  рёшся,  ы.  1)  Набирать- 

ся, набраться.  Набралося  в  чобіт  води.  Як 
набереться  води  в  ухо,  то  персхилс  голову 
та  й  скаче.  Ном.  Л»  336.  2)  Брать,  взять 
достаточно,  много.  Набрався  стільки,  що  й 
не  донесеш.  Набравсь  чорт  багатих,  то 
вбогих  кидає.  Ном.  №  1446.  3)  Напол- 

няться, наполниться.  Глекстав  набіратмя. 

Рудч.  Ск.  І.  18.  4)  Нріобрітать,  пріоб- 
рість,  получать,  получить.  Сили  й  розуму 
од  його  всяка  тварь  набралась.  К.  11С.  74. 
Набравшися  науки  в  сивоусих.  К.  Іов.  33. 
Набратися  біди,  лиха.'  Претерпіть  бідствія. 
Тогді  набрались  всі  сто  лих.  Котл.  Ен. 
—  на  шию.  Залізать  въ  долги.  Прийдетъся 
випити  з  людьми,-— знов  набірається  на 
шию.  О.  1862.  73.  — розуму.  Поумніть. 
Набірайся  розуму!  —  охоти.  Воодушевиться. 
Випив  чарку,  набравсь  охоти  та  й  пішов 

уночі  лісом.  НВолын.  у.  -  слави.  Подвер- 
гаться сплетнямъ.  Нема  впину  вдовиному 

сину,  що  звів  з  ума  дівку  сиротину.  Ой 
ізвівши,  на  коника  сівши:  зоставайся, 

слави  набірайся.  Мет.  15.  — страху.  На- 
пугаться. 5)  Напиваться,  напиться  пья- 

нымъ.  Набрався,  як  свиня  мулу.  НВолын. 
у.  6)  Сходиться,  сойтися.  Багато  народу 
набралось. 

Набісйтися,  пг^ся,  сншся,  гл.  Наві- 
ситься. 

Наблажнти,  ясу,  ясиш,  гл.  Принести 
добро,  благо.  Дєкувати  Тобі,  Господи,  за 

дар  Божий,  с'єтій  землі,  мамі  нашій,  за 
твою  росицу,  за  твій  дар,  за  твою  благо- 

дать, що  ее  нам  наблажила.  (Гуц-  молит- 
ва). ПЛух.  1.  38. 

Наближати,  жаго,  вш,  сов.  в.  набли- 
зити, ясу,  зиш,  іл.  Приближать,  при- 

близить. 
Наближатися,  жагося,  еюся_,  сов.  в. 

наблизитися,  жуся,  вншся,  и.  Прибли- 
жаться, приблизиться.  Зраділа,  що  панство 

таке  наближалось  до  неї.  Левиц.  І.  210. 
Наблизилось  до  вас  царство  Боже.    6в.  Л. 

X.  9.  Смерть  наближається.  Мир.  ХРВ. 
313.  Піджидать,  поки  наблизяться  (гуси), 
бо  цілісінький  табун  ходив.  Сим.  217. 

Наближувати,  жую,  вш,  гл.— Набли- 
жати. Наближує  пальгм  ті  до  дитинки. 

Чуб.  НІ.  84. Наближуватися,  жуюся,  ешся,  гл.=- 
Наближатися. 

Наблизити,  ся.  См.  Наближати,  на- 
ближатися. 

Наблйшкатися,  каюся,  ешся,  гл.  На- 
браться, нахвптаться.  Вона  наблигикалася 

з  ним  такого  гріха,  що  як  уже  й  одвіча- 
тиме  на  тім  світі.  Зміев.  у. 

Наблукатися,  каюся,  ешся,  м.  На- 
шляться вдоволь. 

Набльбвувати,  вую.  еш,  сов.  в. 
наблювати,  блюю,  ёш,  гл.  Наблевывать, 
наблевать.  Желех. 

Набляг^зкати,  каю,  еш,  гл.  Набол- 
тать пошлостей,  вздору;  наврать  чепухи, 

напустословить. 
Наблювати.  См.  Набльовувати. 
Набовтувати,  тую,  еш,  сов.  в.  наббв- 

тати,  таю,  еш,  гл.  Наплескивать,  наплескать, 
насливать,  наболтать.  Набовтала  помий 
повне  відро. 

Набоженство,  ва,  с  Богослуженіе. 
Любо  було  в  церкві  постояти,  набоженства 
послухати.  Св.  Л-  7.  Набоженство  відправ- 

ляти. Служить  обідню. 
Набожний,  а,  е.  Набожный,  благоче- 

стивый. Набожний,  як  жид  подорожній. 

Чуб.  І.  268. Наббжник,  ка,  м.  Полотенце  (вышитое 
или  тканое  съ  узорами),  надіваемое,  для 
украшенія,  на  иконы.  Черниг.  г. 

Набожність,  ности,  ж.  Набожность, 

благочестіе.  Нехай  же  пан  не  трівож'лть 
моєї  набожности.  Левиц. 

Набожно,  нар.  Набожно,  благочестиво. 
Наббйчик,  ка,  м.  Шомполъ.  Лебед.  у. 
Наббкуватий,  а,  е.  1)  Наклоненный 

въ  одну  сторону.  Набокувата  дорога.  2) 
Иміюшій  выпуклость  съ  одной  стороны 
(о  дереві),  стянутый  съ  одной  стороны 
(о  шарі).  Набокувате  яблуко.  Харьк. 

Наббкувато,  нар.  Наклонно  въ  одну 
сторону.  Набокувато  зроблений  віз.  Черк,  у. 

Наболілий,  а,  е.  Измученный,  много 
болівшій.  Тліє  під  землею  твоє  наболілеє 

тіло.  Мир.  ХРВ.  55. 
Наболіти,  ліго,  еш,  гл.  Наболіть.  На 

боліло  серденько  від  жалю. 
Набор,  кар.=Набір. 
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Наббристий,  а,  е.  Наборный.  Над 
ліжком  висіло  наборисіпе  сідло.  Стор. 

Наборошнйти.   См.  Наборошнювати. 
Наборошнювати,  нюю,  еш,  сов.  в.  на- 

борошнйти, ню,  нйш,  гл.  —  тісто.  Посы 
пать  мукой  тісто,  чтобы  оно  не  липло  къ 
столу.  Конст.  у. 

Наборсати,  саю,  еш,  гл.  -1)  Нанизать. 
Шух.  І.  130.  2)  Напутать  (нитокъ).  Ото 
скільки  ниток  наборса.га.  Харьк.  г. 

Набражитися,  жуся,  жишся.  гл.  На- 

питься. Набражився,  як  п'яниця.  Ном. 
X  11747. 

Набрати,  ся.  См.  Набірати,  ся. 
Набревкатися,  каюся,  ешся,  гл.  На- 

жраться. 
Набрезґлий,  а,  є.  О  молокі:  скисшій 

(Галиц.).  Желех. 
Набрести.  См.  Наброджувати. 
Набрехати.  См.  Набріхувати. 
Набрехатися,  ш^ся,  шешся,  гл.  1)  На- 

говорить лжи.  Хотя  й  душа  невинная, 
люде  набрешуться.  Гол.  І.  261.  2)  На- 

лаяться (о  собакі). 
Набридати,  дію,  еш,  сов.  в.  набрид- 

нути, дну,  неш,  гл.  Надоідать,  надоість, 
наскучать,  наскучить.  Не  бреши,  спасибі 
тобі — і  своя  брехня  набридла.  Ном.  Л;  6878. 

Набридливий,  а,  е.  Надоедливый. 
Набриднути.  См.  Набридати. 
Набрйжжувати,  жую,  еш  и  набрйж- 

кувати,  кую,  еш,  гл.  Морщить,  стяги- 
вать въ  складки.  Набрйжжувати  чоботи. 

Такъ  сдвигать  голенища,  чтобы  они  были 
въ  складкахъ.  Харьк.  у. 

Набризкати.  См.  Набризкувати. 
Набризкувати,  кую,  еш,  сов.  в.  на- 

бризкати, каю,  еш,  гл.  Набрызгивать, 
набрызгать. 

Набритатися,  таюся,  ешся,  гл.  На- 
хвататься, набраться.  Набрипшвсь  довгів. 

Мнж.   186. 

Набрівнии,  ка,  м.  Дівичій  головной 
уборъ  изъ  краснаго  или  чернаго  плису 
или  бархату,  также  изъ  парчи, — родъ  ши- 
рокаго  обруча,  расширеннаго  спереди,  охва- 
тывающаго  голову.  Лохв.  и  Гадяц.  у.  Сл. 
Д.  Эварн. 

Набрід,  роду,  м.    Пришельцы,  сбродъ. 

Набрідь,  родя,  .«.  Въ  сказкі — эпи- 
тетъ  медвідя,  набревшаго  на  рукавицу, 
полную  звірей:  ведмідь  -  набрівь.  Рудч. 
Ск.  ІІ.   1. 

Набріхувати,  хую,  еш,  сов.  в.  набре- 
хати, шу\  шеш,  гл.  1)  Лгать,  налгать  на 

кого  нибудь,  клеветать,    наклеветать.  Зное 

почали  сестри  набріхувати  иа  меншу. 
Стор.  Люде — собаки, — чого  не  набрегиуть. 
Ном.  №  7805.  Да  се  набрёхано.  Это  враки. 
2)  Говорить,  наговорить  пустяковъ,  врать, 
наврать.  Хтось  мухам  набрехав,  що  на 
чужині  краще  жити.  Гліб. 

Набрбд,  роду,  м  =Набрід.  Всі  кухарі 
і  ввесь  наброд,  побравшись  за  руки,  ходили. 
Котл.  Ен. 

Наброджувати,  джую,  еш,  сов.  в.  на- 
брести, ду\  деш,  гл.  Попадать,  попасть, 

наталкиваться,  натолкнуться,  набрести. 
Дайте  мені  набрести  на  стежку.  Ном. 
№  4903.  Брели  вони  то...  межами,  то  су- 
юловими,  як  набрели  купу  гною.  Св.  Л.  140. 
Набрела  я  іі  хатку  таку,  що  наіїма.іась. 
МВ.  (О.  1862.  Ш.  72).  Коли  це  набрели 
цигана, — веде  пару  коней.  Мнж.  28. 

Набродитися,  джуся,  дишся,  гл.  На- 
бродиться, утомиться  ходьбой.  Ой  зірочці 

по  хмарочці  да  й  не  набродиться-  Чуб- 
III.  179. 

Наброїти.  рою,  їш,  гл.  Накуралесить, 
наділать  глупостей.  Тепер  же  на  мене 
звертає,  сама  наброгвши  біди-  Котл.  Ен. 

VI.  13. 
Набрбстатися,  таюся,  ешся,  гл.=На- 

броститися. Набростйтися.  См.  Наброщуватися. 
Набрбщуватися,  щуюся,  ешся,  сов.  в. 

набростйтися,  іцуся,  стишся,  гл.  Пустить 
почки  (о  дереві),  налиться  (о  колосі). 
Ліс  набростився.  Черк.  у.  У  ячмені  колос 
набростився.  Мил.  93. 

Набруднити,  ню,  нйш,  гл.  Напачкать, 
нагрязнить.   Желех. 

Набрунйтнся,  нюся,  нншся,  гл.  Пус- 
тить почки.  Вже  дерево  набрунилось.  НВо- лынск.  у. 

Набрунькбвуватися,  вуюся,  ешся, 
сов.  в.  набрунькуватися,  к^юся,  ешся, 
і.і.  Пускать,  пустить  почки  (о  дереві). 
Мнж.  186.  Вишні  добре  вже  набрунькува- 

лися,— тіль-тіль  не  розів^ється  листочок- 
Новомоск.  у. 

Набрякати,  каю,  еш,  сов.  в.  набрйк- 
(ну)ти,  кну,  неш,  гл.  1)  Набухать,  на- 

бухнуть. Набрякнуть  (шкури)  водою  в 
Дніпрі.  ЗОЮР.  II.  28.  2)  Напухать,  на- 

пухнуть. Чірка  дуже  болить, — бач  як  на- 
брякла. Зміев.  у. 

Набрйклий,  а,  в.  1)  Разбухшій.  2) 
Вспухшій.  Лупали  набряклими  віями.  Мир. 
Поп.  І.  121.  Набряклі  жили  кидалися — 
бились.   Мир.  Пов.  II.  99. 

Набрйк(ну)ти.  См.  Набрякати. 
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Кабубніти,-  нію,  еш,  гл.  1)  Набухнуть, 
разбухнуть  (о  зернахъ).  Кукуруза  набуб- 
ніла.  2)  безл.  Надуть,  вздуть  (животь).  По- 
ласувався  на  сироватку  та  й  давай  її  хле- 
п(т)ать,  так  уже  нахлестався,  гцо  аж  на- 
бубніло  його.  Рудч.  Ск.  II.   191. 

Набубнявіти,  вію,  еш,  гл.  1)=Набуб- 
нітя.  Уже  горох  добре  набубнявів, — пора 
садити.  Ноіюмоск.  у.  2)  О  древесныхъ 
почкахъ:  раздуться  предъ  г!.мъ  какъ  рас- 

пуститься. Бруньки  набубнявіли  на  вишні, 
а  де-нс-де  і  листочки  роспускае.  Новомоск.  у. 

Набубоніти,  ню,  наш,  гл.  Наговорить 
много,  говоря  невнятно.  Чисто  набубонів 
мені  голову. 

I.  Набувати,  ваю,  еш,  сов.  л.  набути, 
бУду,  Двш,  гл.  1)  Пріобрітать,  пріобрість, 
наживать,  нажить.  Як  я  жив  буду,  то  все 
набуду:  воли,  вози  покуплю.  Нп.  Тією  си- 

лою .ті  собі  більше  добра  набудемо.  О.  1861. 
VI.  33.  (Кулишъ).  А  хоч  і  покинеш—пла- 

кати не  буду,  а  я,  молодая,  другою  на- 
буду. Грин.  III.  321.  Гроші — набута  річ 

Ном.  №  1442.  2)  Отслуживать,  отслужить 
нрогульные  дни.  Іще  году  треба  набути — 
тиждень,  бач,  лежала.  ' 

II.  Набувати,  ваю,  еш,  сов.  в.  набути, 
бую,  еш,  гл.  Обувать,  обуть,  надіть  обувь. 
Набула  без  панчох  патинки.  Котл.  Ен.  II. 
25.    Чоботи  набуває.  Мир.  ХРВ.  49. 

I.  Набуватися,  ваюся,  ешея,  сов.  в. 
набутися,  бУдуся,  дешея,  гл.  1)  Пріобрі- 
таться,  пріобріеться.  2)  Преимущественно 
только  въ  с.  в.:  Прожить,  пробыть  доста- 

точно долго.  Ні  я  нажилася,  ні  я  набу- 
лася. Грин.  III.  397.  Не  довго  я  у  спою 

батечка  набувся.  Федьк.  Вже  ж  я  на  полі 
набувся,  буйною  вітру  начувся.  Грин.  III. 
671.  3)  Въ  поел.:  Поки  хвалько  нахвалить- 

ся, будькб  набудеться,— т.  е.  долго  ожи- 
дать, пока  обещанное  сделается.  Ном. 

Л»  5680.  4)  Пить,  напиться  (водки).  Шух. 
I.  41. 

II.  Набуватися,  ваюся,  ешея,  сов.  в. 
набутися,  буюся,  ешея,  гл.  Надіваться, 
надіться  (объ  обуви).  Чобіт  малий, — не 
надувається. 

Набудбвувати,  вую,  еш,  сов.  в.  на- 
будувати, дУю,  еш,  гл.  Настраивать,  на- 

строить (о  здашяхъ). 
Набундючити,  чу,  чиш,  ы.  Надуть, 

растопырить.  Набундючити  губи.  Набун- 
дючити спідницю. 

Набундючитися,  чуся,  чишея,  гл. 
1)  Растопыриться,  взъерошиться.  2)  Воз- 

гордиться; надуться  съ  важностью. 

Набурити,  рю,  риш,  гл.  Налить  иного. 
Вона  туди  дьогтю  набурила-  Мнж.  93. 

Набуркувати,  кую,  еш,  гл.  Нанести 
снігу.  Екатерин,  у.  Сл.  Д.  Эварн. 

Набути,  ся   См.  Набувати,  ся. 
Набутний,  а,  є.    Благопріобрітенннй. 

Набуток,  тку,  м.  1)  Благопріобрітен- 
ное  имущество.  2)  Служба  сверхъ  срока 
въ  возміщеніе  прогульныхъ  дней. 

Набуттй,  тй,  с.  Пріобрітеніе. 
Набухати,  хаю,  еш,  гл.  1)  Наколо- 

тить. Набухали  кулаччям  по  спині.  2)  На- 
лить или  наложить  слишкомъ  много. 

Набухатися,  хаюся,  ешся,  гл.  1)  Вдо- 
воль поколотить  (ч'Ьмъ).  Намахався  я  ко- 
сою, набухався  ціпом.  КС.  1883.  XI.  522. 

2)  Наїсться,  нажраться.  На  тобі,  сину, 
рака,  набухайся  та  молоти.  Ном.  №  921. 

Набухйкатися,  каюся,  ешся,  гл.  На- 
кашляться. 

Набучавіти,  вію,  еш,  гл.  Набухнуть, 
пропитавшись  сыростью. 

Навабити   См.  Наваблювати. 

Наваблювати,  блюю,  еш,  сов.  в.  на- 
вабити, блю,  биш,  гл.  Приманивать,  при- 
манить, привлекать,  привлечь  (многихъ). 

Наважити,  ся.  См.  Наважувати,  ся. 
Наважннй,  а,  е.  Склонный  къ  чему- 

либо.  Не  беріть  цього  чоловіка  до  себе:  та 
він  такий  наважний  до  горілки,  гио  все 
переносить  до  жгіда-  Кіевск.  г. 

Наважувати,  жую,-  еш,  сов.  в.  нава- 
жити, жу,  жиш,  гл.  1)  Взвішивать,  взве- 

сить. Наважили  чумаченьки  та  три  вози 
соли.  Чуб.  V.  1037.  2)  Налегать,  налечь. 
А  як  наважу,  двері  виважу.  Гол.  І.  147. 
Не  наважуй  дуже  на  цей  бік,  а  то  пере- 

кинеш. Кгев.  г.  3)  Рішать,  рішить.  Ма- 
йориш здавна  вже  наважила  такому  не  су- 

перечити. Г.  Барв.  335.  Наважили  злі 
ворот  утопити  мою  душу  Нп.  Колц  вже 
ти  (вовк)  наважив  мене  їсти,  то  починай 
мене  з  хвоста.  Рудч.  Ск.  І.  1.  4)  Научать, 
научить,  наставлять,  наставить.  Другою 
дня  пішліС  панам  поклонитись...  Пани  такі 

якісь  сердиті;  а  горді — аж  надимаються. 
„Будь  покірна" — наважують, — „та  до  ро- 

боти панської  щира".  МВ.  І.  43.  5) — руку. 
Набивать,  набить  руку,  нріучаться  прі- 
учиться.  Тільки  наважиш  руку  до  якої  ро- 

боти (на  заводі),  а  він  тебе  взяв  та  й  на 

друге  місце  переставив, — от  знов  починай 
наважувати  руку.  Кіев.  г. 

Наважуватися,  жуюся,  ешся,  сов.  в. 
наважитися,  жуся,  жишся,  гл.  1)  Ос  і- 
ливаться,    осмілиться.   2)  Рішаться,,  рі- 
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шиться.  Вона  на  таке  наважі<.лась,  аби 
йою  привернути  до  себе.  Г.  Барг  454. 
Іще  Сомко  не  наважтесь,  що  в  таку  труд- 

ну минуту  чинити.  К.  ЧР.  344.  — на  кбго, 
на  що.  Вознамериваться,  вознамериться 
что-либо  сділать  съ  кімь,  съ  чъмъ.  Я 
наваживсь  на  тою  коня,  то  й  буде  мій. 
Новомося.  у.  Наважмось,  браття,  на  спа- 

сенну річ.  К.  Пс.  66.  3)  Пристращаться, 
пристраститься.  Був  і  нічого  собі  чоловік, 
але  як  наважився  до  горілочки,  то, — ба- 

чите,— все  до  жидів  переносив.  Кіев.  г. 
Навал,  лу,  м.  1)  Напоръ  воды.  Іде 

він,  аж  люнув  страшенний  сплав,  ріка, 
ніби  море,  шуміє,  а  повінь  все  гірше  бутнгє; 

приходить  на  місце,  де  міст  стояв,  а  на- 
вал і  в'язи,  і  міст  урвав.  Федьк.  Поезії, 

І.  91.  2)  Наклонъ  (стоящаго  столба). 
Волч.  у. 

Навалити.  См.  Навалювати. 

Навалувати,  л^'ю,  еш,  м.  Набіжать, 
найти  толпой.  Ті  миші,  що  в  степу  ба- 

што, не  тут  наплодились;  вони  відкільсь 
повалували.  Новомоск.  у. 

Навальний,  а,  є.  1)  Стремительный, 
порывистый.  2)  —  зіма.  Сніжная  зима. 
Лебед.  и  НВолын.  у. 

Навальність,  ности,  жЛ)  Множество, 
толпа.  Іорік  у  Лебедині  навальність  була 
москалів.  2)  Проливной  дождь  съ  бурей. 

Навалювати,  люю,  еш,  а  в.  в.  нава- 
лити, лю,  лиш,  гл.  1)  Наваливать,  нава- 

лить. 2)  Въ  и  грі  въ  карты  (въ  „віз"  и 
пр.)  класть  одну  лишнюю  карту  сверхъ 
той,  которая  покрыла.  КС.  1887.  VI.  464. 
3)  Навалити  валу.  Приготовить  толстыхъ 
нвтокъ  изъ  пакли.  (См.  Вал.).  Дочки  валу 
навалили.  МУЕ.  Ш.   155. 

Навалити,  ляю,  еш,  гл.  Напачкать. 
Півень  на  жердочці  сидить,  да  все...  все..., 
да  купу  таку  наваляв,  таку  здорову.  Рудч. 
Ск.  I.  40. 

Навантажений,  а,  е.  Нагруженный. 
Фура  навантажена  бочками  з  дьогтьом. 
Балт.  у. 

Навантажити.  См.  Навантажувати. 
Навантажувати,  жую,  еш,  сов.  в.  на- 

вантажити, жу,  жиш,  гл  Нагружать,  на- 
грузить, навьючивать,  навьючить,  накла- 

дывать, наложить.  Хоч  як  було  наванта- 
жиш віз  снопами, .  чи  на  юру,  чи  в  до- 
лину, їй  (кобилі)  усе  одно,  що  по  рівному. 

К.  (Хата.  65). 
Наварити.  См.  Наварювати. 
Наварювати,  рюю,  еш,  сов.  в.  нав<. 

рити,  рю,  риш,  гл.   1)  Наваривать,    напа- 

рить. Ой  вечеряй,  моя  мати,  коли  нава- 
рила. Мет.  10.  Не  в  такому  наварювали, 

та  виїдали.  Ном.  Л?  4236.  2)  Привари- 
вать, приварить  железо. 

Навбакир,  нар.  Навыворотъ,  наоборотъ. 
Вони  прийняли  мої  слова  як  раз  навбакир. 

Навбач,  нар.  Съ  виду,  на  видъ. 
Навбйтки?  нар.  Въ  выраж.:  гуляти 

навбйтки.  Игра  на  праздникъ  Пасхи  кра- 
шеными яйцами:  бьютъ  яйцо  о  яйцо,  в 

тотъ,  чье  яйцо  выдержитъ,  забираетъ  раз- 

битое яйцо  своего  партнера*.  Чуб.  IV.  43. 
Навбільшки,  нар.=ЗавбільШБИ. 

Навверле,  нар.  I)  Наоборотъ.  2)  На- 
прямикъ,  не  держась  дороги  (пойти);  гру- 

бо напрям  икъ  (сказать).  Сказати  навверле. 
Наввипередки,  нар.  Въ  перегонку, 

взапуски.  Біжать  окидки  наввипередки, 
один  друюю  не  дожене.  (Загадка:  колеса). 

Наввйпинки,  нар.  На  вытяжку.  Іван 
стоїть  наввйпинки  перед  командиром.  Стор. 
Оп.  II.  83. 

Наввйринки,  нар.  Выныряя.  Бризнув 
в  воду...,  наввйринки  пішла  душа.  Котл. 
II.  42. 

Наввйшки,  нар. =3аввишки. 
Навгадь,  нар.  Наугадъ,  наобумъ.  За- 

губив мірку  клятий  жид  та  так  навгадь 
і  зробив,  через  те  й  малі  двері.  Камен.  у. 

Навглйбшки,  шр.=3авглибшки. 
Навгул,  нар.  Огуломъ.  Угор. 

Навдак,  начдаку,  нар.  Едва-ли,  врядъ- 
ли.  Чи  батько  дома?— Навдак.  .  Полт.  г. 

Навдери,  навдер&нці,  нар.  На-удеръ, 
на-убігь.  Вони  тоді  кинули  і  барана  тою 
та  на  вдери.  Рудч.  Ск.  I.  174. 

Навдивовижу,  нар.  На  удивленіе. 
Мені  навдивовижу,  як  ще  йою  козаки  слу- 

хають. Шевч.  280. 

Навдйраиді,  мар.— Навдери.  Давай 
навдираниі!  О.  1862.  VI.  45. 

Навдогад,  нар.  Чтобы  догадались.  Нав- 
догад буряків,  щоб  капусти  дали.  Ном. 

№  5700. 
Навдбколо,  навдбкола,  нар.  Вокругь. 

Земля  ходить  навдокола  сонця.  Ком.  Розм. 
І.  14. 

Навдьори,  жгр.=Навдери.  Бач, — добра: 
матір  покинула,  а  сама  навдьори.  Мир. 
Пов.  II.  90. 

Навезти.  См.  Навозити. 

Навербувати,  бую,  еш,  гл.  Навербо- 
вать. Пан  Пулявський  навербував  полк 

шляхти.  Стор. 

Наверещати,  щу\  щгі л,  гл.  Накричать, 
наговорить  різки  мъ  крикливымъ  голосомъ. 
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Наверещала  повну  хату,  та  все  чорт- 
зна-що! 

Наверзти,  зу\  аеш,  гл.  Наговорить 
вздора. 

Наверзтися,  иуся,  зешся,  гл.  Пред- 
ставиться, привидіться,  попасться.  Як  на- 

верзеться на  очі.    то  й  куплю.  Черк.  у. 

Наверле,  нар.=Навверле.  1)  Дивись 
що  ти  робиш:  наверле  становиш  стовпа, — 
товщим  краєм  угору!  Треба  товщим  у 
землю.  Волч.  у.  2)  Харько  наш  потяг 
ярами  й  тинами  наверле.  Сумск.  у. 

Навернений,  а,  є.  1)  Обращенный, 
повороченный.  2)  Наваленый.  Прийшов, 
аж  там  змій  камнем  навернений.  Рудч. 
Ск.  І.  86.  3)  Обращенный  (въ  віру).  Баба 
також,  як  і  вона,  відьма,  а  дочка  ше  не 
навернена.  Мнж.  138. 

Навернути,  ся.  См.  Навертати,  ся. 
Навертати,  таю,  еш,  сов.  в.  навер- 

нути, ну\  неш,  гл.  1)  Поворачивать,  по- 
воротить. Сірі  воли  навертає.  Рудч.  Чп. 

89.  Хусткою  махнув,  вісько  навернув:  „А 

рушай,  вісько,  під  Бендер-мгспю!" .  О.  1861. 
XI.  56.  2)  Наваливать,  навалить.  Зіма  за- 

мети навертає.  Мир.  ХРВ.  125.  Було  мене 
притопити  й  камень  навернути,  а  щоб  же 
я  не  зринала  й  цього  лишенька  не  знала. 
Грин.  III.  312.  3)  Рідко  появляться,  разъ 
появиться.  То  те  він  робить,  то  те,  то 
йде,  то  їде, — як  гість  додому  навертає. 
МВ.  І.  44.  Хиба  обідати  та  на  ніч  на- 

верне додому,  а  то  все  на  базарі.  Мир.  Пов. 
II.  78.  4)  Обращать,  обратить.  Синів  із- 
раілевих  наверне  до  Бош.  6в.  Л.  І.  16. 
Вона  довго  молилась  до  Бога,  щоб  навернув 
чоловікове  серце  знов  до  любови.  Левиц.  І. 
497.  Наверни  мене  на  жидівську  віру. 
Мнж.  122.  5)  Сворачивать,  своротить  на 
кого.  На  другого  навертати  не  годиться: 
це  не  я,  а  він  зробив.  Черниг.  г.  6)  На- 

верстывать, наверстать.  Стара  хоче  у  ха- 
зяйстві навернути,  що  дочка  витратила. 

МВ.  І.  28.  Він  хоч  і  прогуля,  так  він  і 
наверне.  Миргор.  у.  Слов.  Д.  Эварн. 

Навертатися,  таюся,  ешся,  сов.  в. 
навернутися,  н^ся,  нешся,  гл.  1)  Пово- 

рачиваться, поворотиться.  2)  Наваливать- 
ся, навалиться;  3)  Заходить,  зайти,  заез- 

жать, зайхать.  Почали  й  старост-і  навер- 
татись. Св.  Л.  13.  Навернувся  в  хату. 

Одна  ж  біда  минулась,  а  друга  незабаром 
навернулась.  КС.  1882.  X.  36.  Навернеться 
було  хто  з  панночок  сусідок,  допитуються. 
МВ.  (О.  1862.  III.  47).  Ви  увечері  навер- 

ніться. О.  1862.  VII.  37.  4)  Обращаться, 

обратиться.  До  Христа  навернувсь.  5)  Ду- 
ша не  навертається.  Противно  (кому).  Як  то 

його  душа  навернеться  у  п'ятницю  ско- 
ромне їсти.  Ном.  №  537.  6)  Навертатися  на 

бчі.  Попадаться  на  глаза.  А  як  Парася 

навернеться  на  його  очі  горді  та  смутні, — 
одвертає  од  неї  очі.  МВ.  II.  27.  1) — на 
думку.  Приходить  на  умъ.  І  пані  моя  тож 
мені  на  думку  навертається.  МВ.  (О.  1862. 
III.  59). 

Навертіти.  См.  Навірчувати. 
Навертон,  нар.  Першим  навертож, 

другим  навертом  и  т.  д.  (зайти,  заїхати) 
Въ  первый  разъ,  во  второй  разъ  и  т.  д. 
(зайти,  заіхать). 
■  Навершняк,  ка,  м.  Верхняя  крышка 

у  маслобойной  кадки.  Вх.  Зн.  35. 
Навеселитися,  люся,  лйшся,  гл.  На- 

веселиться. 

Навесом,  нар.  Небрежно,  лишь -бы 
сбыть  съ  рукъ.  Навесом  робити.  Харьк.  у. 

Навести.  См.  Наводити. 

Наветь,  нщ).= Навіть. 
Навзавбд,  нар.  =  Навзаводи.  Народ 

біг  навзавод,  а  инший   трюхи.    КС  1882. 
IV.  171. 

Навэаводах,  нар.  Встречается  только 
въ  фальсифицированной  думі  „На  побіду 

Чигиринскую",  напеч.  сперва  у  Срезнев- 
скаго  („Запор.  Старина"),  а  потомъ  у  Мак- 

симовича (1849).  Коней  день  і  ніч  навза- 
водах  держали,  до  гетьмана  Наливайка  до- 

рогу верстали.  Макс.  54.  Ошибочно  упо- 
треблено въ  такой  формі  вмісто  навзаводи. 

Навзаводи,  нар.  Во  весь  опоръ,  въ 

карьеръ,  во  всю  прыть,  взапуски.  За  ли- 
царем тим  воєводи  що  тьху  навзаводи  ле- 
тять. Котл.  Ен.  VI.  74.  З  парубками  лі- 
тати навзаводи, — ото  були  його  забавки. 

К.  ДС.  4. 
Навзаєм,  нар.  Обоюдно,  взаимно.  Взи- 

ваючи себе  навзаєм  Христовими  против- 
никами, обидві...  К.  Кр.  13. 

Навзаклад,  нар.  Обь  закладъ.  По- 
бився Максим  навзаклад.  Мир.  ХРВ.   145. 

Навааходн,  нар.  На  закаті,  на  захо- 
ді. Питаєте,  у  якій  добі  пошнка  буває? 

У  мене  саме  під  обіди,  а  в  хлопця  мого, 
то  так,  як  навзаходи  сонце.  Лубен,  у. 

Навзбіч,  нар.  Стороною.  Не  поїхав 
навпростець,  а  навзбіч. 

Навзвнш,  нар.  Выше. 

Наи8догін,  нар.  Въ  погоню,  въ  догон- 
ку.  Як  ухватить  горлиця  макогін  да  по- 

біжить за  припутнем  навздогін.  Чуб.  V. 1155. 
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Навздогінці,  на/>.=Навздогін.  Навздо- 
гінці не  націлувап.ося.  Ном.  Л»  526о. 

Навзнак,  нар.  Навзничъ.  Він  так  і 
впав  навзнак.  ЗОЮР.  І.  260. 

Навзнаки,  нар.  1)=Навзнак.  2) — 
даватися,  датися,  а)  Показываться,  пока- 

заться. Як  були  ми  колись  панськими,  крі- 
паками, так  вона  така  була,  що  було  і 

навзнаки  не  дається;  а  тепер  сама  заба- 
лакала, така  тиха  та  добра  до  людей. 

Новомоск.  у.  б)  Давать,  дать  себя  знать. 
Дались  мені  навзнаки  чоловічі  кулаки.  Нп. 

Навибивати,  ваю,  еш,  її.  Выбить,  вы- 
колотить (многое). 

Навибірати,  раю,  еш,  гл.  Навыбирать. 
Навивати,  ваю,  еш,  сов.  в.  навину- 
ти, ну,  неш  и  навити,  в'ю,  в'єш,  іл.  На- 

вивать, навить,  наматывать,  намотать.  Ос- 
нова приготовлена,  починає  ткач  навивати 

її  на  варстат.  МУЕ.  III.  20.  В  четвер 
моя  мила  рано  встала,  навинула  куже- 

лину, та  й  не  пряла.  Гпин.  НІ.  325. 
Навиворіт,  нар.  Наизнанку,  навы- 

вороть. 
Навиглядіти,  джу,  диш,  іл.  Научить- 
ся, привыкнуть,  йміть  успіхть.  Мнж.  186. 
Навидатися,  даюся,  ешся,  іл.  Нагля- 

даться, насмотреться.  З  ким  люблюся — не 
наговорюся,  з  ким  кохаюсь — не  навидаюсь. 
Чуб.  V.  150. 

Навидирати,  раю,  еш,  іл.  1)  Повыд- 
рать во  множестве.  2)  Отнять  во  мно- 

жестве 

I.  Навидіти,  джу,  диш,  и.  Любить. 
Він  навидить  цю  дінчину.  Борз.  у.  Вони 
Ною  дуже  навиділи  зроду.  Федьк. 

II.  Навидіти,  джу,  диш.  гл.  Насмо- 
гріть,  усмотреть.  А  в  печі  пироги  кипіли, 
о  йою  очі  навиділи.  Чуб.  III.  425. 

Навндітися,  джуся,  дишся,  гл.  Лю- 
бить друпь  друга.  Нені  наші  дуже  обі  на- 

виділися.  Федьк. 
Навиднаці,  навидноті  и  навндноці. 

нар.  На  виду,  на  открытомъ  місті;  на 
світі.  На  що  ти  поставив  у  потемку? 
постає  на  виднаці,  на  вікні,  абои<о.  Канев. 
у.  Та  покинули  навидноті:  хто  не  йде, 
всякому  видно,  шо  іиось  лежить.  Харьк.  г. 

Навикати,  каю,  еш,  сов.  в.  навйк(иу)ти, 
ну,  неш,  и.  Привыкать,  привыкнуть.  Чого 
бик  навик,  тою  і  вночі  реве.  Чуб.  І.  286. 

Навилок,  лка,  м.  навильник,  ка,  м. 
навнльня,  ні,  ж.  Количество  сіна,  под- 

нятое на  вилахъ. 

Навилядіти,  дію,  еш,  м. ^Вилюд- 
ніти. Нічою,  він  навилядіе, — то  й  будуть 

люде.  Коб.  у.  Дівчина  ця  виросте,  то  на- 
вилядіе. Коб.  у. 

Навинути.  См.  Навивати. 
Навиватися,  н^ся,  нешся,  іл.  Навер- 

нуться, подвернуться,  случайно  встрі- 
титься. 

Навйняний,  а,  е.  Навитый,  намотан- 
ный. На  кийочку  навйняний  льон.  Мет.  263. 

Навипередки,  ш/;— Наввипередки. 
Навис,  су,  м.  Снігь,  нависшій  на 

вітвяхТ).  Як  великий  навис  на  лісі,  то 

врожай  буде.  Волч.  у. 
Нависати,  саю,  еш,  сов.  в.  нависнути, 

ну,  неш,  іл.  1)  Нависать,  нависнуть,  сві- 
шиваться,  свіситься.  Волосся  на  лоба  на- 

висає- Ой  час-пора  до  куріня,  бо  вже  хмара 
нависла.  Чуб.  V.  292.  2)  Собираться,  со- 

браться во  множестві.  Людей  хмарою  на- 
висло. Г.  Барв.  207. 

Навислий,  а,  є.  Нависшій.  Під  навис 
лими  скелями  стояли  мраморяні  статуї. 

Левиц.  І.  221. 
Нависнути.  См.  Нависати. 

Навись,  сі,  ж'.— Навис. Навити.  См.  Навивати. 
Навитребенькуватися,  куюся,  ешся, 

гл.  Наприхотничаться,  накапризничаться. 

Надихнутися,  н^ся,  нешся,  и.  На- 
відаться, завернуть  куда.  Ніколи  до  нас 

і  не  навихнеиіся. 
Навичка,  ки,  ж.  Привычка;  навыкъ. 

Навиш^кувати,  кую,  еш,  гл.  Выис- кать (многое). 
Навівати,  ваю,  еш,  сов.  в.  навіяти, 

вію,  еш,  и.  Навівать,  навіять.  Ой,  віт- 

рику, наш  милий  друже,  навій  нам  до- 
щику мерщій.  Гліб.  105. 

Навід,  воду,  м.  1)  Указаніе,  науще- 
ніе.  2)  Дати  навід.  Дать  указаніе,  навести 

на  путь,  научить,  какъ  сділать  что-ни- 
будь. Ном.  №  13757. 

Навідати,  ся.  См.  Навідувати,  ся. 
Навід  вечір,  нар.  Передъ  вечеромъ.  Гал. 

Навідворіт,  нар.  1)  Обратно.  2) — ска- 
зати. Возразить. 

Навіджати,  джаю,  еш,  г.і.=Навіду- 
вати.  Кою  Бої  любить,  тою  й  навіджає. 
Ном.  №  42. 

Навіджений,  а,  е=Навіжений.  На- 
віджена  синиця  щигля  покидає.  Чуб.  V. 
1124. 

Навідний,  днн,  ж.  мн.  Посіщеніе, 
визить. 

Навідити,  віджу,  диш,  іл.  !)=Наві- 
дати  1.  Желех.  2)  Навідило  його.  Онъ 
обезуміль,  одурілх.  Кінь...    побіг    дорогою 
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назад  у  село.  Чоловік  переймає,  а  він,— як 
навідило  Пою, — все  не  дається  перейняти. 
Драг,  143.  Чи  навідило  твою  маму?  Що 
ти  робиш?  НВолывхк.  у.  См.  Навіженство, 
навішений,  навіджений. 

Навідлі,  навідлів,  навідліг,  нар. 
Наотмашь.  X.  С.  УН.  451. 

Навідувати,  дую,  еш,  сов.  в.  наві- 
дати, даю,  еш,  гл.,  1)  Навіщать,  наві- 
стить; посещать,  посетить,  проведывать, 

провідать.  Кою  Бог  любить,  тою  й  на- 
відує. Ном.  Лі  42.  2)  Узнавать,  узнать,  гді 

находится  что-либо.  Навідала  кубелечко,  де 
вупгка  несеться.  Мет.  86.  Ой  на  току,  на 
току  молотили  хлопці,  навідали  куріпочку, 
накриту  в  коробці.  Мил.   107. 

Навідуватися,  дуюся,  ешся,  сов.  в. 
навідатися,  даюся,  ешся,  м.  Наведы- 

ваться, навідаться.  От  люде  уже  своє  ко- 
сять, а  цей  чоловік  до  свого  і  не  нові- 

дуется.  Рудч.  Ск.  І.  54.  Ти  б,  кажуть, 
хоть  би  коли  небудь  до  нас  навідався  Рудч. 
Ск.  II.  115. 

Навідшибі,  нар;  Особнякомъ,  въ  сто- 
роні, отдільно.  Хата  стоїть  навідшибі. 

Мій  син  Андрій  навідшибі  живе,  а  Петро 
зо  мною.  Черк.  у. 

Навідьмувати,  м^ю,  еш,  гл.  Накол- 
довать. 

Навіжений,  а,  е.  Безумный,  сумасшед- 
ший. Юпітер,  гнівом  роспалений,  влетів  до 

них  мов  навіжений.  Котл.  Ен.  VI.  5. 

Навіженство,  ва,  с  Безуміє,  сума- 
сбродство. 

Навіжки  давати.  Предупреждать, 
предостерегать,  предувідомлять.  Барана 
стрижуть,  а  козлу  навіжки  дають.  Ном. 
№  3905. 

Швів,  вову,  м.  Подвозъ,  привозь.  На 
ярмарку  не  купив  кавунів,  бо  навозу  не 
було.  Лебед.  у.  Не  було  великою  навозу  у 
сей  ярма)юк.  Волч.  у. 

Навій,  вбю,  м.  Навой,  валъ  въ  ткац- 
комъ  станкі.  Навбїв  два:  верхній,  горішній — 
находится  сзади, — и  спідній,  долішній — по- 

мещается ближе  къ  ткачу,  въ  нижней 
части  станка,  оба  йдуть  параллельно  си- 
дінью  ткача;  у  обоихъ  на  правомъ  конці 
по  зубчатому  колесу,  которое  называется 
въ  Галиціи  также  сучка  или  триб;  галиц- 
кій  триб  (въ  долішньому  навої)  для  пово- 

рачивания своего  иміеть  еще  четыре  руч- 
ки; для  того,  чтобы  навій  удерживался  не- 

подвижно, въ  зубцы  колеса  упирается  хо- 
дящей на  винті,  искривленный  брусокъ 

дерева,  различн.  формы,  назыв.  цуґа,  а  въ 

Галиціи  пёсик  или  (въ  горішньому  навої) 

сука.  Въ  каждомъ  навоі  есть  выдолблен- 
ный желобокъ,  называемый  гара,  жолобёць; 

въ  эти  желэбки,  при  помощи  особаго  сна- 
ряда, наз.  яштруб,  ляшток,  прут,  прикре- 

пляются куски  полотна,  къ  которымъ  при- 
вязывается обоими  концами  оснбва;  послед- 

няя навита  на  верхній  навій,  отъ  котораго 
проходить  сквозь  начиння  и  бердо  (блят) 

черезъ  маґіль  (гал.)  подъ  штаном  къ  спід-  • 
ньому  навою;  поворачиваясь  по  направле- 
нію  къ  ткачу,  верхній  навій  разматываетъ 
основу,  которая,  5  же  въ  виді  полотна,  на- 

матывается на  спідній  навій.  См.  Варстат, 

Крбсна.  Первыя  названій  изъ  помёщен- 
ныхъ  здЄсь  -  изъ  Полтавской  губ.  (Кон- 
стантиногр.  у.  Б.  Г.),  вторыя  и  третьи — 
изъ  Галиціи  (Шух.  I,  255;  МУЕ.  III,  17). 
Ум.  Навійний.  Мет.  213. 

Навік,  навіки,  нар.  1)  Навеки,  на- 
всегда. Навік  замовкло.  ГОевч.  Навіки  по- 

кинув мене.  Макс.  Як  пійду  я  за  нелюба, 
то  й  навіки  загину.  Мет.  259.  У  Шев- 

ченка еще:  заснути  навік-віки.  225.  2) 
Употребляется  въ  смнслЄ:  въ  высшей  сте- 

пени, чрезвычайно.  Серцем  був  палкий  на- 
віки. МБ.  (О.  1862.  І.  71). 

Навінути,  ну\  нбш,  гл.  Навіять.  Що 
Бог  навіне,  тою  ніхто  не  мине.  Ном.  №  55. 

Навірити.  См.  Навіряти. 
Навірток,  тка,  м.  Коловерть,  сверло 

съ  вращающейся  кривой  ручкой? 

Навірчувати,  чую,  еш,  сов.  в.  навер- 
тіти, чу\  тйш,  гл.  1)  Насверливать,  на- 

сверлить дыръ.  2)  Наматывать,  намотать. 
Заболіла  юловонъка,  заболіла,  що  велику  ку- 

делицю навертіла.  Нп.  О.  1862.  VI-  62. 

Навірити,  ряю,  еш,  сов.  в.  навірити, 

рю,  риш,  гл.  Давать,  дать  въ  долгъ.  Шин- карочка мене  знає,  на  сто  рублів  повіряє. 
Бал.  2.( 

Навіеа,  си,  ж.  Свісившійся  съ  де- 
ревьевъ  и  пр.  снЄгь.  Желех.  См.  Навісочка. 

Навісити.  См.  Навішувати. 

Навісний,  а,  6  =  Навіжений.  Оже- 
нився навісний  та  взяв  біснувату,  не  зна- 

ючи, гцоробити — запалили  хату.  Нп.  Люд 
навісний  нехай  скаженіє.  Шевч. 

Навісник,  ка,  м.  Испорченное  намісник 
(см.).  Ум.  Навкничок.  Братіку-навісничку, 
сядь  собі  на  кріслечку,  не  продавай  сестри 
за  руб  за  чотирі.  Грин.  III.  543. 

Навісноголбвий,  а,  в  =  Навісний. 
Тютю  на  тебе,  навісноюловий!  Ном.  №  6364. 

Навісом,  нар.  Нахально,  силой.  Треба 
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уперед  довідаться,  чи  дасть  він  хату,  чи 
ні,  землемірам,  а  навісом  не  можна.  Черн.  г. 

Навісочка,  ки,  ж.  Украшеніе,  подв-в- 
шевное  на  обрядовомъ  свадебном?  дерев- 

ці,— гільці.  Що  в  нашому  гільці  сребряні 
нсвісочки.  Мил.  141.  См.  Навіса. 

Навістити.  См.  Навіщати. 
Навіт,  навіть,  нар.  Даже-  Погинули 

депутати  шляхетної  вроди,  навіт  тая 
дрібна  шляхта,  тиг  хлібороби.  Нп.  Навіть 
в  Ізраіля  такої  віри  не  знайшов  я.  6в.  Л. 
VII.  9. 

На  вітати,  таю,  еш,  гл.  Зайти.  У  сей 
двір  Бог  навішав,  Ісус  Христос  народився. 
Чуб.  III.  321. 

Навітній,  я,  в.  Захожій,  чужой;  не- 
давно явившійся.  Це  чоловік  новітній,  він 

здалека  відкільсь.  Канев.  у.  У  його  були 
воли  новітні  й  коні  новітні:  часто  міня- 

лись то  по  одній,  то  по  кілька  штук, — 
сьогодня  прибудуть,  приведуть  їх  до  його, 
а  завтра  й  нема.  ВерхнеднЬпр.  у. 

Навітритися,  рюся,  ришся  (на  кого), 
гл.  Попасть  подъ  втзтеръ,  дующій  отъ  тебя 
на  кого-либо.  А  вже  коли  навітришся  на 
кнура,  то  хоч  як  будеш  від  його  далеко, 
то  він  почує  духом  і  втече.  Черном. 

Навіть,  нар.  См.  Навіт. 
Навіч  (кому),  нар.  Предъ  глазами,  на 

глаза.  Покликали  судді  Івана  Процькові 
навіч. 

I.  Навічний,  а,  е.  Вічний.  Нема... 
не  переходячою  на  божому  світі,  нема 
повсічасного,  навічною  —  або  перейде,  або 
привикнеш.  МВ.  (КС.  1902.  X.  149). 

II.  Навічний,  а,  е=Навіжений.  А 
він  на  ньою  так  як  навічний,  так  і  ки- 

нувсь. Миргор.  у.  Слов.  Д.  Эварн. 
Навічнвк,  ка,  м.  Испорченное  наміс- 

ник. См.  Навісний,— въ  другомъ  варіанті; 
приведенной  тамъ  піснв  стоитъ:  Навічни- 
чон.   Гри».  III.  432. 

Навішати,  шаю,  еш,  гл.  Навішать. 
Навішав  на  плече  лик.  Рудч.  Ск.  І.  80. 
Скрізь  по  селах  шибениці,  повітано  трупу. 
Шевч. 

Навішений,  а,  е.  Покрытый  чЬмъ-либо 
покьшевнымъ  на  немъ.  Божничок,  виши- 

ваним рушником  навішений.  МВ.  (О.  1862. 
III.  57)., 

Навішки ,  нар.  =  Навіжкн.  Ном. 
№  3905. 

Навішній,  я,  є.  ?  Новітній  царенко. 
Рудч.  Ск.  І.  118. 

Навішувати,  шую,  еш,  сов.  в.  наві- 
сити, ту,  еиш,  гл.  Навішивать,  навісить. 

Навіщати,  щаю,  еш,  сов.  в.  навістити, 
щу\  стиш,  гл. —Навідувати,  навідати  1. 

Навіщо,  нар.    Для  чего,  зач'вмъ.    На- 
віщо сліпцеві  дзеркало?  Ном.  №  5227. 

Навіщувати,  щую,  еш,  гл.  Предска- 
зать, многое  предсказать.  Дурні  були  ци- 

юне:  що  вони  мені  навіщували!  Г.  Барв. 250. 

Навіяти.  См.  Навівати. 
Навка,  ви,  ж.=Мавва.  Желех. 
Навкидь и,  навкидьки,  навкидй,  нав- 

видяча,  нар.  Бросая,  бросивъ.  Вдарив  кий- 
ком навкидки-  Харьк.  г.  Хтось  буде  ша- 

нувати: коли  не  зруч.  то  навкидя.  Ном. 
№  11371.  Не  догнав,  так  навкидяча  кийка 
за  їм  кинув.  Зміев.  у. 

Навкір  и  навкірки,  нар.  Наперекор?., 
на  зло.  Желех.  То  мі  навкір  робиш.  Гол. III.  389.  { 

Навкіс,  шр.=Навкосй.  Желех.  См. 
Навскіс. 

Навколінці,  жу>.=Еавколішки.         її 
Наввблішвах,     нар.     На     кол4няхъ. 

Навколішках  Галя  перед  образами  стоїть, 
як  дитина,  та  гіркими  плаче.  Хата,  14. 

Навкбдішки,  нар.  На  коліни.  Вона 
так  і  впала  навколішки.  Кв. 

Навколо,  нар.  Вокругь,  кругомъ.  В 
Луцьку  все  не  по  людську:  навколо  вода,  а 
в  середині  біда.  Ном.  М?  720. 

Навкблькя,  нар.  На  колінн,  на  ко- 
л4няхъ.  Мнж.  186.  Во»и  йою  цілують  та 
навкольки  перед  ним  падають.  Мнж.  139. 

Навкбнить,  нар.  Рикошетомъ.  Дай  ка- 
мінця, я  кину  навкопить.  Полт.  г. 

Навкоси,  навкоси,  нар.  Наискось, 
косо.  См.  Навскоси.  Катерина  навкоси  пе- 

ретягнула свій  рот-  Левиц. 
Навкотка  грати.  Игра  въ  дни  празд- 

ника Пасхи:  катають  яйца  по  желобку 
изъ  лубка,  иногда  просто  съ  бугорка,  и 
чье  яйцо,  катясь,  ударится  о  другое,  тотъ 
выигрываетъ.  Ив.  41. 

Навкруг,  навкруги,  нар.  Вокругь, 
кругомъ.  В  неї  домик  біленький,  навкруг 
тополі.  Чуб.  V.  328.  Хату...  своїм  вій- 

ськом у  три  ряди  навкруги  обставив.  Рудч. 
Ск.  І.  151.  Куди  понесем  йою:  чи  через 
город,  чи  навкруги?  Рудч.  Ск.  І.  167. 

Навкулачки,  нар.  На  кулачки.  Ви- 
ходь же  завтра  навкулачки.  Котл.  Ен. 

IV.  47. 
Навлежачки,  нар.  Лежа,  въ  лежачемъ 

положеній.  г 

Навмана,  навманй,  навманці,  нав- 
нанй,  нар.  Наобумъ;  куда  попало,  наугадъ. 
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Навмани  Лазара  співати.  Ном.  №  1335. 
От,  буде  навмана  стрибати.  Рудч.  Ск.  I. 
64.  Навманя  росказую.  Шевч. 

Навманякй,  нар.  Намекая.  Навманя- 
кй буряків,  щоб  капусти  дали.  Ном.  №  5700. 
Навмисне,  нар.  Нарочно,  умышленно, 

наміренно. 
Навмір,  нар.  Какъ  попало  безъ  раз- 

бора. Іван  навмір  б'є  гусяЬі. 
Навміруще,  нар.  На  смерть.  Так  йому 

вже  навміругце  і  йшлось. 
Навнувати,  гл.  Надоість.  Рубай,  ру- 

бай, не  поставкуй,  як  нарубаш,  домігі 
вандруй!  Біда  би  го  вандрувала,  коли  м  уже 
навнувала.  Гол.  II.  553.  Вх.  Зн.  38. 

Наводити,  джу,  диш,  сон.  в.  навести, 
веду\  деш,  гл.  1)  Наводить,  навесть.  2) 
Направлять,  направить.  Учительку  розумну 
матимеш, — наведе  на  добро.  Св.  Л.  83. 
Молоді  хазяї,  думає,  чому  й  на  пуття  не 
навести.  Св.  Л.  244.  3)  О  животныхъ:  ро- 

дить, народить.  Собака  навела  цуценят. 

4)  Много  наваривать,  наварить.  Щоб  не- 
великий був  горгцик:  нащо  його  наводити  у 

такому  великому, — хиба  вони  поїдять? 
5) — бком  (на  кого,  на  що).  Взглядывать, 
взглянуть  (на  кого,  что).  Як  тільки  оком 
наведу,  то  і  вгадаю,  де  співака.  Греб.  380. 
6)  Навбдити  лично.  См.  Личко. 

Навозити,  жу,  зиш,  сов.  в.  навезти, 
8у,  збш,  гл.  Навозить,  навезть.  Дідова 
дівка  навезла  усякої  всячини.  Рудч.  Ск. 
II.  58. 

Навозити,  жу,  виш,  м.=Понаво8ити. 

Зо  всього  світу  навозили  у  замок  найдорож- 
чих напитків.  Стор.-  МПр.  67. 
Наволікання,  ни,  с.  Родъ  вышивки 

на  тулупахъ  гарусомъ.  Камеи,  у. 
Наволікати,  как»,  еш,  сов.  в.  наво- 

локти, лочу\  чиш,  гл.  1)  Натягивать,  на- 
тянуть. 2)  Нанизывать,  нанизать  на  нит- 

ку. Желех.  3)  Вышивать  особымъ  спосо- 
бе мъ.  4)  Навлекать,  навлечь.  Од  Бога 

помету  наволікає.  Наволонтй  пеню  на  кого. 
Обвинить  напрасно.  Ворз.  у.  Ном. 
.V.  13545. 

Наволікатися,  каюся,  ешея,  сов.  в. 

наволоктися,  чуся,  чешея,  гл.  1)  Натя- 
гиваться, натянуться;  стягиваться,  стя- 

нуться. 2)  Нанизываться,  нанизаться. 
Наволічй,  гл.— Наволокти.  Желех. 

Наволічний,  а,  е.  Постоянный  „наво- 
лбком".  Чого  се  жито  такс  рідке? — Е,  воно 
наволічне,  то  й  рідко  зійшло.    Павлогр.   у. 

Наволок,  ку,  «.  Жнивье,  по  которому 

посъянъ  подъ  борону  хл'Ьбъ  (безъ  вспаш- 

ки). На  наволоку  бува  часом  хліб  кращий, 
як  на  ораному.  Камен.  у.  См.  Наволонси. 

Наволока,  ки,  ж.  =  Волока.  Гол. 

Од.  75. Наволоком,  нар.  Сіяти  наволоком. 
Сіять  на  жнивье  подъ  борону  или  рало, 
СХО.  XIII  (2),  196.  Як  посієш  наволоком, 
то  і  вродить  ненароком,  а  ях  посієш  густо, 
то  не  буде  пусто.  Харьк.  у. 

Наволокти,  ся.    См.  Наволікати,  ся. 
Наволоч,  чі,  ж.  Сволочь,  сбродъ. 

Наволочити,  чу,  чиш,  гл.  1)=Наво- 
локти.  2)  Надіть  (о  наволочки).  Тра  нову 
наволочити  пішевку.  НВолынск.  у.  8)  Прой- 

ти известное  количество  пахоти   бороною. 

Наволочитись,  чу"ся,  чишся,  гл.  Вдо- 
воль побродяжничать. 

Навонйти,  нею,  еш,  гл.  Навонять. 

Желех. 
Наворожити,  жу\,  жиш,  и.  Наколдо- 

вать, нагадать. 
Наворот,  ту,  м.  1)  Новоротъ.  Желех. 

2)  Возвращеніе;  повтореніе.  Желех.  Дру- 
гим, третім  еіс.  наворотом.  Во  второй,  въ 

третій  еіс.  разъ.  Желех. 
Наворотень,  тня,  м.  Раст.  АІсЬетіїїа 

\и1^агІ8.  Вх.  Нч.  І.  8. 
Навороти,  нар.  Возвращаясь  снова. 

Пак  підемо  навороти  Моченюка  драти. 
Гол.  І.   160. 

Наворбтник,  ка,  ж.  Раст. = Наворотень 
АІсЬетіїїа  \«1§агІ8.  Лв.  96. 

Наворочати,  чаю,  еш,  м.=Навертати. 

Бий,  сину,  бий.  бий,  научай, — на  свій  ро-' 
зум  наворочай.  Грин.  НІ.  808. 

Наворбчувати,  чую,  еш,  м.=Навер- тати. 

Навоскувати,  -кую,  еш,  гл.  Навощить. 
Желех. 

Навощити,  щу,  щйш,  м.=Навоску- 
вати. 

Навпак,  навпаки,  нар.  Наоборотъ,  на- 
противъ,  въ  противную  сторону.  Дарма, 
що  вкупі  ночували,  а  тілько  одно  туди,  а 
друїс  туди,  головами  навпаки-  Г-  Барв. 
392.  Покотила  паляницю  навпаки  сонця. 
Кв.  І.  133.  //  дат  (хліба),  та  мабуть 
паляниці  тоїді  їй  забажалось.  Боно  взяло  й 
кинуло  навпаки.  Г.  Барв.  439. 

Навпашки,  нар.  На  опашку.  Надів 
свиту  навпаиіки.  НВолынск.  у. 

Навпереваги,  нар.  К/го  кого  переві- 
сить, колеблясь~въ  ту  и  другую  сторону. 

Гратися  навпереваги.  Кладутъ  доску  среди- 
ною на  какую-либо  подставку  такъ,  чтобы 

концы  ея  оставались  свободными  и  могли 
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балансировать;  на  каждомъ  конці  садится 
по  играющему,  которые  и  приводять  въ 
колебательное  движеніе  доску.  Отсюда  взя- 

тое, вьіраженіе  это  употребляется  въ  зна- 
ченій: бороться  съ  къмъ — чья  возьметъ, 

чье  преимущество  будетъ.  Грався  він  з  до- 
лею навпереваги.  То  попадалъ  въ  несчастье, 

то  снова  побіждаль  препятствія. 
Навперед,  нар.  1)  Впредь.  2)  Впередъ, 

раніе.  Я  навперед  снпу  дрова  з  лісу  при- 
віз. Каменец,  у. 
Навперейми,  нар.  Навстречу,  напере- 

різь.  Чечуга  побила,  а  навперейми  вибії 
з  дрючком  чоловік.  Св.  Л.  3. 

Навперемінки  и  навперемінку,  нар. 
Поперемінно.  Помагають  їй  полоти,  то 
одна,  то  друїа  навперемінку.   Г.  Барв.  57. 

Навпіл,  нар.  Пополамъ. 
Наввір,  нар.  Наперекоръ,  въ  пику. 

Навпір  робе.  НВолынск.  у. 
Навпісля,  нар.  Внослідствіи;  нотомъ, 

послі.  Навпісля  чую — мій  пан  аж  заслаб. 
Левиц.  І.  147.  Навпісля  дає  вона  молодому 
два  хліби.  О.  1862.  ІУ.  27. 

Навпбмацкн,  нар.  Ощупью.  Ми  не  хо- 
чемо йти  навпомацки.  Левиц.  І.   163. 

Навпбиіркн,  нар. — нести." Нести  ведро 
вдвоемъ,  поддерживая  коромысло  съ  двухь 
сторонъ  въ  то  время,  какъ  ведро  нахо- 

дится посредине  коромысла.  Он  малі  дів- 
чата  несуть  відро  води  навпомгрки. 

Навпослі  и  навпосля,  нар.  =  Нав- 
після. Коб  мені  той  розум  наперед,  що 

гпепер  навпослі.  НВолынск.  у.  Оце  вже  нав- 
посля... то  ще  й  нош  вчу.  Г.  Барв.  5. 

Навпрачвй,  нар.  Папрямикъ,  нрями- 
комъ,  прямо.  Екатерин,  у.  Слов.  Д.  Эварн. 
См.  Навпростець. 

Навприсідки,  навприсядки,  нар.  Въ 
присядку.  Навприсідки  і  ко.іесом  крутився. 
Мкр.  Н.  Пани  ну  шрцювать,  да  хто,  каже, 
навприсядки,  хто  на  столах.  Рудч.  Ск.  І.  75. 

Навпростець,  нар.  Напрямикь,  пря- 
микомь.  Бід  серця  до  Бога  навпростець  до- 

рога. Ном.  №  94.  Навпростець  тілько  во- 
рони літають.  Иосл.  Хиба  він  знає,  куди 

до  раю  навпростець?  Св.  Л.  57. 
Навпроти,  нар.  1)  Противъ,  напротивъ. 

Ісус  сів  навпроти  скарОони.  Ь'в.  Мр.  XII. 
41.  2)  Навпрбти  нбчі.  Предъ  наступленіемь 
ночи.  3)  Навпрбти  їхати,  йти.  Т>хать,  идти 

на  встрічу.  Іде  навпроти  його  чоловік  ко- 
нячкою. Рудч.  Ск.  І.  90.  Іде  дорогою,  коли 

йде  чоловік  навпроти  його.  Рудч.  Ск.  І.  89. 

Навпрошки,  нар.=Навпростепь-  Ном. 
.V  11400.  Як  поїхав  кругом,  так   с.ьоіодня 

буде,  а  як  навпрошки,  то  хиба  завтра.  О. 
1861.  V.  71. 

Навпрямець,  навпрямки,  нар.  1  ̂ Нав- 
простець. 2)  Прямо,  напрямикь,  откровен- 

но. То  такий  чоловік,  що  ти  йому  все 
навпрямець  кажи:  гаразд  буде. 

Навратитнся,  чуся,  тишся,  лі.  1)  При- 
стать, привязаться.  Навративсь,  як  со- 

бака. Мнж.  186.  2)  Упереться,  заупря- 
миться. Як  навративсь  та  й  навративсь: 

не  оддає  та  й  не  оддає  грошей.  Мнж.  186. 

Навратливий,  а,  е.  Привязчивый,  на- 
доедливый. Васильк.  у. 

Навректй,  чу\  чет,    ?.і.=Наврочитн. 
Наврокувати,  кую,  еш,  лі.=Навро- 

чувати-  Як  неба  й  землі  нам  не  міряти, 
так  і  мені  вам  не  наврокувати. 

Навротии,  на,  м.  Раст.  Яапісиіа  иіго- 
раеа.  Л  в.  101. 

Наврбчити.  См.  Наврочувати. 

Наврочувати,  чую,  еш,  сон.  в.  навро- 
чити, чу,  чиш,  і.і.  Причинять,  причинить 

неечастіе,  порчу,  болізнь  посредствомъ 
словеснаю  пожеланія,  завистливой  или  не- 

уместной похвалы.  Головонька  моя  бідна, — 
хтось  жінку  наврочив.  Чи  не  тоіі  то  її 
врік,  гі(о  допіро  з  хати  втік?  Либонь  >»о 
ті  наврочили,  що  мак  потолочили.  Грип. 
III.  360.  А  вже  нишу  худобоньку  нав}ю- 
чилн  люде.  Чуб.  -У.   1131. 

Навряд,  нар.  Едва-ли,  врядь-ли.  На- 
вряд,  чи  є  в  Кузьми  гроші.   Ном.  №  5617. 

Навсидячки,  нар.  Сидя.  Биріс,  як 
кіт  навегідячки.  Ном.  №  8600. 

Навск&ч,  нар.  Въ  галопъ. 

Навскіс,  нар.  Наискось.  Желех.  і$мі- 
евск.  у.  См.  Навкіс,  навноси. 

Навскоси,  ///ф.=Навскіс  Харьк. 
Навслатися,  шлюся,  шлешся,  лі.  На- 

слаться. Ледачим  наробишся,  лінивим  нав- 
шяешся.  Ном.  №  108.41.  (Не  опечатка-ли 
вм.  наииеиияґ). 

Навсбнні,  нар.  На  солнечной  стороні, 
на  освіщенномь  солнцемъ  місті.  Посіяв 
гречку  навсонні.  Харьк. 

Навспак,  нар  —  Навпак. 
Навспйньки,  навспинячки,  нар.  На 

ЦЬіпочкахь.  Аж  навспйньки  стає,  виглядає 

дівчину.  Черк.  у.  Потюпав  наш  пан  пи- 
сарь, ходючн  перед  травником  навспинячки. 

Кв.  II.  217. 
Навспіл,  нар.  1)  Пополамъ  Посіяли 

поле  навспіл  з  сусідом.  2)  Насквозь.  Ця 
пляма  навспіл  сукна  нроіїшла. 

Навсправжки,  навспражки,  навспраж- 
нв,  ни».  Действительно,  подлинно,   иъ  са- 
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момъ  ділі.  Сестру  Дідона  мала  Ганну, 
навсправжки  дівку  хоч  куди.  Котл.  Ен.  1. 19. 

Навстежень  в  навстіж,  нар.  Настежь. 
Навстіш^житись,  жуся,  жншся,  іл. 

Наежиться,  стать  дыбомъ.  Волосся  в  мене 
на  юлові...  навстопужилося.  О.  1861.  VII.  4. 

Навсторч,  пар.  Стоймя,'  отвісно. 
Навстоячки,  нар.  Стоя,  въ  стоячемъ 

положеній.  Мнж.  154. 
Навстріч,  нар.  1)  Навстрічу.  Гаду, 

гаду,  а  він  навстріч.  Ном.  №  5769.  2)  При 
первой  встрічі,  съ  перваго  раза,  по  пер- 

вому впечатлінію.  Єсть  у  нас  сестронька 
Маруся,  шлеться  до  неї  зі  Львова  воєвода. 
Вона  його  навстріч  не  злюбила,  забачивши 
йою,  ворітечка  замкнула.  Шлеться  до  пег 
Степаночко  ег:  вона  йою  навстріч  полю- 

била, забачивши  йою,  ворітечка  одчинила. 
Рк.  Макс. 

Навстяж,  навстяжи,  кор.=Навстіж. 
Навстяж  дзері  одчинила.  Котл.  Ен.  Всі 
навстяжи  ворота  одперли.  КС.  1882.  IV.  169. 

Навс^пор,  нар.  Наперекоръ ,•  въ  пику. 
Навський,  а,  є.  Мертвецкій.  Встре- 

чается только  въ  вираженій:  Навський  Велик- 
день—Пасха  мертвецовъ,  по  народнымъ 

вірованіямь,  въ  четвергъ  на  последней 
неділі  великаго  поста.  .Чуб.  III.  14.  См. 
Мертвецький  Великдень  и  Мавський  Велик- 

день. См.  Мавсьний.  Ном.  №361. 
Навтек,  навтеки,  навтікача,  навті- 
ки, нар.  Убігая,  убігать.  Ми  до  йою,  а 

він  зразу  від  нас  на  толоку  навтек,  та  й  не 
знайшли.  Новомоск.  у.  А  він  навтеки. 
Черниг.  г.  Він  через  тин  так  і  перескочив 
та  навтікача.  Рудч.  Ск.  II.  152.  Як  ка- 

жуть— підібравши  клунки,  а  ну!  чим  тьху 
навтіки  драть.  Котл.  Ен.  VI.  83. 

Навтикати,  каю,  вш,  гл.  Воткнуть  (во 
множестве). 

Навтииати,  наю,  еш,  гл.  1)  Отрубить 
(во  множества).  2)  Науръзывать. 

Навтікача,  навтіки,  нар.  См.  Навтек. 
Навтішатися,  шяюся,  ешся,  и.  На- 

тішиться, нарадоваться.  Хоч  бачила,  хоч 
не  бачила — навтішалася.  Мет.  .50. 

Навтрюхи,  нар.  Бігомь.  Махнув  в  те 
місце  навтрюхи.  КС.  1882.  XII.  625. 

Навтьоки,    »ор.=Навгіви. 
Навтякй,  нар.  Намекая.  Навтяки  бу- 

ряки, щоб  капусти  дали.  Чуб.  І.  269. 
Навусся  ся,  с.  Едва  пробивающіеся 

усы.  Дарма,  що  був  молодиком  безвусим, 
ніхто  з  йою  молитви  не  сміявся,,  бо  серед 
братні,  з  своїм  навуссям  русим,  в  спюянні 

був  рівен  монахам  довговусим.  К.  МБ. 

II.   132. 
Навкидьки,  мар.— Нахильці 

Навхрест,  нар.  Крестообразно,  ні- 
кресть.  Обмахнулись  два  ляшеньки  нав- 

хрест шабельками.  Нп.  Навхрест  руки  дер- 
жить. Нп. 

Навчання,  ня,  с  1)  Обученіе,  препо- 
даваніе.  В  самому  методі  навчання  не 
видно...  навіть  і  помислу  про  те,  щоб  знание 
в  голові...  організувалось  у  ду манне-  К.  Кр. 
34.  2)  Науськиваніе,  подзадоривавіе. 

Навчати,  чаю,  вш,  сов.  ».  навчити, 
чу\  чйш,  іл.  1),  Учить,  поучать,  поучить., 

научать,  научить.  Навчай  мене,  моя  ма- 
тінко, як  свекорку  юдити.  Мет.  222.  Увій- 
шовши в  школу,  навчав.  Єв.  Мр.  І.  21.  На 

добрий  розум  навчати.  Поучать,  наставлять. 
Заберу  обойко  (синів)  до  себе  на  коліна,  та 
почну  на  добрий  розум  навчати— як  умію, 
так  і  навчаю.  МВ.  II.  9.  21  Науськивать, 
науськать,  подговаривать,   подговорить. 

Навчатися,  чаюся,  ешся,  сов.  в.  на- 
вчитися, ч^ся,  чншся.  іл.  Научаться,  на- 

учиться, учиться.  Перед  екзаменом  не- на- 
вчитися. Ном.  №  184.  Лучче  ж  йому  в  бать- 

ка та  в  матері  простого  господарства  на- 
вчитись. К.  (О.  1861.  І.  313). 

Навчений,  а,  е.  Обученный;  пріобрі- 
тенный  наукою.  Краще  розум  прирожден- 
ний,  ніж  навчений. 

Навчання,  ня,  с  У ченіе.  Навчення  св- 

церкви.  Левиц. 
'Навчйтель,  дя,  м.  Учитель. 
Навчйтельва,  ки,  ж.  Учительница. 

Левиц.  І.  277. 
Навчити,  ся.  См.  Навчати,  ся. 
Навчунву,  нар.  Вслухъ. 
Навширки  и  навшйршки,  мір.  =  8а- 

вширкн. 

Навивати,  ся.  См.  Нав'язувати,  ся. 
Нав'явкуватий,  а,  е.  Навязчивый,  на- 

зойливый, надоедливый.  Константиногр.  у. 

Нав'язливий   а,  є— Нав'явкуватий. 
Нав'йв(иу)ти,  8ну,  неш,  и.  Набиться, 

завязнуть.  Мясо  у  зуби,  нав'язло.  Він  їм  у 
зуби  нав'яз.  Они  его  не  спускають  съ языка. 

Нав'йвувати,  вую,  вш,  сов.  в.  нав'я- 
зати, жу\  жеш,  м.  1)  Навязывать,  навя- 
зать, связывать,  связать.  Нав'язала  снопів 

з  двадцять.  2)  Привязывать,  привязать. 

Виявились  і  баштани  в  степу .  з  нав'яза- 
ним по  тичках  пір'ям,  щоб  то  хижу  по- 

лохати птицю,-  О.  1862.  IX.  62. 
Нав  йвуватнея,  вуюоя,  ешся,    сов.  в. 
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нав  яватися,  жуся,  жешся,  гл.  Приста- 
вать, пристать,  привязываться,  привязать- 

ел.  Раз  прийшлось  йому  йти  уночі  ву- 

лицею, а  відьма  нав'язалась  на  Пою  гопа- 
ком. Драг.  394. 

Нав'язь,  зі,  ж.  Навязчивость,  привя- 
зывапье.  Не  йдімо  повз  корчму,  бо  там 

куми  та  побратими,  то  буде  нав'язі  ба- 
гато- Канев.  у. 

Нага,  ги,  ж.  Цозоръ,  стыдъ.  Не  со- 
ром і  не  нага,  гцо  тебе  сусіди  не  люблять? 

Волынск,  г.  Слов.  Д.  Эварн. 
Нагабати,  баю,  вш,  гл.  Преследовать,  на- 

падать; трогать.  Яструб  нагабає  всілякі 
птахи.  Вх.  Зн.  38. 

Нагавйці,  ж.  ми  ̂ Ногавиці.  Шух.  I. 
153.  Не  видав  Гриць  нагавиць:  то  ся  вбі- 
рає,  то  розбірає.  Нои.  №  ''•.•94. 

Нагавкати,  как»,  вш.  •*.  Налаять. 
Нагавкатися,  каюся,  вшей,  гл.  На- 

лаяться. 
Нагавки,  вок,  ж.  мн.  =  Ногавиці. 

Гол.  Од.  75. 
Нагадати,  ся.  См.  Нагадувати,  ся. 
Нагадування,  ня,  с.  Напоминаніе. 

Нагадувати,  дую,  вш,  сов.  в.  нага- 
дати, даю,  еш,  гл.  1)  Напоминать,  напом- 
нить. Нагадаєш  же  мені,  щоб  я  не  забула 

зробити,  що  мати  веліли.  Харьк.  у.  2) 
Вспоминать,  вспомнить,  припоминать,  при- 

помнить. Не  нагадаю  цієї  пісні. 
Нагадуватися,  дуюся,  ешся,  сов.  в. 

нагадатися,  даюся,  ешся,  гл.  Вспоми- 
наться, вспомниться,  припоминаться,  при- 

помниться. Йому  нагадалося.  Ему  пришло 
въ  голову.  Нагадалось  ера жііі  бабі  молодою 
бути.  Нп. 

Нагаєчка,  кн,  ж.  Ум.  отъ  нагайка. 
Нагаїще,  а    м.  Ув.  отъ  наган. 
Нагай,  гай,  м.  Нагайка,  плеть.  Як  візьме 

нагая  в  руки,  як  почне  періщгшь  жидів! 
Рудч.  Ск.  II.  194.  Донським  нашем  під- 

ганяє. Котл.  Ув.  Нагаїще.  Кулачигас  то 
бочище,  нагаїще  в  головище.  Чуб.  V.  482. 

Нагайка,  ки,  ж.=Нагай.  Коваль  ізро- 
бив  дротяну  нагайку.  Рудч.  Ск.  I.  60.  Ум. 
Наг4єина.  ІІІумить-гуде  нагаєчка  коло  мою 
тіла.  Чуб.  V.   128. 

Нагайний,  а,  є— Нагальний.  Бо  вже 
мому  миленькому  нагайна  робота.  Чуб.  V. 
268. 

Нагалурити,  ню,  ниш.  гл.  Вымочить 
въ  квасцахъ.  Я  вже  яєць  нагалунила  на 
крашанки.  Харьк. 

Нагалунитися,  нюся,  иишея,  гл.  На- 
питься (пьянымъ).    Нагалунивсь    так,    що 

ні  тітка,  ні  мамка  не  пізна.  Екатер.  г. 
Слов.  Д.  Эварн. 

Нагальний,  а,  в.  1)  СгпЧшный.  На- 
гальна робота.  2)  Внезапный.  Нагальна 

смерть.  Як  хмара  на  нас  іспала  (лихо  на- 
гальне). Ном.  Л»  2096.  3)  Бурный,  поры- 

вистый. Нагальний  вітер.  '' 
Нагальність,  ности,  ж.  1)  Спішность. 

2)  Внезапность.  3)  Бурность,  порывистость. 

Нагально,  нар.  1)  Спішно.  2)  Вне- 
заппо.  3)  Бурно,  иорывисто.  Нагально  дише. 

Нагана,  ни,  ж.  1)  Выговоръ.  2)  По- 
рицаніе,  хула.  Нагани  дати=догани  дати. 
Тобі  нагани  не  дадуть,  ти  сам  баштий. 
МВ.  II.  92. 

Наганити,  ню,  ниш,  гл.  Упрекнуть. 
Нагану  ти,  ну\  нега,  гл.  1)  Вспомнить. 

НВолын.  у.  2)  Напомнить.  Добре,  иуо  я 
ще  й  наганув. 

Наганьбйти,  блю,  бйш,  гл.  Обругать, 

осрамить. 
Наганяти,  няю,  вш,  сов.  в.  нагнати, 

жену",  неш,  гл.  1)  Нагонять,  нагнать  ку- 
да-либо, на  что-либо.  Та  повій,  вітре,  та 

буйнесенький,  та  нажени  хмару  чорне- 
сеньку. Нп.  Холоду  нагнати.  Напугать,  на- 

кричать на  кого-либо.  Чому  паш- матка 
не  нажене  їй  холоду?  Св.  Л.  60.  А  ию, 
нагнала  я  вам  холоду?  Черниг.  г.  2)  Сго- 

нять, согнать  вь  одно  місто  многихъ. 
Вставай,  невіхно,  та  вставай,  молодая! 
Дій  ті  корови,  гцо  од  батька  нагнала. 
Мет.  49.  3)  Прогонять,  прогнать.  Желех. 
4)  Догонять,  догнать.  Догнав  її  аж  геть 
за  селом.  5) — горілки.  Выкуривать,  выку- 

рить много  водки. 
Нагарбати,  баю,  вш,  гл.  Набрать  много, 

нахватать.  Помруть, — та  нічого  нагарба- 
ною  не  візьмуть  з  собою.  Мир.  Нов.  II.  42. 

Нагарикати,  каю,  еш,  гл.   Наворчать. 

Нагарикатися,  каюся,  ешся,  гл.  На- 
ворчаться. 

Нагартувати,  тую,  еш,  гл.  Закалить 
(много  предметовъ). 

Нагарцюватися,  цююся,  ешся,  гл.  На- 
гарцоиаться. 

Нагарчати,  чу,  чйш,  гл.  Наворчать  (о 
собакі  и  сердитомъ  человікі). 

Нагарчатися,  чуся,  чйшея,  гл.  Навор- 
чаться (о  собакъ  и  сердитомъ  человікі). 

Нагатити,  чу\  тнш,  гл.  1)  Сдідать 
запруду.  2)  Наложить  много.  Нагатила 
пшона  в  куліш,  що  й  ложкою  не  повернеш. 

Нагейкатися,  каюся,  ешся,  гл.  Накри- 

чаться: „гей!" 
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Нагетьмаиуватися,  нуюея,  егася,  «л. 
Долго  побыть  гетманомъ. 

Нагйбати,  баю,  еш,  гл.  Найти,  набресть 
на  что.  Ходив,  ходив  і  нагибав  десь  у  ку- 

точку ляду,  ш>  він  її  досі  й  не  примічав- 
Мнж.  13.  їхав  козак  з  України  да  наги- 

бав дівчину  край  долини.  Грин.  III.   193. 
Шгибка,  ки,  ж.   Находка.    С. 
Нагйбнутися,  нуся,  нешся,  гл.  Много 

претерпеть.  Доле  моя...  Я  ся-  з  тобов  не 
набула,  та  лишень  нагибла.  Гол.  І.  238. 

Нагйй,  а,  6.  Нагой,  голый.  Аби  душа 
сита  та  тіло  не  наго.  Ном.  Л»  9891. 

Нагилити,  лю,  лиш,  гл.  1)  Набрать, 
наложить  много.  Чимало  нагилив  на  віз 
усякого  збіжжа.  2)  Нагилити.  Доставить, 
предоставить,  набрать.  Ватаг  має  наги- 

лити депутатові  людей.  Шух.  І.  189. 
Нагинання,  ня,  с  Нагибаніе    Желех. 
Нагинати,  наю,  вш,  сов.  п.  нагнати, 

ну\  неш,  іл.  1)  Нагибать,  нагнуть,  накло- 
нять, наклонить.  Нагинай  гілляку,  доки 

молода.  Ном.  Л;  0006.  2)  Склонять,  скло- 
нить, покорять,  покорить.  Не  диво  бага- 

тим скарбом  трясти  і  золотом  людей  під 
свою  волю  нагинати.  К.  (О.   1862.  ПІ.  23). 

Нагинатися,  наюся,  ешся,  со»,  в. 
нагнатися,  н^ся,  нешся,  іл.  Нагибаться, 
нагнуться,  наклоняться,  наклониться.  Аж 
вербгі  нагинались  слухать  тую  мову-  Шевч. 
146.  Що  робити — не  прибити,  жати — 
не  нагнеться.  Мет.  40. 

Нагиркати,  каю.  еш,  іл.= Нагарчати. 
Нагиркатися,  каюся,  ешся,  >л.= На- 

гарчатися. 
Нагідки,  дбк,  м.  мн.  Раст.  Ноготкв, 

Саіепііиіа  оі'і'ісіпаїі?.  Вх.  Пч.  І.  9.  Ой  на 
горі,  на  горі  зацвіли  нагідки.  Грин.  III.  232. 

Нагідний,  а,  е.  Удобный  для  совер- 
шения ч«то-либо  (о  времени,  случаі  и  пр.). 

Як  же  настав  день  нагідний,  коли  Ірод 
на  свої  родігни  бенкет  справив  ■  би.  Мр. 
VI.  21. 

Нагірній,  я,  е.  Горный,  находяїційсд 
на-  горі;.  Жгіве  не  дома  він,  а  в  замку  десь 
наіі)тьомл)  старому.  \\.  ПС.  36. 

Нагірчити,  чу\-  чйш,  гл.  Сділать 
горькимъ. 

Нагле,  мар.=Нагло.  Котл.  Ен  Нагле 
вмер.  НВо.шнск.  у. 

Нагледіти.  Смч  Наглядати. 
Наглий,  а,  в.  1)  Скорый,  быстрый. 

2)  Внезапный,  неожиданный.  Тут  матін- 
ку уже,  не  страх,  а  нагла  радість  стре- 

пенула. Мкр.  Г.  56.  ...Божий  суд  правди- 
вий,   наглий,    серед    гиляху    тебе,   огудить. 

Шевч.  606.  Нагла  смерть.  Скоропостижная 
смерть.  Боронъ,  Боже,  від  наглої  с.щтіи. 

Наглити,  лю,  лиш,  гл.  Торопить,  по- 

нукать. Желех. 
Наглість,  ости,  ж.  1)  Спішность. 

2)  Внезапность.  Желех. 
Нагло,  нар.  1)  Скоро,  быстро.  2)  Вне- 

запно. Бодай  нагло  зслиз.  *Ном.  №  3781. 
Нагло  вмерти.  Скоропостижно  умереть.  Ум. 
Наглёнько.  Дякуємо  попонькові:  нагленько 
нас  одправив.  Гол.  IV.  439. 

Наглуаувати,  з^ю,  еш,  їх — а  кбго. 
Насміяться,  наиздіватьсл. 

Наглумитися.  См.  Наглумлятися. 
Наглумлятися-,  ляюся,  ешся,  сов.  в. 

наглумитися,  млюся,  мйшея,  >л.  Глу- 
миться, наглумиться,  насміяться.  Наглу- 

мився з  мене,  да  гце  й  перед  людьми..  Г. 

Барв.  111. 
Нагляд,  ду,  м.   Нрисмотръ.  Желех. 
Наглядання,  ня,  є.-- Нагляд.  Желех. 
Наглядатель.  ля,  м.  Присмотріцикь. 

Як  я  поїду,  хай  він  буде  наглядатель  до 
моєї  хати.  Васильк.  у. 

Наглядати,  даю.  еш,  гл.  І  сов.  в. 
наглядіти  и  нагледіти,  джу,  диш,  іл. 
Насматривать,  насмотріть,  увидіть.  Здо- 

бич наїледівши  певну,  жде  не  <)і ждеться 
поживи.  К.  Псал.  Вона  вже  давно  його 

нагляділа.  Мир.  ХРВ.  174. — II  сов.  в.  на- 
глянути, ну,  неш.  а)  Увидіть,  замітить. 

Тут  не  страшно,  моє  серце,— люде  не  на- 
і.гянуть.  V.  Барв.  75.  б) — кого,  що.  Над- 

зирать, присматривать,  присмотріть  (за 
кімт>,  чімь).  Дітей  наглянути.  Лукаш 
84.  Пійдем,  пообідавши,  наглядати,  як 
сіно  скидатимуть.  Г.  Барв.  108.  Боже!., 
ти  все  бачиш,  все  знаєш...  ти  один  нагля- 

даєш над  землею-  Мир.  ХРВ.  55.  в)— до 
кбго.  Заходить,  зайти  мимоходомъ,  наве- 

дываться, навідаться. 
Наглядітися,  жуся,  дйшея,  гл.  На- 

смотріться.  З  рук  наробитись,  з  ніг  нахо- 
дитись, а  з  очей  наиядітись.  Ном.  Л°  4560. 

Наглядом,  нар.  Не  выпускал  изъ  виду, 

сл'Ьдомъ.  Чоловік  її—  хутенько  з  дому,  та 
за  нею  зараз  і  пойшов  наглядом:  куди  вона 
піде.   Рудч.  Ск.  І.   172. 

Наглйдувати,  дую,  еш,  ы.— Нагля- 
дати. Заковуєш  в  кайдани  мої  нот,  нагля- 

дуєш  ступні  мої  мнзерні.   К.  Іов.  29. 
Наглядці,  нар.  Не  выпуская  изъ  виду. 

Сей  наглядні  ходив  за  батюгикою-  Св.  Л.  69. 
Наглйнути.  См.  Наглядати  II. 
Наглити,  лйю,  еш,  гл.—  Наглити. 
Нагнати.  См.  Наганяти. 
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Нагніватися,  ваюся,  ешся,  гл.  Рас- 
сердиться, разгневаться.  Нагнівався  мій 

маленькій  та  й  до  мене  не  говорить.  Чуб. 
V.  1189. 

Нагніт,  ту,  м.  Натискь,  давленіе. 
Желех. 

Нагнітити.  См.  Нагнічувати. 

Нагнічувати,  чую,  еш,  сов.  в.  нагні- 
тити, чу\  тиш,  ід.  Нажимать,  нажать, 

надавливать,  надавить,  придавливать,  при- 
давить. Повалив  мене  та  *щс  її  поліном 

нагнітив.  Лебед.  у.  Язик  опирн,  замерзла 
мова,  мов  камінь  сердечко  нагнім.  Мир.  Г.  24. 

Нагноїти,  ною,  їш,  гл.  Унавозить. 

Нагноїтися,  ногося,  їшся,  гЛ.  У  наво- 
зиться. 

Нагнуадувати,  дую,  еш,  сов.  в.  на- 
гнуидати,  даю,  еш,  гл.  Зануздывать,  за- 

нуздать. Він  бере...  уздечки  золоту.  нагнуз^ 
дує  нею  коня.  Рудч.  Ск.  І.   108. 

Нагнути,  ся.  См.  Нагинати,  ся. 
Наго,  нар.  Наго,  голо. 
Наговорити,  ся.  См.  Наговорювати,  ся. 

Наговорювати,  рюю,  еш,  сов.  в.  на- 
говорити, рю,  риш,  м.  1)  Наговаривать, 

наговорить.  2)  Наклеветывать,  наклеве- 
тать. Що  уже  не  ]юбили,  як  з  ші  не  зну- 

щались, що  дідові  не  наговорювали,  а  їй 
уге  баіідуже:  робить  собі  мовчки.  Рудч. 
Ск.  II.  55.  Наговорив  на  його  сім  міхів  го- 

ріхів. Св.  Л.  299. 
Наговорюватися,  рююся,  ешся,  сов.  в. 

наговоритися,  рюся,  ришся,  гл.  Нагова- 
риваться, наговориться.  З  ким  ві]то  люб- 

люся,— не  наговорюся.  Мс.т    29. 
Нагогбшитися,  шуся,  шишся,  м.  На- 

хохлиться, надуться.  Чого  сгідииі  да  напи- 
зилаея,  його  сидиш — наюготилася?  Рк.  Макс. 

Нагода,  дн,  ж.  Случай,  удобное^время. 

(Юда)  тукав  нагоди,  -щоСі  видати  Його  їм 
без  народу.  6в.  Л.  XXII.  0. 

Нагодйти,  джу,  днш,  гл.  1) — кого. 
Случиться  кому  быть.  Посилався  (до  дів- 

чини), хотів  її  взяти,  наюдила  дідча  мати 

товаїпииа  в  хаті.  Гол.  І.  252.  2)  безл  Во- 
время явиться  кому.  Воно  б  і  вкрив  був, 

коли  Семена  швидко  нагодило.    НВолын.  у. 

Нагодитися,  дж^ся,  дишся,  м.  1) 

Прійти  во-время,  поспать,  попасть.  Вчора 
пороша  пала,  а  к  білому  світу  і-тарости 
на  слід  нагодишся.  Мет.  123.  Прийшов 
дячок  молоденький,  прийшов,  не  барився; 
чумаченько  із  дороги  на  те  й  нагодився. 
Нп.  2)  Случиться,  встретиться,  попасться. 
Що,...  наняли? — Ось  іде  за  мною.  Якась 
селючко  нагодилась.  МВ.  І.  25. 

Нагодовувати,  вую,  еш,  сов.  в.  наго- 

дувати, дУю,  еш,  гл.  Накарм лишіть,  на- 
кормить. Попа  одним  обідом  не  нагодуеги. 

Ном.  №218. 
Наголб.  нар.  Всі.  совершенно.  Жінки 

наголо  всі  цокотухи*  Шевч.  В  мене  тільки 
пара  щупслят,  а  то  все  один  г/юн  наголо. 

Сим.   150. 
Наголоватки,  ток,  ж.  мн.  Раст.  1) 

СІГ8ШШ  аг\еіі8е  8сор.  2)  .Іигіпаеа  с\аиоі- 
(Іек  Пес.  ЗЮЗО.  І.   118,   125. 

Наголовач,  ча,  м.  Оглавль  (у  узды). 

Наголовок,  вка,  м.  Тулья  шляпы. 
Гол.  Од.  57,   09. 

Наголос,  су,  .».  Удареніе.  Желех.  На 
голос  положити.  Поставить  удареніе. 

Наголосити.   См.  Наголошувати. 

Ноголосйтися,  шуся,  сишся,  и.  На- 
плакаться громко- 

Наголбшувати,  шую,  еш,  сов.  п.  на- 
голосити, шу,  сиш,  гл.  1)  Провозглашать, 

провозгласить.  Як  би  я  знав,  то  наголоси» 
би  тебе  дох  тором  на  сході.  Ромен,  у.  2) 

Д/влать,  сдЬлать  удареніе  въ  слові.  Желех. 
3)  Только  въ  сов.  в.  Навопить,  напричи- 
тывать.   Наголосила  повну  голову. 

Наголубитися,  блюся,  бишся,  гл  На- 
лагаться вдоволь. 

Нагомоніти,  ню,  нйш,  гл.  1"  Нагово- рить много.  Нагомонів  стільки,  що  і  в  три 

мішки  не  забереги.  Часто  въ  значеній:  на- 

шуміть, накричать.  2)— 'на  кбго.  Накри- 
чать на  кого.  Нагомонів  Мре  на  свою 

жінку.  Драг     111. 
Нагомонітися,  нюся,  нйшея,  гл.  На- 

говориться. 
Нагояцем,  нар.  Вдогонку.  Я  нагонг(см 

побіг  моїм  конем  щтштим.  К.  М.  і  X-  37. 
Нагбнити,  ню,  ниш,  м.=Наганяти. 

Поїхав  староста,  на  лови  в  темнії  ліси, 
дуброви,  там  його  дробний  догц  нагонив, 
лисиї  шубоньки  помочив.   Лукаш.   151. 

Нагоня,  ні,  ж-  Погоня.  Бачимо,  що 
вже  нас  нагоня  знагоняе.  Борз.  у. 

Нагоріти.  См.  Нагоряти. 
Нагорнути.  См.  Нагортати. 
Нагорода,  дн,  ж.  Награда.  Нагорода 

ваша  велика  на  небі.  6в.  Л.  VI.  2Н.  Ло- 

пата —  заплата,  а  Ваг  —  наюрода.  Ном. 
N  4608. 

Нагороджувати,  джую,  еш,  сов.  ». 
нагородити,  джу,  диш,  гл.  1)  Награждать, 
наградить.  А  хто  ж  мені  нагородить  за 

мої  труди?  Гол.  І.  280.  Я  б  думав  наго- 
родити гюго  послугу  тим,  щоб  настано- 

новити  титарем.  Г.  Варв.  170.    2)  Наго- 
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раживать,  нагородить.    Нагородив  хлівів  за 
для  овець,  а  овець  чорт-ма. 

Нагороджуватися ,  джуюся ,  ешся, 
сов.  в.  нагородитися,  джуся,  дишся,  гл. 
Награждаться,  наградиться.  Все  може  на- 

городитися, іно  страх  ніколи.  Ном.  №  4399. 

Нагорожати,  жаю,  еш,  г.і.=На  город  - 
жувати. 

Нагортати,  таю,  еш,  сов.  в.  нагор- 
нути, ну\  неш,  ы.  Нагребать,  нагрести. 

Взяв  ціпа...  і  нагорнув  проса  під  сніп. 
Рудч.  Ск.  І.  56. 

Нагорь,  рі,  ж.  Нагаръ.  Наюрь  на  ґно- 
тові. Константиногр.  у. 

Нагорюватися,  рююся,  ешся,  гл.  На- 
гореваться. Я  ж  уже  нагорювалась  і  на- 

скиталась із  тобою-  Мил.  207. 

Нагоряння,  а,  е=Нагірній-  Наїоряна 
земля.  Миргор.  у.  Слов.  Д.  Эварн. 

Нагорати,  ряю,  еш,  сов.  в.  нагоріти, 
рго,  рйш,  іл.  Нагорать,  нагоріть. 

Нагосподарювати,  рюю,  еш,  гл.  На- 
хозяйничать. 

Нагота,  ти,  ж.  Нагота-  Полов'яний 
хліб  не  голод,  а  пачосняя  сорочка  не  на- 

гота. Ном.  №  5355. 

Наготбвити,  влю  виш,  гл-  Нагото- 
вить, приготовить.  А  сама  наготовила  їй 

повнісіньку  скриню  усякої  худоби.  Рудч. 
Ск.  II.  57. 

Наготбві,  нар.  Наготові.  Стояла  по- 
стеля наготові  для  проїзжих  панів.    Стор. 

Наготувати,  тую,  еш,  м.=Нагото- 
вити.  Наготуй  шабельку  та  й  воюй  зі 
мною.  Чуб.  У.  425. 

Награватися,  ваюся  (граюся),  ешся, 
сов.  в.  награтися,  раюся,  ешся,  гл.  1)  На- 

игрываться, наиграться.  Е,  там  буде  чим 
Кузьмі  награться.  Ном.  7667.  2)  Издаваться, 
наиздіваться,  насміхаться.  Жиди  з  Христа 
наі)швалися. 

Нагребати,  баю,  еш,  сов.  в.  нагреб- 
ем и  нагребти,  бу\  беш,  гл.  Нагребать, 

нагресть,  сгребать,  сгресть.  Нагріб  купу 
сміття,  а  вивезти  нічим. 

Нагремітися,  нлюся,  ийшея,  гл.  На- 
греміться.  Настучиться,  нагремит  мя,  дрі- 

бен дощик  зійде.  Чуб.  V.  144. 
Нагризати,  заю,  еш,  сов.  в.  нагризти, 

эу,  аёш,  гл.  Нагрызать,  нагрызть.  Желех. 
Нагрівання,  ня,  е.  Нагріваніе.  Вода 

од  нагрівання  бгу/етъея  парою.  О.  1862. 
III.  32. 

Нагрівати,  ваю,  вії,  сов.  в.  нагріти, 

рію,  еш,  "гл.  Нагрівать,  нагріть.  Ну,  то  й 

справді  нагрівагі  окропу.   Рудч.  Ск.  І.  123. 
Нагріти  чуприну.  Поработать  до  пота,. 

Нагріватися,  ваюся,  ешся,  сов.  в. 

нагрітися*,  гріюся,  ешся,  гл.  Нагрівать- 
ся, нагріться,  согріваться,  согріться.  Як 

гепл,  так  нагріється,  а  як  робить,  так 
ізмерзне.  Ном.  №  10839. 

I.  Нагрімати,  маю,  еш,  гл.  Погрозить, 
накричать  на  кого.  Желех. 

II.  Нагрімати,  маю,  еш,  гл.  Греміть 

слегка.  Грім  нагріма — дощ  буде.  Екате- 

рин, г. Нагріти,  ся,  См.  Нагрівати,  ся. 
Нагрішити,  шу\  шйш,  гл.  Нагрішить, 

Нагрішили  та  й  покаємся.  Стор. 
Нагробок,  бка,  м.  1)  Надгробный  ка- 

мень, памятникъ  надгробный.  2)  Эпита- 
фія,  надгробная  надпись. 

Нагромаджувати,  джую,  еш,  сов-,  в. 
нагромадити,  джу,  диш,  гл.  I)  Сгребать, 
насгребать.  Нагромадили  сіна  чимало.  2) 
Громоздить,  нагромоздить.  Я  намножив 
беззаконня...  нагромадив  їх  без  ліку.  К. 
Псал.  98. 

Нагромаджуватися,  джуюся,  ешся, 
сов.  в.  нагромадитися,  джуся,  дишся, 
гл.  1)  Грести,  нагрестись  вдоволь.  2)  Гро- 

моздиться, нагромоздиться.  3)  Набираться, 
набраться,  насобираться.  Там  засіли  всі 
мої  папери  і  рукописи,  які  в  мене  нагро- 

мадились до  1847  року.  К.  ХН.  12. 
Нагрубка,  ки,  ж.  Нападки,  поклепъ. 

То  нагрубка  була  на  мене  та  й  годі,  а  я 
зовсім  не  брав.   Новомоск.  у. 

Нагрудник,  ка,  м.  І)  Нагрудникъ. 
2)  Лифъ  безъ  рукавовъ,  пришитый  къ 
юбкі.   Черниг.  г. 

Нагружати,  жаю,  еш,  сов.  в.  нагру- 
айти,  жу,  8Йш,  гл.  Намащивать,  намостить 

щебнеыъ. 
Награвати,  ся=Нагрюкати,  ся. 
Нагрущати,  щаю,  еш.  гл.  Уговаривать, 

наставлять,  научать.  Давай  вона  його  на- 
грущать,  щоб  як  приїздить  він  до  неї,  то 
щоб  своїх  собак  дома  кидав.  Мнж.  39. 
Скільки  ні  нагрущай  дітей,  а  як  неслух  які, 
то  й  не  хотять  добре  робити.  Волч.  у. 

Нагрюкати,  каю,  еш,  гл.  1)  Насту- 
чать, нашуміть,  нагреміть.  2)  Захватить 

гді-либо,  встрітить,  напасть.  Як  де  на- 
грюкають  якого  жида, — там  йому  й  ка- 

пець. Екатер.  у.  Слов.  Д.  Эварн. 
Нагрюкатися,  каю(чу)ся,  каеш(чйш)- 

ся,  и.  Настучать,  нагреміть.  нашуміться. 
Нагуготіти,  чу\  типі,  іл.  Нагудіть, 

нашуміть. 
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Нагукати,  каю,  еш,  гл.  1)  Окликнуть, 
позвать  кого.  Трохе  згодом  біжить  і  пі- 
чень.  „А,  сякі-такі,— -кричить, — як  я,  де 
не  найду  зернятко,  сам  не  їм  та  вас  скли- 

каю; а  ви  на  мене  так  і  не  нагукали".  Мнж. 
73.  Нагукай  його!  2)  Накричать.  Нагукай 
на  його! 

Нагул,  лу,  я.  1)  Жиръ  у  скота.  2) 
Приволье.  Дід  Семен  як  пожіше  ще  у  на- 

гулі сторожем  на  хуторі,  то  помолодшає- 
Волч.   у. 

Нагуляти,  лю,  лиш,  гл.  Случайно 
найти,  наткнуться  на  что.  Вх.  Зн.  39. 

Нагулювати,  люю,  еш,  гг.— скотину. 
Пасть  на  хорошемъ  нодножномъ  корму 
для  откармливанія.  Волч.  у. 

Нагуляти,  лйю,  еш,  гл  Нагулять,  на- 
кутить.  Ой  літа  ж  мої  молоденькі,  все  ви 
гне  нагуляли.  Чуб.  V.  275.  2) — сала.  Раз- 
добріть,  растолстіть. 

Нагулйтися.  ляшся,  ешся,  гл.  Нагу- 
ляться; наиграться;  накутить.  От  нагуля- 

лись і  полягали  спать  усі.  Рудч.  Ск.  II. 
152.  Не  нагулялось  мені,  дівчині.  Нп. 

Нагуркати,  каю,  еш,  нагуркотіти, 
кочу,  тйш,  гл.  Нагреміть,  настучать,  на- 

шуміть. Прибігла,  нагуркала,  на.іепстала, 
як  у  корчмі.   Левиц.  І.  225. 

Нагусти,  дУ,  деш,  іл.  Нагудіть. 

Нагустйся,  дУся,  дешся,  гл.  Нару- 
шаться. Уже  ж  тая  дівчинонька  як  го- 

лубка гуде, — нехай  гуде,  нехай  ггуїе,  вона 
нагудеться.  Грип.  III.   188. 

Нагутбрити,  рю,  риш,  гл.  Наболтать, 
наговорить  пустяковъ. 

Нагучати,  чу,  чйш,  гл.  Накричать, 
выбранить.  Вх.  Зн.  39. 

Наґвалтувати,  тую,  еш,  іл.  Наділать 
шуму,  крику. 

НаґраиУзляти,  ляю,  еш,  /л.  Напи- 
сать каракулями,   грязно. 

,Наґунадзити,  джу,  диш,  гл.  1)  На- 
бить шишку  кому.  Мнж.  186.  2)  Навер- 
тіть на  голову  что-либо  чалмообразное. 

Мнж.   182. 
Над,  пред.  1)  Съ  творит,  над.:  Надъ. 

Стоїть  явір  над  водою.  Нп.  Зозуля  літала 
над  нами  куючи.  Простяг,  гріє  руки  над 

полум'ям  червоним.  МВ.  II.  2С.  І  ггдрюва- гпгіме  він  над  домом.  6в.  Л.  І.  33.  2)  Съ 
винит,  над.,  при  обозначеніи  времени:  нодъ, 

К'Ь.  Б  п'ягггницю  над  вечір  мати  і  клик- 
нули наг.  ЗОЮР.  И.  283.  3)  Съ  винит, 

над.  при  обозначеніи  предмета,  къ  кото- 
рому направлено  дійствіе:  къ.  Ой  вийду 

я  нфі  річеньку  та  й  тгану  думати.  Гол.  1. 

361.  4)  Въ  виді  нарічія:  выше,  лучше, 
боліє,  сверхъ.  Нема  в  світі  над  Бога. 
Ном.  №  5.  Я  принесла  грошей  додому  над 
сотню.  Г.  Барв.  249.  Тому  чоловікові  уже 
над  сто  літ.  О.  1862.  V.  93.  Люблю  її 

як  сам  себе — над  срібло,  над  злото.  Гол.  III. 
393.  Не  знайдеш  річки  над  Дніпро  глибо- 

кий, не  знайдеш  правди  над  святу  про- 
стацьку, а  ні  одваггі  в  серги  над  козацьку. 

К.  ЦН.  182.  Над  смерть  біди  не  буде. 
Ном.  Зімою  вже  ніхто  над  його  ско- 

тини не  доглядить.  Г.  Барв.  295.  Не  буде 
вже  над  мого  першу  милу.  МВ.  І.  7.  Над 
часто  стоить  при  сравнительной  степени. 

Над  його  розумнішою  я  не  бачив-  Над  Ма- 
русю нема  кралі  крагцішої.  Старод.  у. 

Надавати,  даю,  ёш,  сов.  в.  надати, 
дам,  даси,  гл.  1)  Надавать,  дать.  Б  подолку 
ггіргі  та.іяри,  гцо  мі  хлопці  надавали.  Чуб. 

V*.  1 163.  Бсякої  всячини  матуся  надає. 
Сим.  203.  Надає  їй  бебехів.  Стор.  2)  При- 

давать, придать.  3)  Давать,  дать  въ  при- 
даное. А  гцо,  вже  оженився? — Оженився.— 

А  надано  що  за  нею?  Драг.  373.  4)  Да- 
вать, дать  достаточно,  удовлетворить 

чімь.  Узявсь  возити  у  гпу  піч  дрова,  та 
ніяк  не  надасть:  тілько  укине,-  -вже  і  нема. 
Мнж.  72.  А  морю  широченному,  глибокому, 
силенному  води  не  надаси.  Гліб.  108.  5) 
Назначать,  назначить.  Новою  гюпа  надано 
до  нашої  церкви.  Кіев.  у.  6)  Жаловать, 

пожаловать,  даровать.  7)  Надвигать,  на- 
двинуть на  какую-либо  сторону.  Клали  сіно, 

та  на  борозенний  бік  (у  возі)  надали.  8) 
Угораздить.  Надала  мені  нечиста  встрять 

у  се  діло!  Ном.  Л»  1846. 
Надаватися,  даюся,  ешся,  сов.  в.  на- 

датися, дамся,  снея  (до  чбго),  гл.  Идті 
къ  чему,  быть  годнымъ  для  чего.  Желех. 

Надавець,  вця,  м.  и  надавця,  ці,  м. 

1)  Датель,  даритель,  жертвователь.  2)  Учре- 
дитель, основатель. 

Надавити.  См.  Надавлювати. 
Надавлювати,  люю,  еш,  сов.  в.  на- 

давити, влю,  виш,  гл.  Надавливать,  на- 
давить, придавливать,  придавить.  Земля 

надавили  йому  груди.  Левиц.  1.  389. 
Надавця,  ці,  л.— Надавець. 
Надалі,  надальше,  нар.  На  будущее 

время.  Хотілось  би  похазяйнувати  і  на- 
далі дещо  щюбити.  Левиц.  І.  500.  Дано 

псу  м'ясо, — хоч  їж,  хоч  надальше  остав. 
Ном.  №  13673. 

Надйннй,  а,  е.  Способный  къ  чему, 
годный  для  чего.  О.  1862. 1.  72  (Олельа.). 

Надання,  ня,  с.    Пожалованіе.    Коро- 
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лівське  наданнє  волог)  кхмерського  і  берестейсь- 
кого владищгша  отцеві..-  Жовковського.  К. 

XII.  65. 
Надаргімне,  нар.  Напрасно,  тщетно. 
Надаремний,  а,  е.  Напрасный,  тщет- 

ный. Без'  твою  призначення  надаремна 
тую,  сама  даєш,  вгібіраеш,  ах  нелюба  друга! 
Гол.  І.  372. 

Надарити.  См.  Надаряти. 
Надаряти,  ряю,  еш,  сов.  в.  надари- 
ти, рю,  риш,  гл.  Одарять,  одарить.  Си- 

дить поруч  із  нею  і  надаря  її  тим  щас- 
тям. Левиц.  І.  515.  Дарами  надарити. 

Мет.  376.  Мати  Божа  не  возлюбила,  не 

возлюбила,  не  надарила.  Чуб.  III.  334.  На- 
дарив Бої  зайця  хвостам.  Ном.  Лі  2489. 

Надати,  ся.  См.  Надавати,  ся. 
На  дача,  чи,  ж.  Прирізка,  земли  къ 

уже  имеющемуся  наділу.  НВолын.  у. 
Надбання,  ня,  с  Иріобрітениое  иму- 

щество. /  все  твоє  надбання  пожалують. 
К-  ЦН.  263.  Неділене  між  нами  все  над- 

бання наше-  К,  ХП.  62. 

Надбанок,  нку,  м.  Все  благоиріобрі- 
тенное,  нажитое. 

Надбати,  баю,  еш,  гл.  Нажать,  нрі- 
обрість,  благопріобрість,  заработать.  За- 

пряла пучками  та  надбала  ручками-  Ном. 
Лі  9963. 

Надбережжа,  жа,  с  Беріть  ріки, 
озера. 

Надбережний,  а,  е.  Береговой,  набе- 
режный. Желех. 

Надбивати,  ваю,  еш,  сов.  в.  надбити, 

надіб'ю,  еш,  и.  Надбивать,  надбить,  от- 
бивать, отбить  кусокъ  отъ  чего-либо. 

Надбиватися,  ваюся,  ешея,  гл.  сои.  в. 

надбитися,  надіб'юся,  ешея,  гл.  Надби- 
ваться, надбиться. 

Надбити,  ся,  См.  Надбивати,  ся. 
Надбігати,  гаю,  еш,  сов.  в.  надбігти, 

біжу,  жйш,  гл.  Прибігать,  прибіжать, 
подбігать,  нодбіжать.  Жолех.  Нас  дівчат 
усіх  гаптувати  посадила.  Сама  й  учить 
та  раз-по-раз  падбіїа,  чи  шиємо.  МИ.  (О. 
1862.  III.  41). 

Надбірати,  раю,  еш,  сов.  в.  надібра- 
ти, беру\  реш,  гл.  Надбирать,  надобрать 

часть  чего. 
Надбічи,  м.=Недбігти.   Желех. 
Надближатися,  жаюся,  ешся,  сов.  в. 

надблгізитися,  жуся,  зишся,  іл.  Прибли- 
жаться, приблизиться. 

Надборкати,  каю,  еш,  \л.  Подрізать 
немного  крылья  у  птицы. 

Надвезти.  См.  Надвозити. 

Надвереджати,  жаю,  еш,  сов.  в.  над- 
вередйти,  джу,  дйш,  гл.  Повреждать,  по- 

вредить (о  здоровьі). 
Надвереджатися,  жаюся,  ешся,  сов-  в. 

надвередйтися,  джуся,  дйшея,  гл.  Над- 
рываться, надорваться  (при  нодьемі  тя- жести). 

Надвечір,  надвечорй,  нар.  Подь  ве- 
черь. Предъ  вечеромъ.  Надвечір  увійшли 

ми  в  село  і  розбрелись  пропане  у.шцями. 
МІ}.  І.  17.  Зостанься  з  нами,  бо  вже  над- 

вечір. Єв.  Л.  XXIV.  29.  Сонце  вже  стало 
надвечорй.  Солнце  было  на  закаті.  Левиц. 

Надвідний,  а,  е.  Надводный,  Грин. 
III.  604.  Лягає  він  по  холодках  надвідних. 

К.  Іон. 
Надвірній,  я,  є.  І)  Надворный,  нахо- 

дящийся на  дворі.  В  надвірній  хаті  вона 
готувала  печиво.  Левиц.  І.  118.  Надвірне 

діло,—  робота — работа,  производимая,  вь 
дворі,  вь  огороді,  вь  полі.  Мир.  Иов.  І. 
Ш.  Сим.  201.  2)  Внішній,  наружный.- 

Сини  царства  будуть  повикидані  у  тем- 
ряву надвірню.  вв.  Мт.  VIII.  12.  Христя 

кинулась  до  надвірніх  дверей.  Мир.  ХРП. 
216.  Надвірне  колесо.  То  колесо  вь  мель- 
ниці,  на  которое  надаеть  вода.  Міус  окр. 

3)  Нридвсрный,  гостоящій  при  дворі  гос- 
подина. Надвірне  козацтво  князя  Ост- 

розькою. К.  ЦН.  157.  Даремне  на  землі  і 
під  землею  надвірняі  шляхта  палія  шукала. 
К.  ЦН.  172.  Нздвірня  корогви.  Надворная 
милинія.  4) — кабан,  свиня.  Неоткармливае- 
мый  кабанъ,  н— я  свинья.  Надвірніх  і 
три  водиться,  та  чміованих  німа. 

Надвірнйк,  ка,  м.  Боровъ,  не  поса- 
женный вь  особое  поміщеніе  для  откарм- 

ливанія.  Брацл.  у. 

Надвір'я,  р  я,  с  Надворье.  Діти  бі- 
гали по  надвір'ю.  ЗОЮР.  II.  28.  Пусти, 

Юрасю,  із  застілля,  да  погляжу  я  по  над- 
вір'ю. Мет.   175. 

Надвоє,  нар.  Надвоє,  на  дві  части. 
Завіса  церковна  роздергась  надере-  Св.  Мр. 
XV.  38.  Вони  собі  хату  збуг)увалн  надвое, 

у  одній  молоді,, -а  в  другій  мати.  МВ.  Обід 
іде  надвоє:  в  хаті,  а  хто  бідніший  і 

• торці — на  дворі.  Сим.  235. 

Надвозити,  вожу,  возиш,  сов.  в.  над- 
везти, везу\  зеш,  гл.  Подвозить,  подвезти, 

привозить,  привезти  еще. 

Надвозити,  вожу,  везеш,  гл.  Свезти 
часть  чего.  Уже  надвозили  трохи  жита 
з  лану. 

Надвбрі,  нар.  Вні  дома,  подь   откры- 
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тымъ  небомъ,  на  дворі-  Хиба  тільки 
світу,  що  у  вікні?  Єсть  іще  й  на  дворі. 
Ном.  Л*  5529.  Мати  твоя  та  брати  твої 
стоять  на  дворі-  Єв.  Л.  VIII.  20. 

Надгинати,  наю,  еш,  сов.  в.  наді(о)- 
гну>и,  гну\  неш,  гл.  Пригинать,  пригнуть 
немного. 

Надгнивати,  ваю,  еш,  сов.  в.  над- 
гнити, нив),  ёш,  гл.  Надгнивать,  над- 

гнить. Желех. 

Надгнйлий,  а,  є.  Надгнившій.  Желех. 
Надгнити.  См.  Надгнивати. 

Надголодь,  нар.  Впроголодь.  Усе,  бу- 
вало старий  їсть  небагато,  надголодь,  щоб 

ще  їсти  хотілось.  Лебед.  у. 
Надгонити,  ню,  виш,  сов.  в  наді- 

гнати. жену\  неш,  гл.  1)  Подгонять,  по- 
догнать къ  чему.  Погнав  він  уже  козу  і 

тільки  надігнав  на  дорогу...  Рудч-  Ск.  I. 
44.  2)  Гнаться,  погнаться,  догонять,  до- 

гнать. За  мной  турки  надігнали,  пана 
мою  з  мене  (коня)  зняли.  Гол.  I.  98. 

Надгоріти.  См.  Надгоряти. 
Надгорн^ти.  См.  Надгортати. 
Надгортати,  таю,  еш,  сов.  в.  надгор- 

н^ти,  рну\  неш,  гл.  Отгребать,  отгресть 
часть.  Надгорни  троиіки  жару. 

Надгорйтя,  рйю,  еш,  сов.  в.  надгорі- 
ти, рю,  рйш,  гл.  Надгорать,  надгоріть. 

Надгребати,  баю,  еш,  сов.  в.  над- 
гребтй,  б^,  ббш,  гл.  Отгребать,  отгресть 
часть. 

Надгризати,  ваю,  еш,  сов.  в.  над- 
гризти, 8^,  вбш,  гл.  Отгрызать,  отгрызть 

часть. 

Надгрббок,  бка,  м.  =  Нагробок.  Ви- 
стоявши службу,  Шрам  ходив  із  своїми 

од  одною  надгробка  до  другою-  К.  ЧР.   100. 
Наддерти.  См.  Наддирати. 
Наддертий,  а,  е.  Надодраный,  надор- 

ванный. 
Наддэюбати.  См.  Наддзюбувати. 

Наддзюбувати,  бую,  еш,  сов.  в.  над- 
дзюбати, баю,  еш,  гл.  Надклсвывать,  над- 

клепать. 

Наддирати,  раю,  еш,  сов.  в.  наддер- 
ти, ддеру\  реш,  и.  1)  Надрывать,  надор- 
вать, наддирать,  надодрать.  2)  Сдирать,  со- 

драть часть  шкуры  съ  живртнаго.  1дну 

козу  наддер,  та  вона  вирвалася  та  по- 
бігла. Уманск.  у. 

Наддніпрбвий.  а,  е.  Находащійся, 
стоящій  надъ  ДнБпромъ.  Не  судилось,  як 
хотілось,  щоб  у  своїй  хаті,  на  тій  юрі 
наддніпровій  життя  зазнавати.  О.  1861. 
VI.  18. 

Наддніпрйнець,  нця,  м.  Житель  При- 
днепровья. Желех. 

Наддніпрянський,  а,  є.  Придньп- 

ровскій. Наддніпрйнпгина,  ни,  ж.  Придне- 
провье. 

Наддністрянець,  нця,  м.  Житель 
Приднестровья.  Желех.    . 

Наддністрйнка,  ки,  ж.  Жительница 
Приднестровья.  Желех. 

Наддністрянський,  а,  є.  Придні- 
стровській. Желех. 

Наддовбати.  См.  Наддовбувати. 

Наддовбувати,  бую,  еш,  сок.  в  над- 
довбати/ баю,  еш,  гл.  Наддалбливать, 

наддолбить. 
Наддоїти.  См.  Наддоювати. 
Наддбювати,  юю,  еш.  сов.  в.  наддоїти, 

ддою,  деїш,  гл.  Наддаивать,  наддоить. 

Надд^ристий,  а,  е.  Вспыльчивый,  го- 
рячій (о  чєловЄкЄ).  Вх.  Зн.  39. 

Наддягтйся,  гн^ся,  нешся,  гл.  Снять 
верхнєє  платье.  Приїде,  склонгіла  головою, 
добридень...  і  наперед  усього  з  хустини  і  на 
стіл  її  (паляницю),  а  вже  потім  і  при- 

вітаться і  щоб  там  наддягтись.  Сим.  281. 

Надегати,  гаю,  еш,  сов.  в.  надегн^ти, 

ну\  неш,  гл.  — иглу.  Вдевать,  вдЄть  нит- 
ку въ  игольное  ушко.  Вх.  Зн.  39. 
Надержувати,  жую,  еш,  гл.  Держать, 

править  (лошадью).  Надержу й,  Петре,  го- 
лобельну вліво.  О-   1861.  V.   66. 

Надерти.  См.  Надирати. 
Наджати.  См.  Наджинати. 

Наджидати,  даю,  еш,  сов.  в.  наді(о)- 
ждати,  жду\  деш,  гл.  Ждать,  обождать; 
поджидать,  подождать.  Братіки  мої  рід- 

ненькі, сизокрилі  орли,  гості  мої  премилі, 
хоч  мало  ви  мене  надождіть...  Дума  про 
братів  оз.  КС.   1882.  XII.  502. 

Наджинати,  наю,  еш,  сов.  в.  над- 
жати, надіжну,  жнеш,  м.  Начинять,  на- 

чать жать,  немного  нажать. 

Наджулйтиоя,  люся,  лишся,  гл.  На- 
питься пьянымъ,*  нагрузиться.  Харьк. 

Надзвичайний,  а,  е.  Необычайный, 
чрезвычайный.  Сталось  щось  надзвичайне, 
диковинне — таке,  чою  ніколи  не  буває. 
Ном.,  стр.  288,  И  7910. 

Надзвичайність,  ности,  ж.  Необычай- 
ность, чрезвычайность;  нЄчто  выходящее 

изъ  ряда  вонъ.  Желех. 
Надзвичайно,  нар.  Наобычайно,  чрез- 

вычайно. 
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Надзвонити,  ню,  ниш,  гл.  1)  Назво- 
нить. 2)  Наговорить  чепухи. 

Надввонйтися,  нюся,  нишся,  гл.  На- 
звониться. 

Надзелень,  нар.  Недозрълымъ.  Жали 
жито  ще  надзелень. 

Надвемний,  а,  е.  Небесный.  В  Алла- 
ховіїі  обителі  надземній.  К.  М.  X.  46. 

*    Надвірній,  я,  е.  Надъ    звіздами    на- 
ходящійоя,  небесный.  Моя  надія  райськая 
«адзірня.  К.  МБ.  XI.  161. 

Ёвдзюбати.  См.  Надаюбуватя. 
Надаюбувати,  бую  еш.  сов.  в.  на- 

дгюбати,  баю,  еш,  гл.  Наклевывать,  на- 
клевать. 

Надвюрйти,  рю,  рйш,  гл.  Натечь 
струйкою.  Діжка  тече, — глянь,  скільки  под- 
зюрило. 

Надибати,  баю,  еш,  гл.  Найти,  встре- 
тить. Лихая  доля  й  під  землею  надибає- 

Ном.  Л»  1728.  Гей  їхоя  козак  з  України, 
надибав  дівчину  край  долини.  Лукаш.  120. 

Надивитися.  См.  Надивлятися. 
Надивлятися,  лаюся,  ешся,  сов.  в. 

надивитися,  влюся,  вишся,  гл.  Насмат- 
риваться, насмотреться.  Годі  надивлятися 

на  нього.  Я  по  тобі,  луже,  не  нахожуся, 
кою  вірно  люблю, — не  надивлюся.  Ни.  Він 
на  неї  не  Надивиться.  Мил.  97. 

Надивувати,  диву^ю,  еш,  гл.  Надивить. 

Надивуватися,  в^юся,  ешся,  гл.  На- 
дивиться. Вже  й  надивувався,  вже  й  на- 

милувався. Чуб.  V.  283. 
Надимати,  маю,  еш,  сов.  в.  надати, 

дму\  меш,  гл.  Надувать,  надуть. 
Надиматися,  маюся,  ешся,  сов.  в.  на- 

датися, дм^ся,  дмешся,  гл.  Надуваться, 
надуться. 

Надими,  мів,  м.  мн.  Паховая  грыжа. 
Желех.  Вх.  Зн.  39. 

Надирати,  раю,  еш,  сов.  в.  надерти, 
деру\  рёш,  гл.  Надирать,  надрать. 

Надйсати,  саю,  еш,  гл.  Наткнуться  на 
что-либо,  набресть,  иайти.  Шукав  своєї 
згуби  та  оце  насилу  надисав  єї.  Берд.  у. 

Надити,  джу,  диш,  гл.  1)  Привлекать, 
нриманывать.  Те  наде,  що  ваде.  Ном. 
Л»  2693.  (Річки)  надили  дівчат  у  чисту 
воду.  К.  МХ.  31.  То  вже  надить 
стара  дівка  молодих  парубків.до  залицяння. 
Г.  Барв.  250.  Там  здобиччу  ти  надив  ко- 

зака. К.  ИС.  65.  Старосвітські  співаки, 
надючи  иірним  словом  ухо  людське,  на  добро, 
на  милосерде  наставляли.  Г.  Барв.  452. 
2)  Ловить  улочкой  рыбу.  Не  надь,  рибалко 

молоденький,  на  зрадний  гак  ні  щуки,  ні 
лина.  Гул.-Арт.  (О.  1861.  III.  109). 

Надитися,  джуся,  дишся,  гл.  Быть 
привлекаемымъ  чімг,  кёмъ.  Люде  вбогі,  а 

дівка  друга  підросла, — на  другого  приймака 
надились.  Г.  Бари.  175.  Панас  до  неї  на- 

диться та  й  надгішься.  Г.  Барв.  518.  їм 
не  тою  єси  така  велишна,  що  надивсь  до 
тебе  потужний  пан?  К.  ПС.  19. 

Надих,  ху,  м.  Вдохновеніе,  наитіе. 
Надих  правдивої  релігії.  К.  Кр.  23.  Ми 
всі  під  надихом  твоїм,  як  струни,  грімим- 
рокочемо  лицарські  думи.  К.  Бай.  72.  По- 

вінуло тоді  по  хуторах  поетичнім  нади- 
хом. К.  XII.  19. 

Надйхання,  ня,  г  =  Надих.  А  ти, 
моє  надиханнє  спасенне,  моя  ти  музо  в  об- 

разі любови!  К.  Дз.  191. 
I.  Надихати,  хаю,  еш,  сов.  в.  надих- 

нути и  надхнути,  хву\  непі.  гл.  1)  Вды- 
хать, вдохнуть  (во  что),  вдувать,  вдунуть. 

2)  Вдохновлять,  вдохновить.  (Нас)  нади- 
хали думкою  лихою.  К.  Дз.  31. 

II.  Надихати,  ся.  См.  Надихувати,  ся. 

Надихувати,  хую,  еш,  сов.  в.  нади- 
хати, хаю,  еш,  гл  1)  Дышать,  надышать 

много  въ  одномъ  місті  или  на  одно  місто. 

Желех.  2)=  Надихати.  Надихала  їх  ві- 
рою святою.  К.  М.  X.  35. 
Надихуватися,  хуюся,  ешся,  сов.  в. 

надихатися,  хаюся,  ешся,  гл.  Вдыхать 

много,  надышаться.  Надихався  чаду,  а  те- 
пер голова  болить. 
Наді,  и^.=Надо=Над. 
Надіб'я,  б  я,  с.  Вещи,  имущество.  Тою 

дня  хто  буде  на  криші,  а  надіб'є  його 
в  хаті,  нехай  не  злазить  узяти  йою.  Єв. 
Л.  XVII.  31. 

Надібва,  ки,  дас.Яйцо  сказочное?  К. 
Дз.  150.  Ум.  Надібочна.  Ось  на  ралець 

тобі  щріпочку  приніс, — вона  знесе  колись 
яєчко  золотеньке,  знесе  надібочку,  незнану 
між  гульвіс:  замкнене  царство  в  ній,  гар- 

неньке, хоч  маленьке.  К.  Дз.  151 
Надібок,  бва,  м.  1)  Кусокъ  дерева 

или  желіза,  годный  въ  діло.  Мнж.  186. 
2)  Хозяйственныя  принадлежности.  Наді- 

бок у  піч.  Никуда  негодная  вещь.  Лебед.  у. 
Надібочка,  ви,  ж.  Ум.  оіг  надІбка. 
Надібрати.  См.  Надбірати. 

,  Надівати,  ваю,  еш,  сов.  в.  надіти, 
діну,  иеш,  гл.  Надівать,  надіть,  одівать, 
одіть.  Ой  надінь,  милий,  ляную  сорочку. 
Мет.  266.  Надівши  сині  окуляри,  він  си- 

дів під  груиїею.  Левиц.  Нов.  22.  Въ  думі 
про  Ґанджу  Андибера  надіє  вм.   надівав. 
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Шати  дорогії  несе,  на  його  козацькі  плечі 
надіє.  Мет.  380. 

Надіватися,  ваюся,  вшся,  іл.=Споді- 
вйтися.  Братчика  з  війська  ся  надіває. 

Голов.  IV".  548.  А  ти  б  на  чуже  не  на- 
дівалась, а  коло  свою  дбала.  Миргор.  у. 

Слов.  Д.  Эварн. 

Надівуватися,  в^юся,  вшся,  гл.  До- 
статочно пожить  въ  д-Бвицахъ. 

Надігнати.  См.  Надгонити. 
Надігнати.  См:  Надгинати. 

Надідрати,  наддер^,  рбш,  і  л .=  Над- 
дерти. ( 

Надіенька,  ки,  ж.  Ум.  отъ  надія. 
Наді(о)ждати.  См.  Наджидати. 
Надіжна  (корова).  Стельная.  Бугаї... 

скинуть  на  корови...  від  чого  корови  ста- 
ють надіжні.  Шух.  І.  211. 

Надіїця,  ці,  ж.  Ум.  отъ  надія. 
Надійний,  а,  е.  Надежный 
Надійність,  нести,  ж.  Надежность; 

уверенность.  Желех. 
Надійно,  нар.  Надежно-  Не  надійно. 

НЄгь  надежды.  Не  надійно,  щоб  сі  любощі 
скоренити.   Г.  Барв.  536. 

Надійсь,  нар.  Чай,  вероятно.  Люде  ди- 
вуються, що  я  вьсела:  надійа>  горя-біди  не 

знала.  МВ.  (О.   1862.  III.  34). 
Надійти.  См.  Надходити. 

Наділ,  лу,  м.  Удблъ,  награда.  Нехай 
буде  ласкавий  привіт  щирою  серия  наділом 
моїй  праці.  Полт.  у. 

Наділяти.  См.  Наділяти. 
Наділлйти,  гл.=Надли*и.  Желех. 
Наділок?  лку?  м.  Ножны  для  сабли? 

Тогді  козаки  шаблями  да  наділками  сухо- 
діл копали    Лукаш.  44. 
Наділяти,  ляю,  шл,  сов.  в.  наділити, 

ли»,  лиш,  гл.  Снабжать,  снабдить,  давать, 
дать  кому  что,  одарять,  одарить.  Я  здо- 

була (картоплі)  аж  із  Батурина  та  й 
добрим  людям  наділила.  V.  Барв.  419. 

Зроби  мені  коробочку  солом'яну,  дак  я  тобі 
наділю  в'юнів  і  карасів.  Г.  Барв.  502.  Я 
пиж,  сестрице,  покриваю,  щастям  з  долею 
наділяю.  Грип.  III.  489.  Усе  добре,  чим 
наділя  Господь  чоловіка.  Стор. 

Надірвати,  ся.  См.  Надривати,  ся. 
Надіслати.  См   Надсилати. 

Надісь,  нар.— Надійсь.  О  1862.  IV. 
107.  Та  моя  хороба  надісь  не  скоро  мене 
покине.  Кіев.  у. 

Надіти.  См.  Надівати. 
НадДхбдити  и  надходити,  джу,  диш, 

сов.  в.  надійти,  дійду,  деш,  іл.  1)  Под- 
ходить,   подойти,    приближаться,    прибли- 

зиться; наставать,  настать.  Тим  часом  на- 
дійшли і  молоді.  Стор.  МПр.  53.  Надхо- 

дить вовк.  Рудч.  Ск.  I.  22.  Надійшли 
жнива,  достигла  Василева  пшениця-  МВ. 
Надходить  осінь.  МВ.  I.  89.  Звідусюди  на- 
діходять  непотішні  вісти-  К.  ЧР.  2)  Ино- 

гда посещать,  посетить,  иногда  бывать, быть. 

Надія,  дії,  ж.  Надежда.  Козак  у  до- 
розі, а  надія  в  Бозі.  Ном.  №  778.  Надія  пёвна. 

Твердая  надежда,  уверенность.  Бути  при  на- 
дії. Быть  беременной,  ожидать  родовъ. 

Волынь.  Ум.  Надієньна,  надіїця.  Маю  в 
Бога  надієньку,  що  і  сам  марно  не  згинеш. 
Чуб.  Не  є  мою  миленького,  моею  сокола, 
уже  моя  надіїця  інеєм  припала  Гол.  II. 405. 

Надіяиня,  ня,  с.  Надежда,  ожиданіе. 
Ех,  братіку!  надіялись  було  ми,  та  й  те 
надіяння  уже  пропало.  Іер.  Гал.  Переясл. 
ніч. 

Надіятися,  діюся,  вшся,  гл.  Въ  Лохниц. 
у.:  надіятися,  діяюся.  вшся,  и.  На- 

діяться. Наче  ви  схожі  з  нашим  пани- 
чем, так  не  надіяюсь,  щоб  були  панич. 

Слов.  Д.  Эварн. 

Над  їдати,  даю,  вш,  сов.  в.  над'їсти, їй,  їси,  гл.  Съедать,  съесть  часть.  Желех. 

Над'їздити,  8джу\  дйш,  сов.  в.  над'ї- 
хати, їду,  деш,  іл  Подъезжать,  подъ- ехать. Желех. 

Надкладати,  даю,  вш,  сов.  в.  над- 
класти,  кладу\  деш,  іл.  Откладывать,  от- ложить часта. 

Надколоти.  См    Надколювати. 
Надколупати,  паю,  вш,  м.  Надко- 

вырять. 
Надколювати,  люю,  вш,  гов.  в.  над- 

колоти, лю,  леш,  гл.  Надкалывать,  над- колоть. 

Надкоротйтн.   См.  Надкорочувати. 
Надкорочуватн,  чую.  вш,  сов.  в.  над- 

коротйтн, рочу\  тиш,  ід.  Укорачивать, 

укоротить. Надкосити.  См.  Надкошувати. 
Надкошувати,  шую,  вш,  сов.  в.  над- 

косити, кошу",  сиш,  м.  Надкашивать,  над- косять. 
Надкраювати,  раюю,  вш,  сов.  в.  над- 

краяти,  раю,  вш  и  надкрбювати,  рбюю, 
ювш  сов.  в.  надкроіти,  рою,  їш,  гл.  Над- 

резывать, надрезать,  урезывать,  урЄзать, 
укорачивать,  укоротить.  Як  бы  ви  мені 
трошки  надкроїли  чумарчину  оцю,  а  то 
дуже  довга.  Миргор.  у.  Слов.  Д.  Эварн. 

Надкусиш.  Си.  Надкушувати. 
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Надкушувати,  шую,  еш,  сов.  в.  над- 
кусити, шу,  сиш, ,  гл.  Надкушивать,  над- 

кусить. 
Надламати    См.  Надламувати. 
Надламувати,  мую,  еш,  сов.  в.  над- 

ламати, маю,  еш,  гл.  Надламывать,  над- 
ломить. 

Надлетіти.  См.  Надлітати. 
Надливати,  ваго,  еш,  сов.  в.  надлити, 

наділлю,  наділлєш,  гл.  Надливать,  над- 
лить, отливать,  отлить. 

Надлйнути,  ну,  неш,  гл.    Подлегвть. 
Надлити.  См.  Надливати. 

,  Надлітати,  таю,  еш,  сов.  в.  надле- 
тіти, лечу,  тйш,  гл.  Подлетать,  подле- 

тЬть,  прилетать,  прилетіть.  Надлетіли 
гуси  з  броду,  сколотили  з  піском  воду.  Чуб. 
V.  138. 

НадложвЧ'Я,  жу,  жиш,  гл.  ==  Над- 
класти. 

Надломити,  млю,  миш,  гл.  Надло- 
мить. Щоб  гнучи,  де  не  надломить.  О.  1861. 

IV.  34. 
Надлубати,  баю,  еш,  іл.  Наковырять. 
Надлюдський,  а,  є.  Сверхчеловіческій. 

Йому,  а  не  мені  надлюдську  силу  дала  при- 
рода. К.  ЦН.  267.  Надлюдська  сила  в  його 

слові  дикім.  К.  ЦН.  174. 
Надлити,  м.=Надлити. 
Надменшйти,  шу,  шйш,  гл.  Умень- 

шить, умалить. 
Недменшйтися,  ш^ся,  шйшся,  гл. 

Уменьшиться,  умалиться. 
I.  Надмір,  ру,  м.  1)  Чрезмерность. 

2)  Внсоком'Бріе,  гордость.  Пршлухалшь... 
до  красомовних  сеймових  докорів  „можним 

панам,  земним  богам",  за  їх  безумніш  над- 
мір. К.  Кр.  28. 

II.  Надмір,  надміру,  нар.  ЧрезмЬрно. 

Надмірний,  а,  е.  Чрезмерный.  Желех. 
Надміряти,    ряю,    еш,    гл.    Отмерить 

пемного. 
Надмолотйти.  См.  Надмолочувати. 
Надмолбчувати,  чую,  еш,  сов.  в.  над- 

молотйти, чу,  тиш,  гл.  Вымолачивать, 
вимолотить  часть. 

Наднести.  См.  Надносити. 
Надносити,  нбшу,  сиш,  сов.  в.  над- 

нести, су,  сеш,  гл.  Подносить,  поднести, 
приносить,  принести. 

Надо,  н/>«?.=Над=Наді.  А  надо  дверь- 
ми сам  Господь  стоїть.   О.   1862.  IV.  22. 
На  доба,  би,  ж.  Нужда,  необх  димость. 

По  надобі,  то  найдеш  і  в  кадобі.  Г.  Барв.  15. 
Надобйтися,  блюся,  бйшся,  гл.  Быть 

угоднымъ    кому.    А  за  ліногцамн    Богу  не 

молюся, — чим  я  Богу    надоблюся?    Чуб.  V 
442. 

Надобігти,  біжу,  жйш,  гл.— Надбігти. 
Ой  надобіг  брат  до  неї:  що  ж  ти  собі 

ізробила?  Гол.  і.  39. 
Надобіддя,  дя,  с.  Предобеденное  вре- 
мя. Полт.  г.  Слов.  Д.  Эварн. 
Надббний,  а,  е.  Прелестный,  привле- 

кательный, красивый.  Ой  на  день  добрий, 
Ясеню  надобний,  уже  я  не  твоя.  Чуб.  V. 
205. 

Надобно,  нар.  Красиво,  прелестно. 
Надобок,  добка,  лі.=Надібок. 
Надовбати,  баю,  еш,  гл  Наковырять, 

надолбиті . 
Надовбатися,  баюся,  ешся,  гл.  Нако- 

выряться; вдоволь  надолбить. 
Надовбень,  бня,  м.  1)  Надолбокъ? 

2)  Болванъ,  дубина  (о  чєловЄкб). 
Надовбтй,  бу\  беш,  гл. =Надовбати. 
Надовго,  нар.  Надолго.  Хиба  надовго 

старий  жениться:  або  сам  умре,  або  жін- 
ка покине.  ЗОЮР.  І.  148. 

Надовжниця,  ці,  ж.  Несколько  (ме- 
нї>е  20)  плотовъ  сплавляемаго  дерева 
(тальб),  соединенныхъ  вмЄсті,  одинъ  за 
другимъ.  Шух.  І.  181.  См.  Нашириця. 

Надогад,  нар.  Намекая  на  что.  На- 
доигд  буряків,  гцоб  дали  капусти.  Ном. 
№  5700.  См.  Догад. 

Надогн^ти,  гну\  неш,  гл.=Надігнутж. 
Надождати.  См.  Наджидати. 
Надозолйти,  лю,  лиш,  гл.  Донять. 

Надозолила  мені  катова  дзундзуриха.  МВ. 
(КС  1902.  X.  147).  Дуже  вже  ви  нам 
надозолили.  Стор. 

Надоїти.  См.  Надоювати. 

Надбколо,  нар.  Вокругъ,  кругомъ.  Ка- 
м'янець  вінець:  надоко.го  вода,  а  в  середині 
біда.  Ном.  №  710. 

Надокучати,  чаю,  еш,  сов.  в.  надо- 
кучити, чу,  чиш,  гл.  Надоедать,  надс- 

ість, наскучать,  наскучить.  А  вже  ж  тії 
кучері  мені  надокучили.  Ном.  №  2085. 

Надолобень,  бня,  и.=Надовбень. 
Надолок,  лку,  м  Нижняя  часть  платья. 

Желех. 

Надолонка,  ки,  ж-  Нашивка  изъ  кожи 
или  сукна  на  всю  ладонь,  чтобы  не  тер- 

лись рукавицы. 

Надолбнчити,  чу,  чиш,  м.  Нашить 
надолоннм.  Мнж.   186.  См.  Надолонка. 

Надолужати,  жані,  еш,  сов.  в.  надо- 
лужити, жу,  жиш,  гл.  І)  Наверстывать, 

наверстать,  возмъщать,  возместить,  попол- 
нять, пополнить.  Я  те  надолужу,  як  жи- 
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вий  буду.  НВолын.  у.  Хоче  своє  надолу- 
жити: рано  встав,  дак  тепер  качається. 

2)  Насаливать,  насолить  кому;  иадоїдать, 
надоесть.  Уже  як  він  мені  надолужив,  то 
я  рад  би  його  у  ложці  води  утопити. 
Кіев.  у.  А  тут  ще  і  Грицько  надолужає: 
що-дня  іде  подушне  правити.  Мир.  Пов.  І. 
119.  Цей  юд  щось  не  надолужають  подуш- 

ним,— може  царь  простив.  Вслч.  у.  2)  Упо- 
треблять много,  часто.  Він  по  нашому  все 

надолужа.  Харьк.  у.  Він  горілку  дуже  на- 
долужа.  Харьк.  у. 

Надоптати,  пчу,  пчеш,  гл.=Навдоп- 
тати. 

Надбшник,  ка,  м.  Водяная  губка,  бо- 
дяга, 8роп£іа  ПцуіаіШв.  Ь.  ЗЮЗО.  І.  137. 

Надбювати,  дбюю,  вш,  сов.  в.  надоїти, 
дою,  їш,  гл.  Надаивать,  надоить. 

Надпалйти.  См.  Надпалювати. 

Надпилювати,  люю,  вш,  сов.  в.  над- 
палйти,   лю,    лиш,    гл.    Сжигать,    сжечь 

часть.  Надпалена  свічка  воскова.  Сим  232. 

Надпивати,  ваю,  вш,  сов.  в.  надпити, 

надіп'ю,  п'вш,  гл.    Отпивать,    отпить,  вы- 
пивать, выпить  небольшую  часть  чего.  Він 

надпите  трохи.  Тоді  вона  несе  надпитую 
чарку  молодій.  Грин.  III.  481. 

Надпилювати,  люю,  вш,  сов.  ь.  над- 
пиляти, лаю,  вш,  гл.  Надпиливать,  над- 

пилить. 
Надпити.  См.  Надпивати. 
Надпіяь,  нар.  Поздновато.    Ото  учора 

надпізь  пішли  ми  додому.  Левч.   ПО. 

Надпливати,  ваю,  вш,  сов.  в.  над- 
пливти и  надплисти,  ву,  веш,  гл.  Под- 
плывать, подплыть. 

Надповзатн,  заю,  еш,  сов.  в.  над- 
повзтй,  взу\  зеш,  гл.  Подползать,  под- 
ползти. 

НадполовйнЕтн.  Си.  Надполовиню- 
ватн. 

Надполовйнювати,  нюю,  еш,  сов.  в. 
надполовйнити,  ню,  ниш,  гл.  Уменьшать, 
уменьшить  на  половину. 

Надпороти.  См.  Надпорювати. 

Надпбрювати,  "рюю,  еш,    сов.  в.  над- 
пороти, рю,  реш,  и.  Распарывать,  распо- 

роть часть. 
Надприродній,  я,  е.  Сверхъестествен- 

ный, чудесный.  Сяево  йою  духа  було  чим- 
ся  надприроднім.  \і.  XII.    1-г>. 

Над  пустошити   См.  Надпустишувати. 
Надпустбшувати,    шую,    вш,    сов.   в. 

надпустбшити,  шу,  шиш,  гл.  Опустошать, 

опустошить  часть  чего.  Гетьманове...  пе- 
рейшли річку  Рось  коло  Корсуня,  надпусто- 

шили  міста,  потягли  мимо.  К.  Хм.  56. 

Надрати,  деру\  рбш,  гд.=Надерти. 
Надривати,  ваю,  еш,  сов.  в.  надір- 

вати, ву\  веш,  і%.  Надрывать,  надорвать. 
Тихо-тихо  Дунай  воду  колише,  а  ще  й  ти- 

хіш Маруся  косу  чеше,  а  що  начеше,  то 
на  Дунагї  однесе,  а  гцо  надриває,  то  й  на 
Дунай  пускає.  КС.   1883.  II.  379. 

Надриватися,  ваюся.  вшся,  .сов.  в. 
надірватися,  в^ся,  вешся,  гл.  Надры- 

ваться, надорваться. 
Надриґйнчик,  ка,  ч-  Щеголь,  франть. 

То  шевчики,  такі  є  надританчики, — як  у 
місті.  Ном.  №  10838. 

Надрйґатися,  гаюся,  вшся,  гл.  На- 
дергаться,  наболтаться  ногами.  Як  пові- 

сили запорожці  жида,  то  він  надриіався , 
поки  одубів. 

Надрізати.  См.  Надрізувати. 

Надрізувати,  вую,  еш,  сов.  в.  надрі- 
зати, ріжу,  жеш,  гл.  Надрезывать,  над- 

різать. Надро,  ра,  с  1)  Нідра,  лоно.  Нехай 
Господь  її  пргшме,  мою  голубоньку,  на  своє 
надро.  МВ.  І.  79.  Не  приймеш  кісточок 
моїх  у  рідне  надро,  де  лежить  старенький 
батечко.  О-  1862.  IV.  91.  2)  Пазуха.  Хліб 
десь  за  надром  лежав. 

Надробити,  блю,  бнш,  гл.  Нарізать 
кусочками.  Желех. 

Надрочйти.  См.  Надрочувати. 

Надрбчувати,  чую,  еш,  сов.  в.  надро- 
чйти, чу\  чюп,  гл.  1)  Науськивать,  наусь- 
кать. Надрочив  собак  на  мене.  2)  У  Сто- 

роженка  надрочйти  употреблено  въ  значе- 
ній: быстро  написать.  Налаюжусь  пи- 

сать...,— нічого  в  голову  не  лізе.  Цримі- 
рявсь-примірявеь,  а  далі  й  думаю:  він  ду- 

же ласий  до  дівчат, — нехай  же  посмієть- 
ся,— взяв  та  й  надрочив..'.  Стор.,  Вуси. 
Надрубати.  См.  Надрубувати. 

Надрубувати,  бую,  еш,  сов.  в.  над- 
рубати, баю,  еш,  гл.  1)  Надр^  бывать, 

надрубить,  подрубывать,  подрубить.  Як 
вже  надрубав  дуже, — дуб  похилився.  0- 
1862.  V.  82.  2)  Надсікать,  надсічь. 

Надрукувати,  к^ю,  еш.    гл.    Напеча- 
тать.   Надруковано    сю    книгу    вже    давно. 

Оттут  він  свесь,  хоч  надрукуй.  Шевч.  463. 

Над  ригнути,    гну,    неш,    гл.    Высох- 
нуть, просохнуть.  Угор. 

Надрйпятм,  паю,  еш,  14.    і;  Расцара- 
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пать,  нацарапать.  2)  Нацарапать,  напи- 
сать некрасиво. 

Надсада,  ди,  ж.  Болізнь,  поврежде- 
ніе  отъ  тяжелой  работы;  надорванность. 
З  великою  худобою  животу  надсада,  з  хо- 

рошою дружиною  серденьку  відрада.  Чуб. 
V.  532. 

Надсаджувати,  джую,  еш,  сон.  в.  над- 
садити, джу\  диш,  гл.  1)  Надорвать,  при- 

чинить вредъ  здоровью  тяжелой  работой 
и  пр.  2)— бёбехи,  печінки.  Колотить,  поко- 

лотить, отбивать,  отбить  бока,  внутрен- 
ности. Ном.  №  8176.  Насилу  десять  чоло- 

вік його  подужали, — деяким  таки  добре 
надсадив  бебехи.  Стор.  МИр.  84.  Гей,  хто 
.10  мною  вийде  битись?..  Я  бебехів  вам  над- 

сажу. Котл.  Ен.  П.   15. 

Надсаджуватися,  джуюся,  вшея,  сок. 
в.  надсадитися,  джуея,  дишея,  гл.  Над- 

рываться, надорваться. 
Надсилати,  лаю,  еш,  сов.  в.  наді- 

слати, дішлю,  шлеш,  гл.  Присылать,  при- 
слать. Лист  надіслав  просто  у  волость. 

V.  Барв.  410. 
Надсипати,  паю,  еш,  сов.  в.  надси- 

пати, плю,  плеш,  гл.  Отсыпать,  отсы- 
пать часть. 

Надсихати,  х£ю.  еш,  сов.  в.  надсбх- 
нути,  ну,  неш,  гл.  Подсыхать,  подсохнуть. 

Надсідати,  даю,  еш,  сов.  в.  надсісти, 
сяду,  деш,  гл.  Осідать,  осість  немного. 
Гора  надсіла  й  завалила  хату. 

Надсідатися,  даюся,  ешея,  сов.  в. 
надсістися,  сядуся,  дешея,  гл.  Надры- 

ваться, надорваться.  Не  надсівшися,  не 
вмерти.  Ном.  №  7183.  Як  збрешеш,  то 
хоча  надсядься.  Котл.  Ен. 

Надсікати,  ваю,  еш,  сов.  в.  надсікти , 
січу\  чеш,  гл.  1)  Надсікать,  надсічь.  2) 
О  лошади:  сбивать,  сбить,  оцарапывать, 
оцарапать.   Кінь  надсік  собі  ногу. 

Надсісти,  ся.  См.  Надсідати,  ся. 

Надсвавувати,  вую,  еш,  сов.  в.  над- 
евбчити,  чу,  чиш,  гл.  1)  Подбігать,  под- 
біжать.  2) — йому,  перед  ним.  Подслужи- 

ваться, подольщаться  къ  кому. 
Надсмйкати.  См.  Надсмикувати. 
Надсийвувати,  вую,  еш,  сов  в.  над- 

смйкати, ваю,  еш,  гл.  Надергивать,  на- 
дергать немного.  Надсмикали  з  скирти 

іна  чимало. 

Надсноктати.  См.  Надсмовтувати. 

Надснбвтувати,  тую,  еш,  сов.  в.  над- 
■окт&тн,  кчу\  чеш.  її.  Надсасывать, 
адсосать. 

Надсбхнутк.  См.  Надсихати. 

Надсувати,  ваю,  еш,  сов.  в.  надс^- 
нути,  ну,  неш,  гл.  Пододвигать,  подо- 
двинуть Над  текти.   См.  Надтікати 

Надтесати.  См.  Надтісувати. 
Надтинати,  яаю,  еш,  сов.  в.  надтяти, 

надітну,  неш,  ід.  Надрубливать,  надру- 
бить, подрубливать,  подрубить,  надрезы- 
вать, надрізать. 

Надтйннив,  ва,  м.  Раст.  йоіапит 
ІМіІсатага  Ь.  ЗЮЗО.  І.  136. 

Надтихати,  хаю,  еш,  сов.  в.  надтйх- 

иути,  хну,  неш,  гл.  Притихнуть,  несколь- 
ко стихнуть.  Може  надтихне  трохи  ві- 

тер. Камен    у. 
Надтікати,  ваю,  еш,  сов.  в.  надтек- 

тй,  течу\  чеш,  гл.  Утекать,  утечь  не- 
много. Надтекло  з  повної  бочки  трохи  го- 

рілки. Надтісувати,  сую,  еш,  сов.  в.  надте- 
сати, тешу\  швш,  гл.  Надтесывать,  над- 

тесать. Желех. 

Надтічка,  ви,  ж.  =  Підтічва.  Гол. 

Од.  20. Надто,  нар.  1)  Слишкомъ,  излишне, 
слишкомъ  много,  черезчуръ.  Люде  надто  вже 
стали  грішні.  Г  Барв.  456.  Ідея  надто  мае, 
а  другий  нічого.  Камен.  у.  Надто  знай,  ди 
ще  питаг'.  2)  Сверхъ  того,  къ  тому-же; 
особенно.  А  надто  вам  росказать  би,  як 

козак  чорнявий  під  вербою  над  водою,  об- 
нявшись, сумує.  Шевч.  Гайд.  А  за  лихо... 

та  цур  йому!  Хто  його  не  знає!..  А  надто 
той,  гцо  дивиться  на  людей  душею.  Шевч. 
3)  Еще  больше.  /  наказав  їм,  щоб  нікому 
не  говорили.  Що  ж  більше  він  наказував, 
то  надто  більше  вони  проповідували.  Єв. 
Мр.  VII.  36.  Я  його  прошу:  мовчи;  а  він 
надто  голосить.  Канев.  у. 

Надтбка,  ви,  об.  Тотъ,  кто  „ надто- 
чи в"  что-либо.  Александровен,  у. 

Надторчйти,  чу\  чйш,  гл.  Надрізать 
немного.  Коли  б  я  зна.м,  который  голуб 
мій,  то  я  б  його  назначила...  Я  б  йому 
хвостик  надторчила.  Рк.  Макс 

Надточити.  См.  Надточувати. 

Надтбчувати,  чую,  еш,  сов.  в.  над- 
точити, чу\  чиш,  гл.  1)  Прибавлять,  при- 

бавить, добавлять,  добавить.  Треба  розуму 

надточити,  де  сила  не  візьме.  Ном.  №  5843. 
2)  Вьїціживать,  ньїцідить,  выточить  часть 

(жидкости). 
Надтйтн.  Си.  Надтинати. 

Надубити,  блю,  бнш,  м.  Набрать,  за- 
хватить. Як  ускочив,  так  жменю  оріхів  і 

надубив.  Борз.  у. 
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Надеваний,  а,  е.  Надутый.  Плели  ві- 
ночок з  чистою  злота,  а  хоць  не  злотий, 

та  злотом  надуваний.  Чуб.  V.  300. 

Надувати,  ваю,  вш,  гл.—  Надимати. 

Надуватися,  ваюся,  ешся,  г.?.=На- 
диматися. 

Надудкуватий,  а,  е  Съ  полнымъ 
стеблемъ.  Очерет  густий  та  и  надудку- 
ватий.  Мил.  105. 

Надуживання,  ня,  с.  1)  Злоупотреб- 
леніе.  2)  Излишество,  неумеренность,  поль- 
зованіе  ч'Ъмъ-либо  сверхъ  возможности  Яке 
безрозумне  надуживанне  святих  любови  прав 
і  жизні  занедбання-  К.  Дз-  218. 

Надуживати,  ваю,  вш,  сов.  в.  наду- 
шити, жнзу\  веш,  гл.  Злоупотреблять, 

злоупотребить. 

Надужйток,  тку,  м.  Злоупотреблепи-. 
Желех. 

Надукбла,  кар.— Надокола.  Я  заса- 
дила садом-виноградом  надукола  увесь  овір. 

Чуб.  У.  419. 
Надулісся,  ся,  с.  Місто  возлі  ліса, 

опушка  ліса.  А  що  то  ти,  чоловіче,  ро- 
били? Загцо  ти  наиюю  німого  старця 

б'єш? — обізвавсь  до  нього  чоловік  із  наду- лісся, та  й  гукнув  на  товариство,  а  ті 
так  і  вискочили  з  лісу.  Кв.  Иов.,  (изд. 
1887,  т.  II.  9). 

Надумати,  маю,  вш,  гл.  1)  Вздумать, 
придумать.  2)  Вспомнить. 

Надиматися,  маюся,  вшся,  гл.  Заду- 
мать, надуматься.  Надумалась  іти  в  Київ. 

МВ.  І.  22. 

Надурити,  рю,  рнш  (кого),  гл.  1)  Об- 
мануть. Желех.  2)  Наобманывать  многихъ. 

Надуріти,  рію,  вш,  гл.  Наділать  глу- 
постей, накуролесить. 

Надусатяся,  саюся,  вшся,  гл.  Наду- 
ваться, важничать.  Боюс.юв  преважно  роз- 

ляжеться, підійме  плечі,  щоб  ширші  зда- 
вались, надусаеться...  Св.  Л.  229. 

НадУти,  ся.  См.  Надимати,  ся. 
Надушити.  См.  Надушувати 
Надушувати,  шую,  вш,  сов.  и.  наду- 

шити, шу\  шиш,  гл.  Надавливать,  нада- 
вить. Харьк.  у.  Нащо  ж  тобі,  моя  мила. 

так  тяжко  робити,  на  пальчиках  піхур- 
чики  надушити?  Ірин.  III.  325. 

Надха,  хи,  ж.  Отрыжка  съ  непріят- 
нымъ  запахомъ.  Іззів  десять  яєць. — Що  ж, 
тебе  і  надга  не  напала?  Мир.  у.  Слов. 
Д.  Эварн. 

Надхмарний,  а,  е.  Заоблачный.  Желех. 

Надхнений,  л,  е.  Вдохновенный;  вдох- 
новленный. 

Надхнення,  ня,  с.  Вдохновеніе. 
Надхнути-  См.  Надихати. 
Надходити.  См.  Надіходити. 
Надходити,  джу\  диш,  гл.  Повредить 

немного  огъ  хождеція  обувь,  одежду. 

Надціджувати,  джую,  вш,  сов.  в. 
вадцідйти,  джу  диш,  гл.  Отливать,  от- 

лить часть,  ігвдя.  Надцідити  треба  гор- 
щика. Константи ногр.  у. 

Надцюкати,  каю,  вш,  гл.  Надрубить, 
надевчь. 

Надчалистий,  а,  е=Наддуристнй. 
Вх.  Зн.  39. 

НадчухрАти,  раю,  вш.  гл.  Срубить 
часть  вітвей  съ  дерева. 

Надшивати,  ваю,  вш,  сов.  в.  над- 
шити, шйю,  вш,  гл.  Пришивать,  пришить. 

Надягання,  ня,  с.  Надіваніе  на  себя. 
Надягати,  гаю,  вш,  сов.  в.  надягтй, 

гну,  неш,  гл.  Надівать,  надіть.  Став  він 
свиту  надягать.  Гліб.  46. 

Надивуватися,  куюся,  вшся,  гл.  До- 
статочно поблагодарить.  Радіють  та  Бо- 

гові не  надякуються.  Мир.  ХРВ.   46. 

Надякуватися,  куюся,  вшся,  гл.  По- 
быть достаточно  долго  дьячкомъ. 

Наємець,  мця,  м.  Наемникъ,  въ  част- 
ности— наемный  рабочій  у  собственника 

полонини,  присматривающій  за  скотомъ. 
Шух.  I.  189.  См.  Найоиець. 

Нажабитися,  блюся.  бншся,  гл.  На- 
» дуться,  напыжиться.  Нажабиться  кожен, 
напиндючиться.  Св.  Л.  291. 

Нажалкуватнся,  куюся,  вшся,  и. 
Наплакаться,  наевтоватьея.  2)  Нажало- 

ваться, наябедничать. 
Нажарити.  См.  Нажарювати. 
Нажартуватися,  туюся,  вшся,  гл.  На- 

шутиться, наиграться. 
Нажарювати,  рюю,  вш,  сов.  в.  нажа- 

рити, рю,  рнш,  гл.  Нажаривать,  нажарить; 
напаливать,  напалить.  От  нажарили  два- 

надцять биків.  Рудч.  Ск.  II.  83. 
Нажати.  См.  Нажинати. 
Нажахатися,  хаюся,  вшся.  **,  На- 

браться страха. 
Нажвакатися,  каюся,  вшся,  и.  На- 

жеваться, наесться. 

Нажебрати,  раю,  вш,  гл.  Добыть  нн- 
щенствомъ,  напросить  милостыни. 

Нажекати,  каю,  вш,  гл.  Напугать. 
Мнж.  186. 

Нажертися.  См.  Нажиратися. 
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Нажива,  ви,  ж.  Пожива.  У  нашому 
селі  є  нажива  старшині.  Волч.  у- 

Наживати,  ваю,  вш,  сой  в.  нажити, 
живу\  веш,  гл.  Наживать,  нажить,  прі> 
обрітать,  пріобрість.  Добро  наживать. 
Рудч.  Ск.  І.  20.  Вже  не  нажити  йому 
друюї  такої  дружини.  МВ.  (О.  1862.  І. 
92).  Не  напоївши,  не  нагодувавши,  ворога 
не  наживеш.  Ном.  №  9549. 

Наживатися,  ваюся,  ешся,  сов.  в.  на- 
житися, живися,  вешся,  гл.  Достаточно 

проживать,  прожить.  А  тяжче-важче  мо- 
лоденькій не  нажившись  помірати.  Чуб.  V. 

146.  Тепереньки,  думаю,  наші  дівчата  на- 
живуться без  моєї  пані.  МВ.  (О.  1862. 

III.  56). 
Наживити,  влю,  виш,  гл.  Приметать, 

сметать  (о  шитьі).  НВольш.  у. 
Наживний,  а,  6.  Благопріобрітенньш. 

У  його  земля  наживна,  а  не  батьківщина 
або  дідівщина.  Волч.  у. 

Наживо,  нар.  На  жизнь.  Пив  горілку 
не  наживо,  а  на  смерть.  О.  1861.  X.  32. 

Нажйлювати,  лиш,  вш,  гл.  Застав- 
лять чрезмірно  работать.  Було  лг/чче  за 

старих  панів:  думали,  гцо  і  за  молодих 
так  буде,  а  молоді  яксталгі  намилювать!. . 
О.  1861.  X.  32. 

Нажин,  ну,  м.  Количество  сжатаго  хліба. 
Нажинати,  наю,  вш,  сов.  в.   нажати, 

жну^  неш,  гл.  Нажинать,    нажать.    Поміг 
Бої  нажати  сніп;  коли    б   Бог    поміг   на- 

жати сто  кіп.  Ном.  №  10167. 

Нажиратися,  раюся,  ешся,  сов.  в. 
нажертися,  р^ся,  рёшся,  гл.  Нажираться, 
нажраться.  Ніяк  не  нажереться-  НВольш.  у. 

Нажити,  ся.  См.  Наживати,  ся. 
Нажитний,  а,  6.  Благопріобрітенньш, 

наживной.  То  все  нажитне,— ізнов  розжи- 
вемося. Як  пійде  на  добро,  то  й  купимо. 

Г.  Барв.  285.  Нажитна  дитина.  Ребенокъ 
рожденный  вні  брака.  Людське  око  на  мене 
гостро  дгівилось,  і  на  мене,  і  на  моє  на- 

житне, на  мое  неблагословенне.  Г.  Барв. 
484.  См.  Наживний. 

Иаэавжди,  нар.  Навсегда.  Ном.  №  13421. 
Нааавлеги,  нар  --В-обляги.  Желех. 
Назавміру,  нар.  Чрезмірно,  слишкомъ. 

См.  Назауміру. 

Назавтра  и  нааавтре,  нар.  На  слі- 
ду ющій  день.  Назавтра  лагодився  ярмарок 

у  близькому  містечку.  Левиц.  І.  273.  На- 
завтре,  як  розвидни'ло,  пійшов  до  моря. 
Рудч.  Ск.  І.   136. 

Назавше,  нар.—  Нававжди.  Тя  назавше 
щире  кохаю.  Голов.  І.  347. 

Назад,  нар.  1)  Назадъ.  Назад  руки 

пов'язали..  Молода  з  жахом  одступи.ш  на- 
зад. Стор.  МИр.  54.  Надіть  сорочку  па- 

зухою назад.  Ном.  №  285.  2)  Обратно.  Не- 
хай не  вертається  назад.  Єн.  Мр.  ХШ.  16. 

Нагаді,  нар.  Сзади;  прежде.  Коли  б 

(той)  розум  наперед,  що  потім  назаді  знай- 
деться. Ном.  Л»  5406. 

Назапасити,  пашу,  сиш,  гл.  Припасти. 
Погнили  наші  сіна:  .мало  хто  назапасии 

на  зіму.  О.  1862.  І.  59. 
Наааранці,  нар.  На  разсвіті. 
Наварів,  нар.  На  убой. 

Назауміру,  нар.  =  Назавміру.  МВ. 

II.  80. 
Назбивати,  вію,  еш,  гл.  1)  Сбить  не- 

сколько штукъ.  2)  Напахтать  масла.  Жінка 
назбивала  діжечку  масла.  Рудч.  Ск.  II. 
167.  3)  Назбивати  грбшей.  Собрать  денегъ. 

Желех. 
Назбігатися,  гаюся,  ешся,  гл.  Сбі- 

жаться.  Тут  назбігалось  народу.  Рудч. 

Ск.  II.  13. 
Назбірати,  раю,  еш,  гл.  Насобирать. 

Пішло,  дровгць  назбграло  да  протопило 
хату.  Рудч.  Ск.  І.  39. 

Назбіратися,  раюся,  ешся,  гл.  Со- 
браться. Багацько  назбіралось  тою  люду. 

Стор.  МПр.  75. 
Назва,  ви,  ж.  Названіе,  наименованіе. 

К.  Бай.  34. 
Названий,  а,  є.  1)  Названный.  2)  На- 

званный (о  родственников).  Чужий  отець, 

названий,  чуже  дитя  клене-проклинае-  Н. 
Дума.  Прикликав  названою  сина  свою.  Г- 
Барв.  196.  Названа  родина.  Свойственники, 
не  кровные  родственники.  А  як  пристигла 
нещасна  година,  названа  і  кревна  відреклась 
родина-  Нп.  3)  Именованный  (о  числі). 

К.  Грам.  112. 
Назвати,  ся.  См.  Навивати,  ся. 
I.  Назвище    ща,  с  Названіе. 
II.  Назвище,  нар.  1)  Сверхъ,  свыше. 

Два  '.лубки  підкання  пішло  назвище  сд  ос- 
нови, .йонетантиногр.  у.  2)  Боліє,  \\-г: 

нужно.  Желех. Назволівати,  каю,  еш,  гл.  Стянуть 
много,  многихъ  въ  одно  місто. 

Наэворбт,  нар.  Навыворотъ,  наоборотъ. 
І  все  робили  назворот.  Котл.  Р]н.  IV.  64. 

Назгад.  нар.  Напамять. 
Назганяти,  няю,  вш  и  навгбиитн, 

ню,  ниш,  гл.  Согнать  вмісті. 
Наздавати,  даю,  еш,  и.  Надавать,  на- 

дарить. 
Нааднб,  нар.  Навстрічу. 
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Наздйв,  нар.  На  удавленіе. 
Наздирати,  раю,  ёш,  гл.  1)  Насдирать, 

надрать.  2)  Надрать,  награбить.  Грошей 
наздирали  з  нашою  брата,  баштіють. 
Мир.  Ото.  I.  142. 

Наздобуватя,  вйю,  еш,  гл.  Достать, 
добыть  во  множеств*. 

Навдбвж,  нар.  Въ  длину.  Свидн.  (О. 
1861.  XI.  34). 

Наздогад,  нар =Нядогад. 
Наздоганяти,  няю,  еш,  сов.  в.  наз- 

догнати, жену,  неш,  гл.  Догонять,  до- 
гнать, настигать,  настигнуть.  Біг,  бач,  дак 

не  випередить  і  не  наздожене.  Рудч.  Ск. 
II.  186. 

Наздогін,  наздогінці,  нар.  Въ  догон- 
ку;  въ  погоню  Наздогін  не  націлуваться. 
Ном  №  6265.  Лани  ж  наші,  пани  го.чо- 
колікці:  як  ми  в  шинок,  то  й  ви  наздо- 
ііниі.  Ном.  №  1190. 

Наздогнати.  См.  Наздоганяти. 
Наздогбнитн,  гоню,  ниш,  іл  ̂ ^Наздо- 

ганяти. Запрягайте,  слуги  мог,  коні  воро- 
нії, наздогонъте  літа  мої,  літа  молодії. 

Мет.  253. 
Наздонтати.  См.  Наздоптуватя. 
Наздбптувати,  тую,  еш,  сов.  в.  нав- 

доптати,  пчу\  чеш,  гл.  Наступать,  насту- 
пить ногой.  До  Дмитра — „а  люшкн,  бо  тя 

перескочу" !  а  по  Дмитрі — „а  кота,  бо  тя 
наздопчу".  Ном.  Л«  497. 

Наздорбвкатися,  каюся,  ешся,  гл. 
Наздравствоваться.  На  всяк  чмих  не  поздо- 

ровкаєшся. Ном.  №  4714. 

Наадріти,  рю,  рйш,  м.  1)  Замітить, 
усмотреть.  2)  Заглянуть.  Не  можна  і  в 
хату  наздрііни. 

Наздрітися,  рюся,  рйшея,  гл.  Осмо- 
треться. Як  прийду  додому,  то  свекруха  не 

дає  й  наздрітися,  все  мене  лає.  Міус.  окр. 
Навивати,  ваго,  еш,  сов,  в.  назвати, 

8ву\  звеш,  іл  Называть,  назвать.  Та  ні- 
чого не  сказала,- тілько  серденьком  назвала. 

Мет.  75. 
Називатися,  ваюся,  ешся,  сов.  в. 

назватися,  ав^ся,  звешся,  гл.  Называть- 
ся, назваться.  А  та  палиця — гган  нази- 

вається. Ном.  №  1140. 
Назймий,  а,  є— Назімий. 
Навймковатиця,  ці,  ж.  =  Назімко- 

ватиця. 
Назнмок,  мка,  .ч.^Наьімок. 
Навиратн,  раю,  еш,  сов.  в.  назир- 

нути, рну\  н4ш,  м.  1)  Наблюдать,  наблю- 
сти, присматривать,  присыотръть.  /  нази- 
рали його,  чи  зцілить    у  суботу.    Єп.  Мр. 

III.  •  2.  Назирай  орлиним  оком  сирітськую 
хату.  К.  Досв.  105.  Цікава  Маеюківна 
назирала  гостя  з  вікна.  Левиц.  Пов.  196. 
2)  ВидЬть,  увидъть.  Що  оком  назирне, — 
пліндрує.  К.  ЦН.  253.  .3)  Наведываться, 
навідаться. 

Назйритн,  рю,  риш,  гл.  Насмотріть, 
усмотріть.  Назирив  він  коненя  на  ярмар- 

ку. Рудч.  Ск.  II.  175.  Стемніло.  Назирив 
я  в  полі — огонь  кладуть  хлопці,  ночують. 
К.  (О.  1861.  ІУ.  151). 

Назирком,  нар.  Слъ\домъ,  не  выпуская 
изъ  виду.  Пішов,  а  я  за  ним  назирком: 
до  яких  се  знакомих  людей  вік  ходить. 
МВ.  І.  62. 

Назирнути.  См.  Назирати. 

Еавирцем,  назирці,  нар.-- Назирком. 
Пішов  він  назирцем  за  Марусею.  Кв.  І. 
22.  Я  за  нею  назирці  до  самих  небожевих 
воріт-  Левиц.  Пов.  343. 

Навичати,  чаю,  еш,  сов.  в.  назичити, 
чу,  чнш,  гл.  1)=  Позичати,  позичити.  Ну, 
я  тобі  назичу  хліба.  Рудч.  Ск.  2)  Только 
сов.  в.  Насказать  много  пожеланій.  Нази- 

чили йому  товариші  усякою  добра:  і  щастя, 

і  здоров'я,  і  довгих  літ. 
Назілки,  (ків?),  мн.  Мужское  сбмя 

у  пчелъ.  Як  на  молочко  в  матки  трутні 
накидають  назілки,  то  й  вилупляться 
бджоли.  Лебед/  у. 

Назімий,  а,  е.  Озимый.  Ми  віночки 
плетемо  не  з  золота, — з  яриці,  з  назімої 
пшениці.  Чуб.  НІ.  233. 

Назімкуватици,  ці,  ж.  Корова,  даю- 

щая молоко  съ  „назімком". Назімок,  мка,  м.  Годовалый  бычокъ. 

Наз  ївдйтися,  джу"ся,  дйшея,  гл.  Съе- хаться многимъ.  Желех. 

Назлітатися,  таюся,  ешся,  гл.  Сле- 
таться во  множестве.  Назліталось  їх  така 

сила,  уіо  Господи!».  Рудч.  Ск.  II.  ПО. 
Назмагатися,  гаюся,  ешся,  гл.  Наспо- 

риться вдоволь. 
Нагнітати,  таю,  еш,  гл.  Смести  (въ 

одно  місто),  собрать.  Назмітай  у  засіці 
борошенця.  Рудч.  Ск.  II.  2. 

Назнаиенати,  наю,  еш,  гл.  Обозна- 
чить. Чою  на  місяці  тиї  плями?.. — То  гає 

як  Каїн  убив  Авсля,  то  Бог  назнаменав  на 
місяці  той  гріх  своєю  рукою.   К.  ЧР.   148. 

Назнарошви,  назнарбшне,  нар.  На- 
рочно, съ  умысломъ. 

Нагнати,  наю,  еш,  гл.  Узнать  о  су- 
ществовав^ въ  данномъ  мЄстЄ,  открыть. 

Я  назнав    зайчицю   з  зайченятами.    Мвж. 
88 
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ЗО.  Десь    назнала    лисиця   у   лісі  пастку. 
Рудч.  Ск.  І.  21. 

Назнатися,  наюся,  вшся,  гл.  Знать 
многихъ.  Чи  то  ж  усіх  назнаться?  МВ. 
(О.  1862.  І.   78). 

Назначати,  чаю,  еш,  сов.  в.  назна- 
чити, чу\  чйш,  гл.  Отмічать,  отмітить, 

намічать,  намітить;  обозначать,  обозна- 
чить. Шух  І.  182.  Піймуть  поля,  скільки 

їм  назначиш.  К.  ІІсал.  236.  Бог  назначив, 
то  и  здохла  ялівка.  Каменец,  у. 

Ндвневажатись,  жаюся,  вшся  (над 
чиж),  гл.  Поиздеваться  надъ  чімт>.  Ти  ж 
над  чужим  ділечком  назневажалась.  Мил. 
205. 

Назбла  ли,  об.  Ііричиняющій  много 
хлопотъ.  НВолын.  у.  Це  не  корова,  а  прос- 

то назола.  У  хлів  її  поставиш, — не  їсть 

нічого  й  не  п'є,  на  пашу  випустиш, — теж 
толку  нема.  Борз.  у. 

Нааблистий,  а,  е.  Надоедливый. 
Нааолити(ся),  лкмся),  лига(ся),  гл. 

1)  Надоість,  досадить.  Ти  мені  назолив(ся). 
НВолын.  у.  2)  Нащелочить,  набучить. 

Назорйти,  рго,  рйш,  гл.  Усмотреть, 
замітить.  Він  їх  ще  уперед  назорив,  що 

вони  прийшли  туди.  Константиногр.  ■  у. 
Впала  вона  мені  добре  в  око,  ледві  я  її  на- 

'зорив.  МВ.  (КС.  1902.  X.  150).  Вони  (зло- 
дії) і  назорили,  шо  у  батюшки  така  доб- 

ренна патериця  з  срібною  головкою.  Мнж. 
107. 

Навор ітися,  ріюся,  вшся,  гл.  Посві- 
тить сколько  желалось.  Зійшла  зоря,  зійшла 

зоря,  та  й  не  назорілася.  Чуб.  V.  354. 
Назрнзати,  наш,  еш,  гл.  Нарвать. 

Хвіялочок  ни  віночок  назриваю.    Мет.  138. 
Назубити,  ся.  См.  Назублювати,  ся. 
Назублювати,  блюю,  еш,  сов.  в.  на- 

зубити, блю,  биш,  гл.  О  пилі,  серпі: 
натачивать,  наточить,  нарізьівая  зубья. 
Вас.  164.  Назублювати  пилку. 

Назублюватися,  блююся,  вшся,  сов  в. 
назубитися,  блюся,  бишся,  гл.  Пустить 
ростки.  Уже  котре  зерно  на  мокрій  землі, 
те  назубилося.  Міус.  окр. 

Назувати,  ваю,  еш,  сов.  в.  навути, 
а^ю,  еш,  гл.  Надівать,  надіть  на  ноги, 
обувать,  обуть.  Бери  чобіт,  назувай!  На 
ногах  черевички  нові...,  ще  не  назувані. 
Св.  Л.  74. 

Наа^кісь,  нар.  Наискось. 
Назустріч,  нар.  Навстрічу.  А  москалі 

ій  назустріч,  як  один  верхами.  Шевч.  88. 
Назути.  См.  Навувати. 
Наїдати,    даю,    еш,    сов.    в.    наїсти, 

наїж,  наїси,  гл.  1)  Сьідать,  сгість  из- 
вістпое  количество.  2)  Только  сов.  в.  Пре- 

следовать. Оце  наїдають  цього  чоловіка. 

Черном. 
Наїдатися,  діюся,  вшся,  сов.^в.  на- 

їстися, їмся,  їсися,  гл.  Наідатьси,  на- 
істься.  Чи  мало,  то  наїдяться,  чи  багато, 
то  поїдять.   Ном.  №  783. 

Наїдений  и  наіджений,  а,  е.  Накор- 
мленный, сытый.  Я  буду  що-дня  і  наїдена, 

г  напита.  Мнж.  7. 

Наїдок,  дку,  м.  І)  Яство.  Перед  дів- 
чиною напитки,  наїдки.  Мет.  95.  2)  На- 

шщеніе.  Наїдку,  як  з  хрбну.  Этимъ  нельзя 
наісться.  Мнж,  168.  По  кавунах  малий 
наїдок.  Лебед.  у.  Не  ходиться  о  наїдок, 
але  о  покушання.  Ном.  №  12116. 

Наїаджати,  джаю,  еш,  м.=Наїаднти. 
Наїжитися.  См.  Наїжуватися. 

Наїжуватися,  жуюся,  вшся,  'сов.  в. 
наїжитися,  жуся,  жишся,  гл.  Наежи- 
ваться,  наежиться. 

Наївд,  ду,  м.  Сьіздь,  наіздь.  Мир. 
ХРВ.  108.  Наїзд  був  великий  у  цей  ярма- 

рок: здалека  понаїздили  купці.  Волч.  у. — 
МВ.  (О.  1862.  III.  45). 

Наїздити,  джу,  дйш,  сов.  в.  наїхати, 
їду,  деш,  гл.  1)  Наізжать,  наіхать,  сгіз- 
жаться,  сьіхаться  куда-либо.  Наїхали  по- 

доляне з  Подолу.  Мет...  161.  2)  Наізжать, 
наіхать  на  что-либо.  їхали,  їхали  і  наї- 

хали, де  дороги  росходяться-  Мнж.  28. 

Наїздитися,  джуся,  дишся,  гл.  Наіз- 
диться.  Дарованим  конем  не  наїздишся. 
Ном.  №  4614. 

Наїажий,  а,  є.  Пріізжій,  заізжій.  Дав 

приказ,  щоб  нагзжі  купці  йшли  її  одчи- 
тувати.  Рудч.  Ск.  II.  29. 

Наїмлйти,  лю,  лиш,  гл.=Наямлити. 
Нагмлила  у  Н.  грошей.  Зміев.  у. 

Наїсти,  ся.  См.  Наїдати,  ся. 
Наїхати.  См.  Наїздити. 

Най,  нар.  1)=Нехай=хай.  Хто  не 
уміє  молитися,  най  іде  на  море  учитися. 
Ном.  №  145.  Зачекай  ти  хоть  годиноньку 
малую,  та  най  я  постелю  постелю  білую. 
Гол.  2)  Приставка  осъ  прилагательнымъ  и 

нарічіямх  въ  формі  сравнительной  сте- 
пени для  образованія  превосходной  сте- 
пени: найбідніший,  найбільше.  Ой  сину 

мій,  сину,  сину  найвірнійший.  Грин.  III. 
689.  Се  надило  до  вдови  найуродливіших 
та  найпрацьовитіших  дівчат  із  села,  Г. 

Барв.  305. 
Найграти,  граю,  еш,  гл.  Поиграть. 

Рудч.  Ск.  І.  76. 
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Найда,  дн,  ж.  Найдены  і,  1ъ     ■ 
Найдах,  ха,  м.  Найденышъ  муж.  пола. 

Вх.  Зн.  39. 

НайдУшка,  кн,  ж.  Найдееышъ  жен- 
скаго  пола.  Желех. 

Найманка,  ки,  ж.  Спросъ  на  наемъ, 
наемъ.  Як  що  є  найманка  де,  а  в  тебе  й 

шкапа  в,  то  заробиш.  Лебед.  у. 

Наймання,  ня,  с.  Наемъ,  наниманіе. 
Наймати,  маю,  вш,  сов.  в.  найняти 

и  нанйтн,  йму\  меш,  гл.  Нанимать,  на- 
нять. Він  пішов  наймати  наймита.  Рудч. 

Ск.  І.   170.  Найняв  майстрів.  Рудч.  Ск. 

Найматися,  маюся,  віпся,  сов.  в. .  най- 
нятися и  нанйтися,  ймг^ся,  мешся,  гл. 

1)  Наниматься,  наняться.  Найнявся, — про- 
дався. Посл.  2)  Понатужиться,  налечь.  Въ 

этомъ  значеній  встречается  въ  вираженій: 
Наймись!  т.  е.  наляжь  на  весло,  сильнее 

греби  1—окликъ,  которымъ  рулевой  прика- 
зываетъ  гребцамъ  усилить  ходъ  лодки. 
Вас.  189. 

Найменувати,  нуго,  вш,  гл.  1)  Наиме- 
новать, назвать.  2)  Назначить. 

Найменуватися,  н^юся,  вшся,  и. 
Наименоваться,  назваться. 

Найми,  мів,  м.  мн.  Наемъ;  служба  но 
найму.  Нехай  вона  сердешна  од  наймів 
трохи  одпочине.  О.  1862.111.  11.  (Шевч.). 
Піти  в  найми.  Наняться.  Матінко  наша! 

Не  журися  ти  нами:  як  поростемо,  пій- 
демо  в  найми.  Нп. 

Наймит,  та,  м.  Наеиникъ,  нанятый 

работникъ.  Ум.  Наймиток,  наймитоньно  (Же- 
лех.), наймитбчон.  Чого  ти,  наймитку,  так 

рано  встаєш? — Та  я  то  обуваннячком,  то 
одяганнячком  надолужу.  Ном.  №  10851.  Іде 
наймит  із  панщини,  на  воли  гукає;  а  хазяйка 
з  усіх  мисок  вечерю  зливає:  „  Отеє  ж  тобі, 

наймиточку,  вечеря  з  обідом, — не  'доїси  вече- 
рею, то  доїдай  хлібом;  та  не  берись,  най- 

миточку, до  хліба  м'якою, — візьми  собі  на 
полиці  сухаря  цвілого".  Нп.  Ув.  Наймитйще. 
наймитюга.  Приймай,  жінко,  та  вареники, 
бо  вже  йде  наймитйще.  Грин.  III.  557. 
Доорався  бідний  наймитюга  до  вечірньою 
впруга.  Грин.  Ш.   558. 

Наймитський,  а,  е.  Принадлежащей 

наемному  рабочему.  Поб'ють  тебе,  госпо- 
дине, наймитськії  сльози.  Грин.  НІ.  556. 

Наймиття,  тя,  соб.  Прислуга.  Ой  рад 
же  б  я  ходити  (парубок  до  дівчини),  в 
тебе  наймиття  лихе.  Нп. 

Наймитувати,  туЧо,  вш,  гл.  Служить 

по  найму.  Буде  вже  мені,  каже,  наймиту- 

вати,— може,  каже,  своє  хазяйствечко  за- 

веду   Рудч.  Ск.  І.    149. 
Наймитча,  чати,  с  Мальчикъ  наня- 

тый. Гонивши  волики  свої  без  наймитчати 

сам  на  кашу.  Мкр.  Г.  58. 

Наймитчук,  ка,  м.  Нанятый  для 
услугъ  мальчикъ.  Послав  наймитчука  по 
горілку.  Черк.  у. 

Наймитюга,  ги,  м.  Ув.  оть  наймит. 

Наймиця,  ці,  ж.  Наемъ,  наемная 
плата.  Балакають  про  те,  скілько  кому 

коштує  паша  за  літо  та  зіму;  один  ка- 
же, що  він  купив  уже  на  9  карбованців, 

а  другий  каже:  „а  мені  оце  з  наймицею 
(т.  е.  съ  т*мъ,  что  стоило  нанятое  сіно 

на  -лугу)  стало  вже  карбованців  15й.  Ле- бед. у. 

Наймичка,  ки,  ж.  Наемница,  наемная 
работница.  Чи  я  в  тебе,  мій  миленький, 
за  наймичку  робила?  Нп. 

Наймичкувати,  чк^ю,  вш,  гл.  Быть 
наемной  работницей,  служанкой.  Г.  Барв. 
131,  526. 

Найииччин,  а,  е.  Принадлежавши 
наемной  работниц*.   Ниймиччина  дитина. 

Найнйти,  ся.  См.  Наймати,  ся. 

Найбиець,  мця,  м.  Наниматель.  Хто 

то  поїхав? — Ти  то  найомець  од  рудою 
пана  наймати  на  молотилку.  Миргор.  у. 
Слов.  Д.  Эварн.  2)  Подставной  рекрутъ, 
пс  найму  идуїцій  за  кого  либо,  наемщикъ. 
О.  1862.  V.  92.  См.  Наемець. 

Найпяк,  нар.—  Най  паче.  Желех. 
Найпаче,  нар.  Наиболее,  особенно,  въ 

особенности.  У  нас  сей  год  ярина  хороша, 
а  наипаче  просо.  Черк.  у.  Сим.  227. 

Найперше,  нар    Прежде  всего 
Найсампёред,  н^.=Насамнеред. 
Найство,  ва,  с.  Напасть?  Встречается 

въ  заговор*,  нроизносимомъ,  когда  идти 

на  судъ:  „Вовчими  зубами  одгризуся,  вед- 
межою силою  одборюся, — я  цього  найства 

нічого  не  боюся".  Чуб.  I.  95. 
Найти,  ся.  См.  Находити,  ся. 

Найтичанка,  ки,  ж.  Родъ  брички. 
Найтичанка  запряжена  у  триконь    Стор. 

Найу перед,  найупереді,  нар.  Прежде 
всего.  Ще  нікого  не  примітила,  а  йою 

найупереді.  Миргор.  у.  Слов.  Д.  Эварн. 

Найясніший,  а,  е.  Август*йшій  (упо- 

требл.  въ  титул*).  Королю  шведський,  доб- 
родію, найясніший  мій  пане!  Макс  89. 

Накадити,  джу\  диш,  гл.  Накадить. 

Наказ,  зу,  м  І)  Распоряженіе,  при- 

за» 
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казъ.  А  тут  і  наказ:  у  поход  лагодитись. 
МВ.  (О.  1862.  III.  76).  Прозьба  панська 
рівно  з  наказом  ходить.  Ном.  №  1209.  2) 
Водяная  болізнь  у  овецъ.  Угор. 

Наказати.  См.  Наказувати. 
Наказйтися,  жуся,  зишся,  гл.  1)  На- 

віситься. 2)  Получить  водяную  болізнь 
(объ  овпахъ  или  рогат,  скоті).   Угор. 

Наказний,  а,  е.  Исправляющей  долж- 
ность. Наказний  гетьман,  отаман.  Я  збу- 

див свою  наказною,  передав  йому  отаман- 
ство та  й  вернувся  додому.   V.  Барв.   143. 

Наказувати,  зую,  еш,  сов.  в.  нака- 
зати, кажу\  жеш,  гл.  1)  Приказывать 

приказать.  2)  Передавать,  передать  сло- 
весно. Накажи  братові,  щоб  він  при- 

ніс граблі.  Да  далеченько  мій  миленький, — 
ніким  наказать...  Да  накажу  я  свойму 
милому  хоть  рідним  братком.  Грин.  III. 
166.  Ой  накажи,  галко,  ой  накажи,  чорна, 
од  кошового  вісти.  Грин.  НІ.  602.  Гово- 

рить, наговорить  много.  Наказав  стільки, 
що  й  не  переслухаєш.  Наказав  на  вербі  груш. 
(Ном.  №  6891)  или:  Наказав  три  иіш- 
нй  гречаної  вбвни.  Наговорилъ  невозмож- 
наго,  несбыточнаго,  несообразностей. 

Накакати,  каю,  еш,  гл.  1)  Дітск.: 

Испражниться.  2)  О  великороссах*:  наго- 
ворить слова  какь:  Прийшов  кацап,  поди- 

вився, накакав,   накакав  та  й  пішов. 

Навалапуцати,  цаю,  еш,  гл.  Намішать, 
наболтать.  Накидала  усячини  у  помий-, 
ницю  та  накалапуца.ш,  накалапуцала, 
та  й  винесла, — поїли  і  похапали  все»  Зве- 
нигор.  у.  Слов.  Д.  Эварн. 

Накаляти,  лйю,  еш,  гл.  Напачкать, 
нагадить.  Да  таку  купу  накаляв  здорову, 
як  хата.  Рудч.  Ск.  І.  39. 

Накапати,  ся.  См.  Накапувати,  ся. 
Накапостити,  капощу,  стиш,  гл.  На- 

пакостить. 
Накапування,  ня,  с.  Въ  рисункі  рас- 

крашен ныхъ  мисок:  одиночный  круглыя 
точки.  Вас.  184. 

Накапувати,  пую,  еш,  сов.  в.  нака- 
пати, паю,  еш,  гл.  Накапывать,  накапать. 

Ой  у  полі  криниченька  повна  води  та  й 
накапала.  Чуб.  V.  986. 

Накапуватися,  пуюся,  ешся,  сов.  в. 
накапатися,  паюся,  ешся,  и.  По  кап- 
лямъ  увеличиваться,  увеличиться. 

Накараокатися,  каюся,  ешся,  гл.  На- 
вязаться, пристать. 

Накарати,  раю,  еш,  гл.  Наказать,  по- 
карать.  От  накарав  мене  Бог  таким  чоло- 

віком!   Г.  Барв.  100.    Накарав  лх,  то  г* 

то]ю~и  страшно.  Ном.  Л»  5794. 

Накаратися,  раюся,  ешся,  г'.  Пере- 
нести наказаніе,  кару;  претерпіт  несча- 

стіе,  горе. 
Накарбувати,  б^ю,  еш,  гл.  )  Нарі- 

зать, насічь,  сділать  насічки  на  чемъ. 
Накарбував  мов  пуюю  по  воді.  Ном.  №  3938. 
2) — на  кому.  Записать  нарізками  ва  комъ- 
либо  долгъ.  На  тобі...  більш  накірбовано, 
ніж  у  тебе  волосся  на  голові.   К.  Бай.  44. 

Накарпас,  су,  м.  Потасовка.  Пішли 

кулачні  накарпаси,  в  виски  і  в" зуби  сту- сани. Котл.  Ен.  V.  70.  Дали  рутульцям 
никсірнас.  Котл.  Ен.  V.  52. 

Напарувати  рУю,  еш,  гл.  О  глазахъ: 
сділать  карими,  нарисовать  карими.  Встре- 

чено въ  пісні:  Ой  голубе  сив,  коли  б  ти 
ожив...  Л  б  твої  крила  х  позолотила,  я  б 
твої  очиці  накарувала,  тебе  самою  нама- 

лювала. Бал.  82.  См.  Парувати. 
Накасатися.  См.  Накасуватися. 
Напасуватися, ,  суюся,  ешся,  сов.  в. 

накасатися,  саюся,  ешся,  и.  Налізать, 
налізть,  нападать,  напасть,  придираться, 
придраться.  Він  на  мене  накасуеться  та  й 
накасуеться.  Вже  я  й  мовчу,  нічою  йому 

не  кажу,  а  він  усе  накасуеться  на  мене,  — 
так  я  і  вдарив  його.  Верхнедніпр.  у.  Та 
чого  ти  накохаєшся  на  мене?  Харьк.  у. 
Жінка  якнакаса.шсь:  „Біжи  та  й  біжи 

за  околицюи.  Г.  Барв.  458.  Накасавсь,  як 
юлий  на  улицю..  Ном.  №  5093. 

Накатати,  таю,  еш,  гл.  Сділать  чего- 
либо  много.  Ой  напйв,  нагуляв,  на  сто 

рублів  накатав.  Чуб.  V.  1091. 
Навашннчок,  чка,  м.  Небольшой 

ухватъ,  которымъ  вынимается  нашничок 

(см.).  Мнж.  186. 
Наквацювати,  цюю,  еш,  гл.  1)  Нама- 

зать сильно.  Наквацював  чоботи,  аж  дьо- 
готь тече.  2)  Намазать,  наляпать.  Наква- 

цювала баба  комік,  аж  гидко  глянути. 

Навепватися,  каюся,  ешся,  гл.  На- 
жраться Накенкався,  як  свиня  брат.  Ном. 

№  12249. 
Накервавнтися,  влюся,  вишся,  гл. 

Стать  полнокровнымъ.  Накервавилася  ху- 
доба,— треба  кров  пустити.  Вх.  Зн.  39. 
Накерувати,  рук»,  еш,  гл.  Направить, 

навести.  Всі  сили  накерувши. 
Навивати,  ваю,  еш,  гл.  1)  Накивать, 

покивать.  Накивав  на  мене  та  й  пішов. 
Накивала  жінка  дякові,  щоб  прийшов.  Мнж. 
94.    2) — на    ного.   Цригрозить  кому.  3) — 
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п'ятими.  Удрать,  убіжать.  П'ятими  на- 
кивав, аж  залопотіло.  Ном.  Лё  4418. 

Накидальнвй,  а,  в.  Употребляющійся 

для  набрасьіванія  (объ  аркані).  Накидаль- 
ний  повалець.  О.  1862.  І.  Ревяк.  20 

Накидати,  даю,  еш,  гл.  І.  сов.  в.  на- 
кидати, даю,  еш.  1)  Набрасывать,  набро- 

сать, накидать.  Не  накидай  стільки  дров 
у  піч,  — накидає  такою,  що  на  двічи  стало  б. 
А  лисичка...  все  кида  по  рибці  на  дорогу, 
все  кида.  От,  як  накидала  вже  багато, 
тоді  нишком  і  сама  злізла.  Рудч.  Ск.  II. 
8.  2)  Оставлять,  оставить  многихъ.  На 
що  ж  ви,  таточку,  сиріт  накидали?  (изь 
причитанья  по  умершемъ  отці).  Мил.  186. 
II.  сов.  в.  накинути,  ну,  неш.  3)  Набрасы- 

вать, набросить  что-либо  сверхъ  чего-либо. 
Накинула  рядно  на  ніч  на  переріз,  щоб 
висохло.  Черниг.  у.  Накинувши  свою  одежу 
на  осля,  посадили  Ісуса.  Єв.-  Л.  XIX.  85. 
4)  Навивать,  навить,  намотать.  Накинуть 
основу  на  верстат.  Вас.  166.  5)  Налагать 
наложить.  Хижі  сусіди  часто  нападали  на 
їх  і  накидали  на  їх  податі.  Левиц.  К.  К- 
6.  За  той  гріх,  накинуто  на  його  покуту. 
6)  Навязывать,  навязать.  Ніхто  її  не  бере, 
дак  ви  її  на  мою  шию  накидаете.  Г.  Барв. 
202.  Сестра  моя  мела,  а  вони  на  її  й  на- 

кинули двох  год  хлопця  гледіть.  Г.  Барв. 
52.  7)  Прибавлять,  прибавить.  Мало  буде. — 
накинь  ще  хоч  трохи.  Кругу  накидати.  Ді- 
лать  кругъ,  обходъ  (въ  пути).  Ходім  на- 

прямець,— чого  нам  стільки  кругу  наки- 
дати. Зміев.  у.  8) — оком.  Посматривать, 

бросать  взгляды,  взглянуть,  примітить, 
замітить.  Ходе  Йванко  по  -  над  тоном, 
накидає  чорним  оком:  ой  чи  жива,  чи  здо- 

рова та  Сохвійка  чорноброва.  Грин.  III. 
154.  Ішла  дівка  по-над  током,  накинула 
хлопця  оком:  там  то  хлопець,  там  то 
гарний.  Грин.  III.  154.  Въ  переносномъ 
смьіслі:  обратить  вниманіе  на  кого-либо. 
/  хороший,  і  заможний,  і  вони  давненько 

накидали  оком  одне  на  'дною.  Г.  Барв.  105. 
Накидатися,  даюся,  ешся,  гл.  І.  сов.  в. 

накидатися,  даюся,  ешся.  1)  Набрасы- 
ваться, набросаться.  II.  сон.  в.  нанйнутися, 

нуся.  нешся.  2)  Набрасываться,  набросить- 
ся сверхъ  чего-либо.  3)  Налагаться,  быть 

наложеннымъ.  4)  Навязываться,  навязать- 
ся (кому).  5)  Прибавляться,  прибавиться. 

Накидка,  ки,  ж.  1)  Прибавка,  набав- 
ка. 2)  а)  Сіть,  иміющая  видъ  круга,  ок- 

ружность котораго  8 — 12  саж.  Поднятая 
за  центръ,  сіть  нрйнимаетъ  видъ  колоко- 

ла. Окружность  сіти  обвішана   свинцомъ 

(15 — 20  фун);  отъ  центра  идетъ  веревка. 
Сітка  бросается  распущенной  и  накрыва- 
етъ  рыбу,  плавающую  у  дна;  испуганная 
рыба  бросается  вверхъ;  при  вытягиванш 
окружность  сітки,  тяжелая  отъ  груза,  схо- 

дится въ  одну  кучу,  п  рыба  не  можетъ 
выйти  изъ  сіти.  б)  Сіть  на  желвзномъ 
обручі  (діаметрь  1  арш.),  который  носред- 
ствомъ  двухъ  вертйкальныхъ  полосокъ  же- 
ліза  прикріплень  къ  деревянной  ручкі. 
Сіть  иміе^  видъ  конуса  съ  отверетіемь 
въ  вершині  вершка  въ  3  въ  діаметрі;  на- 
крываютъ  на  мели  карпа  и  выпи  мають 
чрезъ  малое  отверстіе  вверху.  Брауи.,  13. 
3)  У  накидку.  Въ  наброску.  Надів  кожух 
у  накидку.  Валк.  у. 

Накидом,  нар.  Насильно,  по  принуж- 
денію.  Робота  накидом. 

Накинути,  оя.  См.  Накидати,  ся. 
Накипати,  паю,  еш,  сов.  в.  накипі- 
ти, плю,  пйш,  гл.  Накипать,  накипіть. 

Чим  горнець  накипів,  тим  буде  смердіти. 

Чуб.  І.  238. 
Накипілий,  а,  є.  Накипівшій. 
Накипіти.  См.  Накипати 
Накйпчасто,  нар.  О  варящемся:  много 

послі  кипінія  получается.  Як  насипчасто, 
то  й  накйпчасто  (Ном.  №  12309), — зна- 

чить: если  много  положить  въ  горшокъ, 
то  много  послі  варки  и  получится.  См., 
еще:  Хоць  нснасчпчасто,  аби  накйпчасто 

(Чуб.  I.  256),  т.  е.:  хотя  па  видъ  и  не- 
много кладется,  но  получается  много. 

Накільчитися.  См.  Накільчуватися. 

Накільчуватися,  чуюся,  ешся,  сов.  в. 
накільчитися,  чуся,  чишся,  гл.  Проро- 

стать, прорости. 
Накіпкіювати,  кінно,  еш,  гл.  Набрать 

много.  Накіпкіював  грошей  на  свою  шию. Зміев.  у; 

Накіска,  ки,  ж.  Полый  конецъ  гуси- 
наго  пера,  обрізанньїй  и  вставленный  въ 
тонкій  конецъ  рога  (см.  Ріжок),  въ  кото- 
ромъ  находится  краска  для  раскрашиванія 
гончарныхъ  изділій,-  чрезъ  каналъ  пера 
изливается  краска  во  время  раскрашива- 

нія. Вас.  183. 
Накісток,  тка,  м.  Рыбацк.:  перышко 

въ  іюплавкі. 

Накіт,  коту,  м.  Дорога,  выстланная 
брусьями  (лагунами),  а  на  нихъ  сверху 
толстыми  досками  (иостнйцяии), — тамъ,  гді 
она  проходить  черезъ  топкое  місто.  НВо- 
лынск.  у. 

Накітча,  чати,  с.  Обыкн.  во  мн.  ч.: 
наиітчата.  Ягнята  вообще,  а  спеціально — 
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ягнята,  родивпгіеся  поздно,  послі  подсче- 
та приплода.  Так  як  найдуться  в  шмат- 

ках вівці  такі  ще,  що  котяться  після 
щоту  їх  (їх  бува  мало),  то  ягнята  ті 

звуть  накітчата  або  цур-пеки.  О.  1862. 
V.  Кухар.  33. 

Наклад,  ду,  м.  1)  Издержки,  рас- 
ход?.; иждипеніе.  Без  накладу  зиску  не  буде. 

Ном.  Л?  10578.  2)  Налогь.  За  моєї  пам'яти, 
одколи  живу  на  світі,  не  затямлю  такою 

накладу:  ию-году  багато  великий  наклад 
проти  давнього;  та  усе,  кажіть,  угору 

йде.  Басильк.  у.  3)  Высверленное  въ  куе- 
гЬ  дерева,  изъ  котораго  ділается  трубка, 
вмістилище  для  табаку.  Вас.  148. 

Накладання,  ня,  с.  Накладываете, 
возложеніе. 

Накладати,  даю,  вш,  сов.  в.  накласти, 
ладу,  деш,  гл.  1)  Накладывать,  налагать, 
наложить.  Ярмо  накладає,  воли  запрягає. 
Нп.  На  вулиці  та  в  жревулку  накладала 

та  Марушха  Василькові  люльку.  Грин.  НІ. 

650.  Голова  як  маківка,  а  в  неї  розуму  ..к  на- 
клоне. Ном.  №  5707.  2)  Возлагать,  возло- 
жить. Батюшка  їм  (молодим)  накладає  на 

голови  вінці.  Грин.  III.  516.  3)  Шапку  на- 
кладати. Надівать  шапку.  КС.  1883.  XI. 

500.  4)  При  мазаньи  земляного  пола  въ 
сельскихъ  хатахъ:  заполнять,  заполнить 

глиной  вьібившіяся  углубленный  міста. 

Сим.  130.  5)  Только  несов.  в.  Двйство- 
вать  за  одно,  йміть  сношенія.  Буде  з  ля- 

хами, мостивими  панами,  накладати.  Мет. 

397.  Злі  люде,  накладаючи  з  нечистою  си- 
лою, можуть  уставати  з  домовини.  Лениц. 

Ворожка  з  бісом  накладає.  Ном-  №  232.  6) 

Жертвовать,  пожертвовать.  На  церкви  свя- 
тії нічого  не  накладав.  Голов.  НІ.  262. 

7)  -  головбю  (только  съ  сов.  в.).  Сложить 
голову.  Бодай  ти  своєю  головою  наклала. 

Левиц.  Через  тії  коні  воронії  наклав  ко- 
зак головою.  Грин.  III.  281.  8)  Накласти 

дядька.  Парепутать  основу  во  время  сно- 
ванія.  А  я  слухаю,  що  вона  балака,  та  й  на- 

клаладядька.— Оксана  в  менесьоюдні  снувала, 
так  аж  двох  дядьків  наклала.  Одною  ж  я 

змотала,  а  другий  зостався-  За  дядьків 
ткачі  лають,  як  направляють  полотно. 
Черниг.  у. 

Накладувати,  дую,  вш,  м.— Накла- 
дати. 

Накланятися,  няюоя,  ешся,  гл.  На- 
кланяться, вдоволь  покланяться.  Поки  на- 
кланяється! Поки  хто  оглянеться  на  вдову/.. 

Г.  Барв.  263. 
Накласти.  См.  Накладати. 

Накластися,  кладутся,  дешся,  гл.  На- 
істься,  напиться,  нажраться.  А  я  горілки 
так  наклався.  Алв.  24. 

Наклеп,  иу,  м.  Ноклепъ,  клевета. 
Наклепати,  паю,  аш  и  плю,  плеш, 

гл.  Отбить  (косу).  Він  наклепав  косу.  Рудч. 
Св.  І.  54. 

Накликати,  каю,  вш,  сов.  в.  накли- 
кати, кличу,  чеш,  гл.  1)  Призывать,  при- 
звать. Журбою  не  накличу  собі  долі.  Шевч. 

2)  Называть,  назвать,  созывать,  созвать. 
Накличу  веселих  гостей.  Левиц.  І.  202. 

Налітайте,  воріженьки, — сам  вас  накли- 
каю. К.  ЦН.  308.  3)  При  помощи  чаро- 

дійства заставлять,  заставить  появиться. 

Стара  (відьма)  молоко  наклика,  а  дочка 

посуду  підставля.  Мнж.  134. 

Накликатися,  чуся,  чешся,  гл.  На- 
зваться, напроситься. 

Наклинцговати,  ціою,  вш,  гл  Набить 
колышками  (стіну). 

Наклозотати,  почу\  чеш,  гл. — голову 
коку.  Причинить  заботы,  хлопоты,  нало- 
ість  приставаньями  по  г.сякимъ  ловодамъ. 
Не  гудіте,  голуби,  не  клопочіть  юлови,  бо 
я  вдова  молода,  наклопочу  я  й  сама.  Мет. 
274.  Ще  ти  голови  моєї  не  наклопотала! 

Мир.  Пок.  II.  47. 
Наклопотатися,  почуся,  чешся,  гл. 

Нахлопотаться. 

Накдьбвуватися,  вуюся,  ешся,  сов.  в. 
наклюнутися,  нуся,  нешся,  гл.  1)  О 

яйці  съ  птенцомъ:  наклевываться,  наклю- 

нуться, пробиваться,  пробиться  сквозь  стін- 
ку яйца  передъ  вылупкой.  Коли  наклюну- 

лось, то  й  вилупиться.  Ном.  Л*  4890.  2) 
Начинаться,  начаться,  зарождаться,  заро- 

диться. У  нас  наклюнулось  наче  на  хороше 

життя.  Г.  Барв.  282.  (Думка)  тільки  на- 
кльовувалась у  його.  Левиц.  І.  470.  Наше 

слово  загартоване  в  устах  Олегів,  Свято- 
славів, Володимерів  іще  тогді,  як  Москва  й  не 

наклюнулась.  К.  XII.  128. 

Наклюватися,  лююся,  ёшея,  гл.  На- 
клеваться. Він  пшениці  наклюється,  во- 

диці нап'ється.  Чуб.  V.  68. 
Наклюнутися.  См.  Накльовуватися. 
Наключйтися,  чуся,  чйшея,  гл.  О 

зерні:  пустить  ростовъ.  Вже  наключилося 
зерно.  Черк.  у. 

Наковавь,  ні,  ж.  Маленькая  нако- 
вальня. Вх.  Зн.  39. 

Накбвувати,  вую,  вш,  сов.  в.  наку- 
вати, кую,  вш,  гл.  1)  Наковывать,  нако- 

вать, сковывать,  сковать.  Чого  Бог  не  дасть, 
пюю  коваль  не  накує-  Ном.  №  4284.    2)  О 
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жерновахъ:  долать,  сд-Ьлать  насічки.  3)0 
кукушкі:  куковать,  накуковать.  Зозуля  на- 

кувала. Нон.  №  14032.  Ось  повернеться 
з  москалів!..  Він  їй  замісць  зозулі  -накує 
одудом.  Г.  Барв.  121. 

Накбвчити,  чу,  чнш,  іл.  Наговорить 
много  безъ  толку.  Пані  й  почала:  й  обі- 

крала її  опара,  і  всі  хотіли  її  душі— та- 
кою вже  наковчила!  МВ.  (О.  1862.  III.  70). 

Накожалі,  лів,  мн.-  Накожні?  При- 
везете бабі  чоботи,  а  мені  капелюху  та 

накожалі.  X.  С  VII.  426. 
Накожні,  нів,  мн.  Кожаныя  рукавицы. 
Накбіти,  кбю,  Іга,  м.  Наді>лать,  на- 

творить (преимущественно  чего-либо  дур- 
ного). 

Накбй,  нар.  Едва,  лишь  только.  Накой 
брат  лиш  едну  лижку  всербав,  вже  му  едно 
личко  злізло.  Голов.  І.  209. 

Накбкатн,  каю,  еш,  и.  Настричь -(пре- 
имущ,  овечьей  шерсти).  Мнж.  182. 

Наколи,  нар.  Когда,  если.  Вх.  Зн.  39. 
Наколінннця,  ці,  ж.  Обыкн.  во  мн.  ч. 

наколінниці.  Родъ  камашъ  пзъ  бт.лой  шер- 
сти, над'вваеиыхъ  зимой  гуцульскими  жен- 

щинами и  завлзыиаемыхъ  выше  колінь. 

Шух.  I.  139. 
Наколбтн,  ся.  Наколювати,  ся. 
Наколотити.  Си.  Наколочувати. 

Наколбчувати,  чую,  еш,  сов.  в.  на- 
колотити. лочу\  тиш,  ід.  Набалтывать, 

наболтать,  нанашивать,  намішать.  Нако- 
лотила сажі  та  й  маже  йому  шию.  Рудч. 

Ск.  І.  183.  Нанолотили  горбху  з  капустою. 
Наговорили  или  надЬлали  иустяковъ. 

Наколупати,  паю,  еш,  іл.  Наковырять. 
Піди,  старий,  старесенький,  наколупай 
.меду.  Чуб.  V.  650. 

Наколювати,  люю,  ьш,  сов.  в.  нако- 
лоти, лю,  леш,  м.  1)  Накалывать,  нако- 

лоть (остріент>).  2)  Надкалывать,  надко- 
лоть, раскалывать,  расколоть  немного  съ 

конца.  3)  Щепить,  на  щепить.  Наколи 
трісок. 

Накблюватнся,  лююся,  ешея,  сов.  в. 
накодбтнея,  люся,  лешея,  гл.  1)  Нака- 

лываться, наколоться.  2)  Надкалываться, 
надколоться;  трескаться,  треснуть.  Ото 
вже  лід  наколовсь.  Горщик  наколовсь- 

Наколядувати,  д^ю,  еш,  ід.  1)  Спіть 
много  иолідби.  2)  Заработать  колядуванням. 

Накомпонуватн,  ную,  еш,  ил.  Насо- 
чинять. 

Накондубачитися,  чуся,  чишоя,  гл. 
Нахмуриться  (о  небі  въ  тучахъ).  Мерщій, 
паничу,  збірайтесь,  а  то  дивіться,  як  небо 

накондубачилось, — мабуть  моква  буде.  Гадяч. 
у.  Слов.  Д.  Эварн. 

Наконечник,  ка,  м.  Наконечиикъ. 
Накопати.  См.  Накопувати. 

Накопатися,  паюся,  ешоя,  м.  1)  На- 
копаться. Накопався  я  сьогодня  на  вгороді 

грядок, — аж  спина  болить.  2)  Навязаться, 
придраться.  Я  й  не  хотів  іти  туди,  так 
вона  накопа.гась:  іди  та  м  іди.'  Екатер.  у. 
Старшина  на  мене  накопався,  щоб  мене 
струтити  з  місця.  Уман.  у. 

Накопичувати,  чую,  еш,  сов.  в.  на- 
копичити, чу,  чнш,  ід.  Набрасывать,  на- 

бросать въ  кучу,  подобную  копні.  Желех. 

Накопіювати,  піюю,  еш,  ід.  Насоби- 
рать, накопить.  Накопіювали  грошей  бага- 

то. Зніев.  у. 

Накопувати,  пую,  еш,  сов.  в.  нако- 
пати, паю,  еш,  гл.  Накапывать  накопать; 

нарывать,  нарыть. 
Накоренок,  нка,  м.  1)  Отростокъ.  2) 

Отродіе;  потомство.  Щоб  Лому  Ьихать  не 
дало  з  його  нащадком,  накоренком!  Ном. 
№  3768. 

Накоржень,  жня,  л.—  Накожень.  Ко- зелец.  }. 

Накбркуватий,  а,  е.  Съ  большими 
каблуками.  Черевик,  черевик  да  накоркува- 
тий, — чи  ти  мене  не  пізнав  пришолопку- 
ватий?  Нп. 

Накормити,  млю,  мнш,  гл.— Нагоду- 
вати. Ворога  не  гніви:  напій,  накорми  і  на 

дорогу  хліба-соли  дай.  Ном    №  9550. 
Накосити.  См.  Накошувати. 
Накось,  нар.=Інакось.  Иначе.  Якось 

накось,  а  все,  бач,  не  так.  Ном.  Лі  13866. 

Накбтистий,  а,  е.  Укатанный.  Нако- 
тиста  дорога.  Канев.  у. 

I.  Накотити,  ся.  См.  Накочувати,  ся. 
II.  Накотитися,  кочуся,  тншся,  гл. 

Родиться  (о  нногихъ  котятахъ,  ягнятахъ). 

Що  накотиться  за  ніч, — ранком  ягнятка 
зносяться...  до  якої  небудь  стінки.  О.  1862. 
V.  Кух.  32. 

Накохати,  хаю,  еш,  ід.  Вз леліять, 
возрастить,  воспитать  многихъ  (о  дбтяхъ, 
животныхъ,  растешяхъ).  Навіщо  ж  ти 
накохав  того  скоту,  коли  не  хочеш  сам 
глядіти}  Мир.  ХРВ.  332. 

Накохатися,  хаюся,  ешея,  ід.  Налю- 
биться, насытиться  вдоволь  любовью.  Яйне 

накохалась.   Левиц.  I.  49. 

Накочувати,  чую,  еш,  »д.  Прикоче- 
вать. Накочувала  сарана  (про  діти).  Нон. 

№  9247. 

Накочувати,  чую,  еш,    сов.  в.  нако- 
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тйтн,  кочу\  тнш,  гл.  1)  Прикатывать, 
прикатить  многое  на  известное  місто. 
Багато  каміння  туди  накотили.  2)  Нака- 

тывать, накатить  (дорогу).  3)  Приваливать, 
привалить.  Високу  могилу  насипали,  доро- 

гим камінням  накотили.  Чуб.  V.  779. 
Накочуватися,  чуюся,  вшоя,  сон.  п. 

накотитися,  ч^ся,  тишоя,  гл.  1)  При- 
катываться, прикатиться  на  извістное  мі- 

сто; наваливаться,  навалиться;  набираться, 

набраться.  Сказала:  „рубайсь,  дерево,  во- 
зись, дерево,  й  кладись,  дерево!*  От  як 

сказала  вона,  так  тут  як  зачало  рубаться,* 
котиться,  складаться,  -  така  купа  нако- 
тилась...  велика!  Рудч.  Ск.  І.  91.  Рубали 
дубину,  дак  дуб  і  накотився  -йому  на  нту 
і  потрощив  у  прах.  О.  1861.  X.  38.  2) 
Набрасываться,  наброситься  съ  укорами, 

бранью.  Як  вернувся  додому  без  грошей  Се- 
мен, як  накотиться  на  його  жінка:  ти 

пішов  між  чужі  люде  з  грішми  та  почав 
піячити!..   Волч.  у. 

Накошувати,  шую,  вш,  сов.  в.  нако- 

сити, кошу",  сиш,  гл.  Накашивать,  нако- сить. 
Накпйти(ся),  кплвХся),  пяш(ся),  гл. 

Насміяться,  вдоволь  поиздеваться.  І  колько 
ся  з  нього  накпили.  Федьк.  Не  на  теє  мене 

мати  родила,  щоб  Маруся  з  козака  на- 
шила.  Грин.  III.  239. 

Накрай,  нар.  На  краю,  вь  конці.  Жила 
вдова  накрай  села.  Ни. 

Накрамарювати,  рюю,  вш,  гл.  Натор- 
говать. 

Накрапайчик,  ка,  Названіе  дождя.  Ой, 
дощичку,  накрапайчику,  накрапай!  Нон. 
№  13389. 

Накрапати,  паж,  еш,  гл.  Накрапывать. 
Не  буйні  вітри  шуміли,  не  дрібні  дощики 
накрапали.  Нн. 

Накрапатися,  паюоя,  ешся,  гл.  1) 
Падать  капляни.  Дрібен  дощик  іде,  на- 
храпається.  Чуб.  V.  565.  2)  Въ  одномъ 
случаі  употреблено  въ  значеній:  быть  оро- 
шеннымъ  дождемъ.  Вже  я  на  полі  набувся, 

буйною  вітру  начувся,  дрібного  дощику  на- 
крапався.  Грин.  III.  671. 

Накрапляти,  ляю,  еш,  м.  Ділать 
крапинки.  Шовком  вишивати,  злотом  на- 

крапляти. Голов.  І.  158. 

Накрапувати,  пуз»,  еш,  м.=Накра- 
патн    Дощик  іде,  накрапує.  Чуб.  V.    723. 

Накрасйти,  ся.  См.  Накришувати,  ся. 
Напрасовуватися,  вуюся,  ешся,  сов.  в. 

накрасуватися,  с^юся,  ешся.  гл.  Румя- 
ниться, нарумяниться.  Константи ногр.  у. 

Накрйсти,  краду,  деш,  гл.  Наворовать. 
Хотів  груш  накрасти.  Ном.  №  7689. 

Накрасуватися,  с^юся,  ешся,  гл.  1) 
Покрасоваться  вдоволь.  Старша  дочка... 
іще  не  охмається  й  заміж:  я,  каже,  та- 

тусю, погуляю  в  тебе,  надівуюсь  і  накра- 
суюсь. Г.  Барв.  9.  2)  Зацвісти  (о  хліб- 

ныхъ  злакахъ).  Вже  жито  накрасувалося. 
3)  См.  Напрасовуватися. 

Наквашувати,  шую,  еш,  сов.  в.  на- 
красйти, шу,  сиш,  гл.  Накрашивать,  на- 

красить. Желех. 
Наквашуватися,  шуюся,  ешся,  сов.  в. 

накрасйтися,  ш^ся,  сйшся,  м.  Накра- 
шиваться, накраситься. 

Накри,  рів,  м.  мн.  Музик,  инстр.:  бубны. 
Накривати,  ваю,  еш,  сов.  в.  накрити, 

крию,  еш,  гл.  1)  Накрывать,  накрыть,  по- 
крывать, покрыть.  Поцілував  мертвих  в  очі. 

христить,  накриває  червоною  китайкою 
голови  козачі.  Шевч.  203.  Накрив  мокрий 
рядном.  Сразу  и  неожиданно  набросился, 
напалъ  на  кого-либо,  преимущественно  сло- 

весно. Ном.,  стр.  68.  2)  Обычай^  покры- 
вать, покрыть  голову  новобрачной  пли 

утратившей  дівство.  См.  Покривати.  Пі- 
шов москаль  в  Туреччину,  Катрусю  на- 

крили.  Шевч.  Вже  ж  Тетяна  не  дівочка, 
вже  накрита  голівочка.  Грин.  III.  270. 

Накриватися,  ваюся,  ешся,  сов.  в. 

накритися,  криюся,  ешся,  гл.  Накры- 
ваться, накрыться.  Стоїть  дівка  з  коза- 

ком, накрилася  рукавом.  Нп. 
Накривка,  кн,  ж.  Покрышка. 
Накриво,  нар.  1)  Въ  сторону,  вкривь. 

Накриво  цілиш.  ЗОЮР.  І.  317.  2)  Гово- 
рити накриво.  Противорічить.  І  не  говори  на- 

криво,— вона  зараз  на  цабе.  Ном.  №  2675. 

I.  Накрйжник,  ка,  м.  Въ  шлеі:  на- 
хребетникъ,  продольная  полоса  на  крупі 
лошади,  пришитая  къ  откоснымъ  ремнямъ 
и  къ  круговому.  Вас.  160. 

II.  Накрйжник.  ка,  м..  Ледор-Ьзъ  (у 
моста).  Чи  ж  моста  цього  льод  не  зірве 
весною? — Ні,  він  ще  не  копчений;  ще  на- 
крижники  будуть  робить,  щоб  кригу  здер- 

жувати. Верхнедніпр.  у. 

Накрйкувати,  кую,  еш,  сов.  в.  на- 
крйкнутн,  кну,  нош,  гл.  Ділать,  сділать 
удареніе  на  слові,  выкрикивать,  выкрик- 

нуть слово. — Час  їхати! — Та  вона  ж  го- 
лодна, серце...  Дивись,  як  змерзла! — Я 

змерзла,  я,  я! — та  так  уже  на  те  я  по- 
крикує. МВ.  (О.  1862.  III.  52). 

Накрити,  ся.  См.  Накривати,  ся. 
Накрнтка,  ки,  зс.=Покрнтка.  Честь 
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тоді  святилась  дуже:  накриток  карали. 
Мкр.  Н.  35. 

Накритнйй,  а,  е.  Крытый,  покрытый. 
Накритні  крамниці.  Полт.  г.  Слов.  Д. 
Эварн. 

Накриття,  ті,  с.  1)  Крыша,  кровля. 
Під  ідним  накриттям  дві  хати.  Камен.  у. 
2)  Покрывало. 

Накричати,  чу\  чйш,  іл.  Накричать. 
Як  накричить  на  дітей! Рудч.  Ск.  II.  130. 

Накричатися,  чуод,  чйшся,  іл.  На- 
кричаться. 

Накришити.  См.  Накришувати. 
Накривша,  ки,  ж.  1)  =  Накривка. 

Покришка  на  діжку.  Константиногр.  у. 
2)  Квадратная  сітка  (каждая  сторона 

І'/»— 3  арш),  натянутая  на  два  взаимно 
перекрещивающіеся  деревянные  обруча, 
прикрепленные  къ  ручкі  (держану);  опус- 
кается  въ  воду  въ  горизонтальномъ  поло- 

женій и  употребляется  для  накрнванія 
карповъ  въ  то  время,  когда  они  трутся  по 
мелямъ.  Браун.  15. 

Накришувати,  шую,  еш,  сов.  в.  на- 
кришити, шу\  шиш,  гл.  Крошить,  накро- 

шить. Ой  сип  сірівець  та  накриши  хріну. 
Шевч.  188. 

НакрівавйтИ,  влю,  вйш,  гл.  Напач- 
кать кровью.  Не  ріж  курчат  у  хаті,  а 

то  накрівавиш.  Константиногр.  у. 

Накроїти,  крою,  їш,'гл.=Накраяти. 
Накропйти,  плю,  пиш,  гл.  Накропить. 

Піп  накропив  святою  водою- 
Накротйти,  чу\  тиш,  гл.  О  кроті: 

взрыть.  Кріт  землі  накротив. 
Накрутити.  См.  Накручувати. 
Накрутка,  ки,  ж.  1)  Валъ  съ  зубчат- 

кой. 2)  Скрученные  вмісті  нисколько 
(сколько  рука  захватить)  стеблей  расте- 
нія, — съ  цілью  отмітить  місто.  Зробивший 
скілько  накруток  на  комиші,  щоб  після 
можна  було  знайти  (убитого  звіра),  іде 
дальше.  О.   1862.  И.  К  ух.  63. 

Накручувати,  чую,  вш,  сов.  в.  на- 
крутити, чу\  тиш,  гл.  1)  Накручивать, 

накрутить,  наворачивать,  наворотить.  Наше 
діло  мірошницьке:  накрути  та  й  сядь.  Ном. 
№  3114.  2)  Заводить,  завести  (о  пружи- 
пяхь,  напр.,  въ  часахъ).  3)  Нарывать,  на- 

рвать (о  нариві). 
Накрушати,  шаю,  еш,  сов.  в.  накри- 

шити, шу.  шиш,  гл.  Причинять,  причи- 
нить ущербъ,  убытокъ.  Купіть,  каже, 

крашаночку! — Л  ию  тобі  за  неї? — Та 
мене  не  обіжайте  і  себе  не  накрушайтс. 
Мнж.  52. 

Накрякати,  каю,  еш,  гг.  Много  на- 
брать, навалить.  Там  же  й  віз  накрякав 

(дров  із  панського  лісу)!  ледве  кобилі,  протгі 
горгг  вивезла.  Харьк.  у.  Слов.  Д.  Эварн. 

Накувати.  См.  Наковувати. 
Накуватися,  куюся,  епдея,  гл.  О  ку- 

кушкі:  накуковаться.  Та  уже  насиділась, 
та  уже  накувалась.  Мет.  257. 

Накульгувати,  гую,  еш,  гл.  Прихра- 
мывать. Вона  трошки  кривенька:  на  праву 

ногу  накульгує.  Черниг.  г. 

Накупити,  паю,  еш,  сов.  в.  накупи- 
ти, плю,  пиш,  гл.  Накупать,  накупить. 

Як  твоя,  доню,  доля,  то  накупить  чоловік 
і  поля.  Ном.  №  1661. 

I.  Накупитися,  паюся,  ешся,  сов.  в. 

накупитися,  плюся,  пишси,  гл.  Наку- 
пать, накупить  достаточно.  Чи  скоро  ви 

накупитеся?  Увесь  базарь  хочете  закупити. Богод.  у. 

II.  Накупатися,  паюся,  ешся,  гл.  На- 
купаться. Син  купається,  не  накупається. 

Левиц.  І.  63. 
Накупити.  См.  Накупати. 
Накупитися.  См.  І.  Накупатися. 
Накупляти,  лаю,  еш,  гл.— Накупити. 

Башто  чого  накупляли  на  ярмарку.  Чер- ни говск.  у. 

Накуповувати,  вую,  еш,  ід.=Наку- 
пати. 

Накупувати,  пую,  еш,  іл.=Нпкупи- 
ти.  Накупували  вони  вина  всякого-  Рудч. 
Ск.  І.  200. 

Накурити.  См.  Накурювати. 

Накурювати,  рюю,  еш,  сов.  в.  наку- 
рити, рю,  риш,  гл.  1)  Дымить,  надымить. 

Накурила  димом.  2)  Накуривать,  накурить 
(о  табакі).  3)  Пылить,  напылить,  подни- 

мать, поднять  пыль.  4)  Накуривать,  наку- 
рить. ГЬрівки  накурити.  Лукаш.  130.  Наш 

пан  ся  журит,  як  пива  накурити,  жен- 
чиків напоїти.  Грин.  III.  139.  5)  Кадить, 

накадить.  Ладаном  накурено.  Харьк.  у.  6> 
Окуривать,  окурить.  Да  причаруй  ти  <да 
козаченька,  що  гуляє  зо  мною.'  А  циганочка 
да  ворожечка  мою  волю  вволила:  ой  урізала 
русої  коси  да  козака  накурила.  Мет.  88. 

Накуритися,  риюся,  ешся,  сов.  п. 
накуритися,  рюся,  ришся,  гл.  Накури- 

ваться, накуриться  вдоволь.  Кури,  кури, 
та,  Василько,  кури,  накуряйсь.  Грин.  III. 650. 

Накучятн,  чу,  чиш,  гл.  Наскучить, 
надоість. 

Накущитися,  щуся,  щяшея,  гл.  Расти 
кустомъ.  Накущилось  жито. 
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Налабзюкати,  каю,  еш,  гл.  Наио- 
мрошайничать. 

Налагоджувати,  джую,  еш,  сов.  и. 
налагодити,  джу,  диш,  іл.  1)  Приготов- 

лять, приготовить.  Налагодила  ТТріська  і 
обідати,  а  його  нема.  Кв.  І.  239.  2)  Чи- 

нить, починить,  исправлять,  исправить, 
приводить,  привести  въ  надлежащей  видъ. 
Налагоджували  неводи  свої.  вв.  Мт.  IV.  21. 
Шз  поламався, — -треба  налагодити.  3)  Нала- 

живать, наладить,  устраивать,  устроить. 
Чи  не  налагодить  він  тою  діла?  С!тор. 

Налагоджуватися,  джуюся,  ешся,  сов. 
в.  налагодитися,  джуся,  дишся,  гл.  1)  При- 

готовляться, приготовиться,  собираться,  со- 
браться. Налагодилась  княэкна  до  кляш- 

тору-  Стор.  МИр.  09.  Серединський  нала- 
годився іти  до  князя.  Левиц.  I.  221.  2) 

Починяться,  починиться,  снаряжаться,  сна- 
рядиться. 

Наладити,  джу,  диш,  наладнати, 
наю,  еш,  наладнувати,  ную,  еш,  ы.= 
Налагодити.  Наладив  дід  хижу  для  бабки. 
Ном.  Л;  7580. 

Наладувати,  д^ю,  еш,  гл.  Нагрузить; 
навьючить. 

Налззити,  лажу,  зиш,  сов.  в.  наліз- 
ти, эу,  зеш,  гл.  1)  Налазить,  налізть.  2) 

Надоъдать,  надоесть,  привязываться,  при- 
вязаться. На  нас  налазить  як  шайтан. 

Котл.  Ен.  У.  44. 

Налазитися,  лажуся,  зишся  гл.  Вдо- 
воль полазить.  Було  налазится  по  тих  ви- 
соких скелях.  Левин,.  I.   100. 

Налазливий,  а,  ё.  Назойливый,  на- 
вязчивый. 

Наламати.  См.  Наламувати. 
Наламувати,  мую,  еш,  сов.  в.  нала- 

мати, маю  еш,  гл.  Наламывать,  наламать. 

Наламай  трошки  сухеньких  дровсиь!  На- 
ламала коржів  па  шулики,  Погоду  х.  у.  Та 

налаяним  квіточок,  та  забавим  діточок. 
Мил.  45. 

Налапати,  ся.  См.  Налапувати,  ся. 

Налапувати,  пую,  еш,  сов.  в.  нала- 
пати, паю,  еш,  гл.  І)  Нащупывать,  нащу- 

пать, находить,  найти  ощупью.  Тільки  ма- 
цають по  столу  (сліпі),  ніяк  не  нампають 

тієї  миски.  Мнж.  92.  2)  Ловить,  нало- 
вить, хватать,  нахватать.  Пошли  дурня  по 

раки,  а  він  жаб  палаті    Ном.  №  6577. 
Налапуватися,  пуюся,  ешся,  сов.  в. 

налапатися,  паюся,  ешся,  гл.  Нащупы- 
ваться,  натупаться. 

Наласуватися,  суюся,  ешся,  гл.  На- 
лакомиться. 

Налатати.  Ся.  Налатувати. 
Налатнти,  лачу\  тиш,  м.  Прибить  кь 

сгропиламъ  лати  (см.  лата). 

Налітувати,  тую,  еш,  сов.  в.  нала- 
тати, таю,  еш,  гл.  Нашивать,  нашить  за- плату. 

Налаштувати,  тую,  еш,  гл.  Пригото- 
вить, снарядить.  З  вечора  було  гає  налаш- 

тувати віз. 
Налаяти,  лаю,  еш,  м.  Выбранить. 

Хто  налає  старого.  Ном.  Л:  8713. 
Налаятися,  лаюся,  ешся,  гл.  Набра- 

ниться. Се  така  завзята  баба,  що  поки 

не  налається  до-схочу, — не  покине.  Харьк.  у. 
Належати,  жу,  жиш,  гл.  1)  Належать, 

отлежать.  Так  собі  належав  боки,  гцо  аж 

болять.  2)  Принадлежать.  Увесь  край  на- 
лежав Вишневеньким.  Стор.  МІІр.  02.  3) 

Надлежать,  следовать,  причитаться.  Ціх 
грошей  від  його  мені  не  наїежить.  4)  Ка- 

саться. То  до  мене  не  належить. 

Належатися,  жуся,  жишся,  гл.  І)  На- 
лежаться. Уже  ти  в  садочку  та  й  нале- 

жався. ,  Чуб.  V.  802.  2)=Належати  2—4. 
Се  мені  належиться.  Это  мпї.  принадле- 

жишь, это  млі»  слЪдуетъ. 
Належйтий,  а,  є— Належний.  В  на- 

лежйту  годину.  Въ  надлежащее,  въ  услов- 
ленное время. 

Належйтість,  тости,  ж.  Долгь,  долж- 
ное, причитающаяся  сумма. 

Належйто,  кгу>.— Належно.  Он  гуляла 
належите,  доки  було  в  мішку  жито.  Гол. 

IV.   478. 
Належний,  а,  е.  1)  (до  ного).  Принад- 

лежащей. 2)  (кошу).  Следуемый,  должный. 
3)  Надлежащей,  приличный. 

Належність,  ности,  ж.  I)  Принад- 
лежность. 2)  СлЬдуемое,  надлежащее.  3) 

Должная,  следуемая  сумма,  причитающая- 
ся деньги.  Галиц. 

Належно,  нар.  Надлежащим'!. образомъ, 
какъ  слЬдуеть,  какъ  должно. 

Налементуватися,  туюся,  ешся,  гл. 

Накричаться,  наплакаться.  Налементува- 
лися наші  баби,  аж  похрипли. 

Наленути,  лену,  нега,  /л  =Ннлинути. 
Налепетати,  печу\  чеш,  гл.  Набол- 

тать. Прибігла,  нигуркал(с,  налепетала,  як 
у  корчмі.  Левиц.  І.  225. 

Налетіти.  См.  Налітати. 

Наливайко,  ка,  м.  1)  Наливатель,  на- 
ливалыцикъ.  2)  Назианіе  хлібнаго  жучка, 
появляющагоея,  когда  рожь  наливается, 
Сумск.  у. 
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Наливати,  ваю,  еш,  сов.  в.  налити, 
ллю,  ллёш,  гл.  1)  Наливать,  налить. 
Ніхто  не  наливає  вина  нового  в  бурдюки 

старі.  Єв.  Л.  V-  37.  2)  Наполнять,  на- 
полнить. По  два,  по  три  кубки,  наливає. 

ЛД.  І.  213.  Раз  добром  налите  серце  вік 
не  прохолоне.  Шевч.  3)  О  вымени  коровы: 
наполняться  ыолокомъ.  Як  має  корова  те- 

литися, то  наливає  тричі.  4)  Поливать, 
полить  токъ  для  лучшей  утрамбовки.  Тут 
за  слободою  вистружимо  та  наллємо  тік, 

тут-  і  змолотим.  Миж  127.  5)  Встречено 
только  въ  неСов.  в.:  бить.  А  зовиця,  пуд- 
бііає  да  й  по  щоках  наливає.  Грин.  III.  307. 

Наливатися,  лаюся,  ешся,  сов.  в.  на- 
литися, ллюся,  ллєшся,  гл.  1)  Наліг 

иатьсн,  налиться.  2)  Наполняться,  напол- 
ниться. 3)  Напиваться,  напиться  (пьянымъ). 

Дай,  Боже,  гостя,  то  й  наллюся.  Чуб.  І- 
243.  4)  Наливаться,  налиться  (о  нлодахь 
и  хлібі).  Вже  жита  наливаются.  О  ли- 

ці: полиіть.  Личко  наливается,  як  яо- 
лучко.  Левиц.  І.  58. 

Наливка,  ки,  ж.  Наливка.  Отаман 
виняв  пляшку  горілки,  другу  наливки.  Рудч. 
Ск.  11.  151.  .Ум.  Наливочка.  Не  я  її  з  ума 
звожу,  зводе  її  темна  нічка,  солодкий  мед, 
наливочка.  Грин.  III.  271. 

Налиганий,  а,  є.  1 )  Сь  надЬтыыъ  на 
рога  налигачем  (о  рог.  скоті).  2)  Пьяный. 
Любив  Бога  хвалити,  та  любив  і  в  горло 
лити.  Так  і  вмер  налиганий.  Св.  Л.  26. 
3)  Обт>івшійся. 

Налигати.  См.  Налигувати. 
Налигатися,  гаюся,  ешся,  гл.  На- 

враться (о  іді  и  спиртныхъ  наниткахь). 
Отггшк  налигаііся,  що  й  мене  не  пізнали. 
Стор.  МПр.  58.  Налигався,  як  Мартгін 
мила.  Ном.  №  12193. 

Налигач,  ча,  м.  Веревка,  которою  при- 

вязываютъ  за  рога  рогатый  скотъ.  Ог'і  на 
волики  та  налигачі,  а  на  конгіки  пути. 
Мет.  56.  Ум.  Налитий. 

Налйгачка,  ки.  .ж\=Налигач.  Зімою, 
під  довгі  вечорі,  налишчку  шлете  або  об- 

роть. О.  1861.  X.  41.  Бере,  було,  на  на- 
лишчку хлопця,  щоб  не  втік,  і  знов  тара- 

бангіть  його  до  міста.  Г.  Барв.  486. 

Налигувати,  гую,  еш,  сов.  в.  нали- 
гати, гаю,  еш,  гл.  Набрасывать  веревку  на 

рога  (быка,  коровы).  Налитії  воли  та  веди 
сюди.  Харьк.  у. 

Наливатися,  жуся,  жешся,  и.  Нали- 
заться. Чим  не  наїсися,  тим  не  нали- 

жешся. Ном.  Л«  12117. 
Налйзннк,  ка,  м.  Родъ  женской  одеж- 

ды. Вона  по  донському  нализникгг   носить. 
0.  1862.  VIII.  33. 

Налякатися,  каюся,  ешся,  гл.  На- 
глотаться. Черном. 

Налииарювати,  рюго,  еш,  гл.  Нарабо- 
тать (о  шорникі). 

Яалйнутн,  ну,  неш,  гл.  Налетіть. 
Налинули  голуби  із  чужої  сторони.  Чуб. 
V.  452. 

Налипати,  паю,  еш,  сов.  в.  налип- 
нути, липну,  неш,  гл.  Налипать,  налип- 

нуть. 
Налиплий,  а,  є.  Налипшій. 
Налипнути.  См.  Налипати. 
Налисник,  ка,  м.  1)  Блинчикъ.  Божі 

онучі  розводяться  на  молоці — нестемнісінько, 
як  налисники  московські.  Ном.  Лі  457.  2)  Дати 
налисника.  Въ  переносномъ  смьіслі:  уда- 

рить (по  лілейні,  голові?).  Не  гіди,  бідо, 

по  мисках!  а  б'ють  біду  по  вгісках!  Пішли 
біда  до  мисника,  і  там  дано  налисника, 
пішла  біда  до  груби, — і  там  дано  у  груди 
и  т.  д.  КС.  1884.  І.  28. 

Налити,  ся.  См.  Наливати,  ся. 
Налихословити,  влю,  виш,  гл.  На- 

сісвернословить,  набранить. 
Налицятися,  цяюся,  ешся,  гл.  На- 

любезничаться; наухаживать. 
Налйшній,  я,  є.  Лишній.  Як  есть  у 

тебе  налишня  курко,  то  даегі  попові.  Полт. 
г.  Слов.  Д.  Эварн. 

Налітати,  гаю,  еш,  и.~ Налягати. 
На  нбгу  налігати.  Прихрамывать.  На  ні- 

женьку налігає,  тоггірцем  ся  підпірає.  Гол. 1.  152.  ( 

Налізти.  См.  Налазити. 
Наліпити.  См.  Наліплювати. 

Наліплювати,  плюю,  еш,  сон.  в.  на- 
ліпити, плю,  пиш,  гл.  Ліпить,  наліпить, 

приліплять,  приліпить;  наклеивать,  на- 
клеить. 

Налітати,  таю,  еш,  сов.  в.  налетіти, 
лечу\  тйш,  гл.  І)  Налетать,  налетіть, 
прилетать,  прилетіть.  Прошу  вас,  орли, 
тогді  налітати,  як  я  не  стану  світу  Бо- 

жою видати.  Дума  про  брат.  оз.  Нале- 
тіло тпаствр  небесне,  6в.  Мр.  IV.  4.  2) 

Набігать,  набіжать,  ділать,  еділать  на- 

біі-ь. Налітатися,  таюся,  ешся,  гл.  На- 
летаться. 

Налітувати,  тую,  еш,  гл.— Налітати. 
Налітували  голуби  бо  зна  відкіля.  Харік.  у. 

Налічити.  См.  Налічувати. 

Налічувати,  чую,  еш,  сов.  в.  налі- 
чити, чу\  чиш,  гл.    Насчитывать,    насчи- 
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тать.  Як  великий  мороз,  треба  налічить 
1£  лисих.  Ном.  №  264. 

Нал  л  йти,  лляю,  еш,  >л  =Налити. 
Налл.  ;ися,  ллюся,  лёшся,  г.г.=На- 

литися. 
Наловити,  влю,  виш,  гл.  Наловить. 

Наловили...  риби.  Ном.  №  6011). 

Наловитися,  влюся,  вишся,  гл.  На- 
ловиться. Рибка  сама  не  наловиться.  Рудч. 

Ск.  II.  8. 

Налбга,  ги.  ж.  І)  Привычка,  обыкпо- 
веніе,  повадка.  У  нього  налоіа  пити  го- 

рілку. 2)  Отягощение,  притиснете.  (Чорт 
у  пеклі)  мучив  дармо,  у  всіх  ярма  з  шиї 
не  злізали,  струп  на  плечах,  бо  по  печах 
в  ад  дрова  возили...  Щоб  скакали,  не  бри- 

кали,— кладуть  в  рот  удили,  сікуть  плітью, 
щоб  там  митмо  ступою  ходили.  Всю  на- 

логу скоро  Богу  донесли  во  уші:  не  заба- 
рив, ад  розорив,  випустив  всі  дугиі-  Шсх. 

вірша.  КС.  1882.  IV.  171.  3)  Толпа,  давка; 
напоръ,  натискъ.  Там  налога  така,  що 
трохи  пана  не  звалили,  так  налягли. 
Черк.  у. 

Наложити,  эку,  жиш,  гл.  1)  Наложить. 
Моя  кісонька,  віночком  наложена.  Чуб. 
2)  Надать  (о  шапкі).  Як  наложив  шапку, 
то  він  уже  і  козак.  КС.  188В.  XI.  500. 
8) — головою,  душёю.  Пожертвовать  жизнью, 
душей,  погубить  жизнь,  душу;  сложить  го- 

лову. Наложила,  моя  доню,  за  всіх  головою- 
Макс.  Прийде  ще  з  туш  головою  нало- 

жити. Лукаш.  128. '  Хто  ворожить,  той 
душею  наложить.  Ном.  Л:;  232. 

Надбїти,  лою,  їш,  гл.  Намазать  ба- 
раньимъ  жиромъ.  Закр. 

Налбй,  лбю,  м.  Аналой.  Після  мо- 
лебня  метнувся  Павлюга  і  підійшов  до  на- 

лою. Стор.  МПр.  149. 
Наловшйти,  шу\  шйш,  гл.  Нарізать 

(лапши). 
Наломати,  маю,  еш,  / <=Налама  н. 
Наломити,  млю,  миш,  гл.  1)  Нало- 

мить. 2)  Приспособить. 
Наломитися,  млюся,  мишся ,  м.  1) 

Надломиться.  Вісь  наломилася-  2)  ІІрі- 
учиться,  приспособиться.  Правчгів  його  і 
читати  і  все  спшв  робити  як  слід.  Я  його 
не  силував,  не  намагався  дуже.  Він  по- 

троху і  наломився.  Г.  Барв.  407.  Тепер) 
таки  наломивсь  балакати  по  козацькії,  а 

скоро  прийшов  до  нас,  то  насмішив  брат- 
чиків своєю  мовою.  К.  ЧР.   117. 

Налбпатися.  См.  Налопуватися. 
Налбпом,  нар.  Нахально.  Налопом 

увійшли  у  хату. 

Налопотіти,  почу\  тйш,  гл.  Наше- 
лестіть  бумагой  или  лощеной  матеріей. 

Налопуватися,  пуюся,  ешся,  сов.  в. 
налбпатися,  паюся,  ешся,  гл.  Нажирать- 

ся, нажраться.  Налопався,  як  Мартин 

мила.  Ном.  Л'«  12193. 
Налоскотати,  кочу,  чеш,  гл.  Наїцо- 

котать. 

Налощити,  шу",  щйш,  гл,  Налакиро- вать, наглянцевать. 
Налуда,  ди,  ж.  Більмо.  Тепер  пани 

ніц  не  бачат,  бо  маюпг  налуди-  ЗЮЗО.  І. 
57.  См.  Полуда  (на  очах). 

Налузати,  айю,  еш,  гл.  Налущить.  Л 
це  хто  тут  налузав?  Черниг.  г. 

Налупати,  паю,  еш,  гл.  1)  Наколоть, 
наотбивать  (камней*.  2)  Наковырять. 

Налупатися,  паюся;  ешся,  гл.  (очима). 
Нахлопать  (глазами). 

Налупити,  плю,  пиш,  гл.  Начистить. 
Налупитися,  плюся,  пишся,  гл.  1) 

Налупиться.  Вже  як  налупилось,  то  й  ви- 
лупиться. Ном.  Л«  1341.  2)  Нажраться. 

Налупивсь,  як  рябко  дерти.  Мнж.  .166. 

Налучати,  чаю,  еш,  сов.. в.  налічи- 
ти, чу,  чиш,  гл.  Націди  вать,  націлить, 

прицілииаться,  прицілиться,  направлять, 
направить.  Не  налучу  ніяк  ниткою  у  х 
вушко.  Констактиногр.  у.  2)  Попадать,  по- 

пасть на  что.  Налучила  (царівна)  на  скелю, 
проломила  корабель.  Александров,  у.  Слов. 
Д.  Эварн. 

Налучатися,  чаюся,  ешся,  сов.  в.  на- 
лічитися, чуся,  чяшоя,  гл-  Нриціли- 

ваться,  ппицілиться.  Ото  він  прикравсь 

та  рушницею  налучаеться  на  качки.  Пол- 
тавск.  н 

Налушник,  ка,   ч.=Налюшник. 
Нальнувати,  ную,  еш,  гл.  Собрать 

льнувавши.  См.  Льнувати. 
Налюбитися,  блюся,  бишся,   и.    На- 

любиться. Коли  тя  ся  налюбити,  ма 

Василю.  І'ол.  IV.  491. 
Налюбувати,    бую,    еш,    гл.  Налю 

ваться.  Вродила  йому  така  гречка,  що  на 
все  поле...  Піп    не    налюбі/е   тію    гречкою. 

Рудч.  Ск.  І.  208. 
Налюбуватися,  буюся,  ешся,  м.= 
Налюбувати.  , 

Налюднйти,  ню,  нйш,  гл-  Заселить, 
наполнить  народомъ. 

Налюдніти,  нію,  еш,  іл.  1)  Увели- 
читься населенію.  2)  Сділаться  похожимг, 

на  человіка.  Хлопець  змалку  був  з.юдій- 
куватий,  а  як  пішов  межи  людей,  то  й 
нилюднів. 
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Налютувати,  т^ю,  еш,  гл.  1)  Напоить. 
2)=Налютуватися. 

Налютуватися,  т^юся,  вшся,  гл.  На- 
злобствоваться. 

Налюшник,  ка,  м.,  валюшня,  ні,  ж. 
Верекочное,  кожаное  или  скрученное  изъ 
дерева  кольцо,  которымъ  привязывается 
люшня  къ  полудрабку.  Чуб.  VII.  413.  Рудч. 
Чп.  250. 

Налягати,  гаю,  еш.  сов.  и.  налягти, 
лажу,  жеш,  *.г.  1)  Налегать,  налечь.  2) 
Давить,  придавить;  угнетать,  тіснить,  при- 
гьтнить.  Стали  ляхи  дуже  вже  налягати 
на  козаків.  ЗОЮР.  І.  166.  3)  Ложиться, 
лечь  поверхъ  чего-либо.  Ой  туман  яром 
та  налягає.  Грин.  III.  382.  4)  Охватывать, 
охватить;  одолівать,  одоліть  (о  сні,  пе- 

чали). Сон  наліг.  Сидить  дівчина  край  ві- 
конечка і  сон  її  налягає.  Мил.  150.  Стала 

к  їх  серцям  велика  туга  налягати.  Макс- 
(1849),  23.  Уже  на  нашу  молоду  журСш 
налягла.  КС.  1883.  II.  378.  5)  Напирать; 
надвигаться,  надвинуться.  Щось  дуже  злая 
хурпговина,  на  нас  налягає-  Макс.  (1849), 
50.  Наліг  (вітер)  на  козака,  одежу  з  його 

цупить.  Греб.  376.  6)  Только  сов.  в.?  До- 
гонять (охотничій  терминъ  о  собакъ).  Лгі 

\  дуже  Дог'іда  налягає, — ...  лис  хвостом  виляє. 
Котл.  Ен.  IV.  10.  7)  Налягати  на  ногу. 
Прихрамывать.  У  Мирнаго  налягати  на  ноги 
значить — поспішно  идти:  Христя...  налягає 
на  ноги:  не  йде,  а  підтюпцем  гпрюха.  Мир. 
Нов.  II.  42.  Чіпка  тільки  вийшов  з  двору, 
так  і  наліг  на  свої  ноги.  Мир.  ХРВ.  174. 
8)  Настаивать,  настоять.  Паті  налягають 
на  свому,  а  мужики  на  свому.  9)  Приста- 

вать, пристать.  Що  ггги,  щтчто,  налягаєш 
на  мене? 

Налякати,  ся.  См.  Налякувати,  ся. 

Налякувати,  кую,  еш,  сов.  в.  наля- 
кати, каю,  еш.  м.  Пугать,  напугать.  На- 
лякав міх,  гцо  й  торбгі  страшно.  Нон. 

Л«  5794.  Іде  чоловік  і  дуже  жургпггг^я,  і 
такий  наляканий!  Г.  Барв.  326. 

Налакуватися,  куюся,  вшся,  сов.  в. 
налякатися,  каюся,  вшся,  гл.  Пугаться, 
напугаться. 

Наляпати.  См.  Наляпувати. 

Наляпотіти,  почу\  тйш,  гл. --Наля- 
пати. 

Наляпувати,  вую,  еш,  сов.  в.  нали- 
пати, паю,  еш,  гл.  1)  Напачкивать,  на- 

пачкать, накапывать,  накапать.  2)  Только 
сои.  в.:  Нахлопать,  настучать.  8)  Набалты- 

вать, наболтать  (языкомъ). 
Наляскати,    каю,    еш,  гл..  1)  Нахло- 

пать, нащелкать.  2)  Надавать  пощечинъ. 
3)  Наболтать  языкомъ. 

Налясувати,  с^ю,  еш,  гл.  ?  Омель- 
ченков/  не  налясував  дощ:  година  стала. 
Зміев.  у. 

На  л  Яти,  ляю,  еш,  гл.=Налити..  Пи- 
ляє... чарку  горілки.  Грин.  III.  592.  їли  як 

панн,  а  наляли  як  свині.  Чуб.  I.  235. 
Налящати,  щу,  щйш,  гл.  Накричать, 

пронзительно  крича. 

Нан&врати,  раю,  еш,  гл  —  Намамрати. 
Хто  його  зна,  як  він  уночі  ного  намавраи, 
те  збіжжа,  а  вже  ж  узяв.  Новомоск.  у. 

Намагання,  ня,  ер.  Стремленіе.  Желех. 
Намагати,  гаю,  еш,  гл.  1)  Стремиться 

къ  чему-либо,  порываться.  Через  юру  ви- 
сокую вітрегіь  намагає.  Гол.  IV.  400.  2) 

Одол'Ьвать.  Сггдить  Маруся  край  окошчкп, 
сон  її  намагає.  МУЕ.  III.   132. 

Намагатися,  гаюся,  ешея,  сов.  в.  на- 
могтися, мож^ся,  жйшся,  гл.  Домогаться, 

домочься  чего-либо;  добиваться,  добиться; 
просить  усиленно,  допроситься;  стремить- 

ся къ  чему-либо.  Як  наможуться,  до  му- 
сиш. КС  1882.  X.  26.  Ви  всі  проти  мене... 

намоглися  ззістгг, — ну  й  їжте!  Мир.  Нов. 
I.  170.  Хлопець  намагаєтііся  у  город  їхати. 
Уміен.  у. 

Намазати,  ся.  См.  Намазувати,  ся. 
Намазувати,  зую,  еш,  сов.  в.  нама- 

зати, мажу,  жеш,  гл.  1)  Намазывать,  на- 
мазать. То  я  гнобі  шию  намаза.т.  Рудч. 

Ск.  І.  18.  2)  Плохо  писать,  написать 

(красками). 
Намазуватися,  зуюся,  вшся,  сов.  с 

намазатися,  мажуся,  жешся,  г.%.  Намазы- 
ваться, намазаться. 

Намаїтися,  маюся,  вшся,  гл.  Укра- 
ситься (зеленью).  Волі.шм  ся  намаїти  тов 

рутов  зеленое,  ніж  мі  мали  світ  в'язатгі 
тов  бідов  мерзснов.  Гол.  II.  784. 

Намайструвати,  рую,  еш,  гл.  На- настерить. 

Намалі  и  намаль,  нар.  Маловато.  На- 
малі  вже  стало  люду.  О.  1862.  IV.  87. 
У  нашому  селі  намаль  землі.  Харьк.  у. 

Намалювати,  люю,  еш,  гл.  1)  Напи- 
сать (красками),  нарисовать.  Твоє  біле  личко 

да  й  намалювать.  Чуб.  Гарний,  ян  намальо- 
ваний. Очень  красивъ.  Хбдить  було,  ян  на- 

мальована. Очень  хорошо    од'Ьнается.   МР>. 
II.  31.  2)  Изобразить  картину  ръ  словахъ. 
Та  ба!  не  всякий  так  змудрує,  як  гам  Вер- 
гілій  намалює-  Котл.  Ен.  VI.  4!». 

Намамрати,  раю,  еш,  гл.  Нащупать. 
Наманити.  См.  Наманювати 
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Нажантачити,  чу,  чиш,  гл.  Наточить 
косу  (мантачкою). 

Наманювати,  нюю,  еш,  сои.  в.  нама- 
нити, кашо,  ниш,  гл.  Приманивать,  при- 

манить, наманивать,  наманить.  Нарвав  кві- 
точок, памангш  дівочок.  Грин.  III.  553. 

Я  закличу  музики  та  наманю  хлопців. 
Левиц.  I.  49.  Давай  до  себе  наманювати 
людей.  Мнж.  133. 

Намастйр,  ра,  м.  -Манастнрь 
Намастити,  ся.  См.  Намащувати   ся. 
Намахатн,  хаю,  еш,  гл.  Намахать-  Що 

ціпом  намахаеш,  то  музики  наймаєш.  Чуб. 

Намахатися,  хаюся,  ешся,  гл.  На- 
махаться, намахать  вдоволь.  Намахався  я 

косою,  набухався  ціпом.  КС.  1883.  X.  522. 
Намахлюватн,  лаю,  еш,  гл.  Сделать 

что-нибудь  дурно. 
Намацати.  См.  Намацувати. 
Намацувати,  дую,  еш,  сов.  в*  нама- 

цати, паю,  еш,  гл.  Нащупывать,  нащупать, 
пощупывать,  пощупать.  Рудч.  Ск.  II.  105. 
Намацавши  самою  Рема,  потиснув  як 
Хому  Ярема.  Котл   Ен.  V.  49. 

Намащати,  щаю,  еш,  гл. =Наващу ва- 
ти. Чимсь  треба  намащати  оцю  виразку, 

то  вона  швидче  загоїться, — лоєм,  чи  що  б 
то.  Канев.  у. 

Намащувати,  щую,  еш,  сов.  в:  на- 
мастити, мащу\  стиш,  гл.  1)  Намасливать, 

намаслить.  Намастила  вареничків  не  з  со- 
лоним маслом.  Мил-  73.  2)  Намазывать, 

намазать.  Ой  дівчино  милостива,  чим  пін 
брови  намастила?  Намастила  кукурвасом. 
Нп.  3)  Помазывать,  помазать.  Дух  Госпо- 

день на  мені,  котрого  ради  намастив  мене. 
Єв.  Л.  IV.   18. 

Намащуватися,  щуюся,  ешся,  сов.  в. 
намаститися,  щуся,  стишся,  гл.  1)  На- 

масливаться, намаслиться.  Так  мало  масла, 

що  й  не  намастилися  млинці.  -  2)  Нама- 
зываться, намазаться.  Намастився  дяк 

оливою. 

Намекетати,  кочу,  чеш,  гл.  Накри- 
чать по-козьи. 

Неменйти,  ню,  нйш,  гл.  Наименовать. 

Син  батькові  не  „тату",  чи  як  инако, 
сказав,  а  менням  наметів.  Ном.  №  13549. 

Намено,  на,  с.  Имя.  '/Келех. 
Наненувати,  иуіо,  еш,  м.=Найме- 

нуватн. 
Намену>и,  ну,  неш,  гл.  Намекнуть, 

напомнить;  вспомнить.  Далі  вже  й  намс- 
нути  на  сю  річ  боявся, — мов  не  бачить 
нічого,  не  чує.  МВ.  (О.  1802.  III.  (50).  На- 

мсне  на  те,  що  не  йди  за  його, — унучечка 
у  гнів  та  у  плач.  МВ.  (О.   1862.  III.  47). 

Наманитися,  н^ся,  нешся,  гл.  Начаті, 
говорить,  открыть  ротъ,  заикнуться.  Мені 
слова  промовить  не  вільно  при  батьку: 
тілько  наменусь — усі  моргають,  що  треба 
мені  за  язик  вкуситися.  МВ.  II.  86. 

Намережити    См.  Намережувати. 
Намереж  у  вати,  жую,  еш,  сов.  в.  на- 

мережити, жу,  жиш,  гл.  1)  Украшать, 
украсить  різьбою  нисколько  деревянныхъ 

вещей.  2)  Ділать,  сд'Ьлать  сколько-нибудь 
вышивокъ — мерёжок. 

Намерз,  иу,  .и.  Иней,  ледяныя  со- 
сульки. Він  іде- -увесь  як  біль  білий:  геть 

намерзом  намерз.  Радом,  у. 
Намерзати,  ваш,  еш,  сов.  в.  намерзти, 

зну,  неш,  и.  Намерзать,  намерзнуть. 
Намерзлий,  а,  е.  1)  Мерзлый,  замерз- 

шій.  2)  Намерзшій  сверху  льдомъ,  сні- 
гомъ.  У  вікна,  крізь  намерзлі  шибки,  ледве- 
ледве  пробивався  світ.  Мир.  Нов.  І.  114. 

Намйрзтися,  знуся,  нешся,  гл.  На- 
мерзнуться, смерзнуть.  Немов,  жінко,  я 

намерзся  трохи.  Рудч.  Ск.  II.  166. 
Намеркати,  каю,  еш,  гл.  Смеркаться. 

Тілько  стало  намеркати.  Мил.  90.  Було 

уже  пізненько,  стало  уже  намеркать.  Алек- 
сандровск.  у. 

Намести.  См.  Намітати. 

Намет,  ту,  м.  Палатка,  шатеръ,  став- 
ка. А  в  полі,  полі  біленький  намет.  Мет. 

337.  Ой  нап'яли  козаченьки  голубий  на- 
мет. Нп.  Стати  намётом.  Разбить  шатры. 

Ой  пішов  з  ними  я  в  гор  на  війну...  Стали 
наметом  там  під  горою.  КоІЬ.  І.  109. 

Наметний,  а,  е.  Шатерный. 

Ванёгакатися,  каюся,  ешся,  гл.  На- 
житься, пожить  въ  каяомъ-либо  місті- 

Намивати,  ваю,  еш,  сов.  в.  намити, 
мию,  еш,  гл.  Намывать,  намыть. 

Намигнути,  гиу\  неш,  гл.  Бросить 

взглядъ,  мигнуть.  А  на  лежале  ввесь  ба- 
зар не  хоче  й  оком  намигнути. 
I.  Намикати,  каю,  еш,  гл. — мичок. 

Приготовить  для  пряденія  иични  (см.). 

II.  Намикати,  каю,  еш,  гл.  1)  Нама- 
тывать, навивать.  Челядина,  що  стоїть  на 

вгршку  стога,  намикає  (намотує)  той  ко- 
лач  (довге  перевесло  з  сіна)  на  вергиок 
остреви,  що  виетає  із  стога.  Шух.  І.  170. 
2)  Накладывать  пластъ  шерсти  на  щетку 

съ  проволочными  крючками, — для  раече- 
сьіваиіл  шерсти.  Вас.  152. 

Намилити,  ся.  См.  Намилювати,  ся. 

Намилуватися,  дуюся,  ешся,  гл.  На- 



Намилювати — Намліти. 
1039 

аюбоваться;  наляскаться.  Я  ж  націлувався. 
»  ж  намилувався.  Чуб.  V.  79. 

Намилювати,  люю,  еш,  сон.  к.  нами- 
лити, лн>,  лиш,  и.  Намыливать,  намы- 

літь. 
Намилюватися,  лююся,  ешся,  сов.  в. 

намилитися,  люся,  лйшся,  іл.  Намыли- 
ваться, намылиться.  Прості  люде  у  нас 

гречаною  половою,  намилюються.  Борз.  у. 
Намймритн,  рю,  риш,  гл.  Наговорить 

невнятно. 

Наминати,  наю,  еш,  сов.  в.  нам'яти, 
мну\  нбш,  гл.  1)  Мять,  помять;  наминать, 
намять.  В  руках  груша  аж  помнякшала, — 
•мок  її  наминає.  Св.  Л.  205.  Найняти  чуба. 
Выдрать  за  волоса.  2)  Только  несов.  в. 
Жадно  ість.  Голодний, — так  наминає! 
Черни  г. 

Наминачка,  ки,  ж.  Потасовка. 
Намислити.  Ом.  Намислювати. 

Намйслювати,  люю,  еш,  сов.  в.  на- 
мислити, елю,  лиш,  гл.  Придумывать, 

придумать,  выдумывать,  выдумать.  Що 
там  намислить,  чи  зробить, — мати  удові 
похваляться.  МВ.  II.  79. 

Намйсннк,  ка,  м.  Посудная  полка  или 
небольшой  шкапчикъ  для  посуды  надъ 
дверью  гуцульской  хаты.  Шух.  I.  101. 

Намистечко,  ка,  с-  1)  Ум.  отъ  на- 
мисто. Куй  и  мені  намистечко  на  білую 

шию.  Чуб.  V.  105.  2)  Лри  кипініи  воды 
пузырьки  возлі  краевъ  посуды.  Перве  на- 

мистечко у  чавуні  по-над  краями,  то  еже 
вода  починає  закипати.  Волч.  у.  3)  На- 

мистечко кувати.  О  кукушкі:  куковать.  Зо- 
зуленька... живе  собі  як  панна,  гуляє  у 

садку,  нічою  не  псує,  по  гілечках  намис- 
течко кує  да  скілько  літ  кому,  прожить 

віщує.  Греб.  365. 
Намистина,  ни,  ж.  Одно  зерно  мо- 

ниста. Ум.  Наиистйнна,  намистйночка. 

Намисто,  та,  с  1)  Монисто,  ожерелье. 
Куплю  тобі  намисто  та  на  шиї  повішу. 
Мет.  7.  Добре  намисто.  Монисто  нзъ  крас- 
ныхъ  коралловъ.  У  його  багйцько  намиста 
на  шиї.  У  него  много  долговъ.  2)  Наросты 
на  шеі  у  индюка.  Ум.  Намистечко. 

Намити.   Ом.  Намивати. 
Наміняти,  нйю,  еш,  и.  Намінять. 

Він  наміняв  дрібних  шагів. 

Намір,  ру,  м.  Наміреніе.  Своїх  намі- 
рів він  не  сповіряв  дома  нікому.  Мир.  Нов. 

І.  161.  Без  наміру.  Ненамеренно. 
Наміритися.  См.  Намірятися. 
Наніркуватися,  ку^ося,  ешся,  м.  На- 

уматься. 

Наміритися,  риюся,  ешся,  сов  в.  на- 
міритися, рюся,  ришся,  ід.  1)  Нацели- 

ваться, націлиться.  Стрілець  ще  намірив- 
ся  в  третій  раз.  Рудч.  Ск.  І.  142.  2)  За- 

махиваться, замахнуться.  Він  уже  намі- 
рився лгене  вдарити.  3)  Вознамериваться, 

вознаміриться. 

Намісити.  См.  Намішувати. 
Замісник,  ка,  м.  1)  Намістникт..  Мет. 

199.  Шановні  гості,  славних  потентатів 
намісники  і  речники  достойні  (про  посли). 
К.  Бай.  23.  Команда  ж  рушила  в  Смілу, 

а  намісник...  у  Кам'янку,  бо  там  він  жив 
і  була  там  у  його  сотня  лейстрових  ко- 

заків ЗОЮР.  І.  282.  Братіку-намісничку, 
сядь  собі  на  кріслечку.  На.  2)  Приходскій 
священцикъ. 

Намістйти,  міщу\  стиш,  гл.  Помістить 
много,   наставить. 

Еамість,  намісць,  нар.  Вместо.  Желех. 

Наміт,  мету,  лі.— Намет.  Наступила 
чорна  хмара,  став  дощ  накрапать;  ой  стали 
наші  козаки  в  наміт  утікать.  О.  1 861. 
VIII.  100. 

Намітати,  таю,  еш,  сов.  в.  нанести, 
мету\  теш,  гл.  Наметать,  наместь. 

Намітити.  См.  Намічувати. 
Намітка,  ки,  ж.  1)  Женскій  головной 

уборъ:  покрывало  изъ  простой  самодель- 
ной кисеи,  которымъ  повязываются  замуж- 

нія  женщины  поверхъ  очіпка.  Чуб.  VII. 
424.  2)  Ткань:  родъ  грубой  кисеи.  Мил. 
168.   Ум.    Наміточка. 

Наиітчаний,  а,  е.  Сделанный  нзъ 
ткани  для  намітки. 

Намітчйна,  ни,  ж.=Намітка  (пло- 
ховатая). Завернула  пані  білу  намітчину. 

Чуб.  V.  1069.  Ум.  Намітчйнка. 
На-міць,  нар.  Накріпко.  Це  на-міць 

роби.гось. 
Намічувати,  чую,  еш,  сов.  в.  намі- 

тити, мічу,  тиш,  гл  1)  Намічать,  намі- 
тить, отмічать,  отмітить.  2)  Замічать, 

замітить,  примічать,  нримітить. 
Намішати    См.  Намішувати. 

Намішуваний,  ка,  м.  Родъ  хліба. 
Було,  що  понапікаємо  паляниць,  намішу- 
тників!  V.  Барв.  42. 

Намішувати,  шую,  еш,  гл.  1)  сов.  в. 
намісити,  мішу\  енш,  гл.  Намішивать,  на- 

місить. 2)  сов.  в.  Намішати,  шаю,  еш.  На- 
мішивать, намішать.  Тільки  зверху  чисте 

зерно,  а  в  середині  з  половою  намішане.  О. 
1861.  VI.,  75. 

Намліти,  лік»,  еш,  и.  Найдіть,  изне- 
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мочь;  нретернЬть  много.  Що  то  душа  на- 
боліла, серце  намліло!  Г.  Барв.  96. 

Намлітися,  ліюся,  ешоя,  гл.  Голодом 
намлітися.  Голодать.  І  голодом  не  раз  на- 
млівся,  і  всякої  нужди  натерпівся,  і  чого 
не  було.  Св.  Л.  37. 

Намнбжити,  жу,  жвш,  гл.  Умножить, 
расплодить.  А  він  же  то  намножив  їм 
господи.  К.  Іов.  50. 

Намнбжити  ся,  жуся,  жншся,  гл.  Умно- 
житься, размножиться. 

Найняти  гл.=Нам'яти. 
Нанняшкурити  гл.=Нам  яшкурити. 
Намова,  ви,  ж.  1)  Науіценіе,  внуше- 

ніе,  нодговоръ,  подстрекательство.  То  на- 
мова докоиче  була,  бо  він  сам  не  годен  тс 

зробити.  Камен.  у.  З  намови.  По  науще- 
рію.  2)  Уговоръ,  соглашеніе.  У  нас  з  ним 
була  намова  спалить  тою  за  те,  що  обіжав. 
Екатериносл.  г.  Ум.  Наибвоньна.  Я  тебе 
любив  не  з  людської  намевоньки-  Гол.  І.  271. 

Намовила,  ни,  ж.— Намова  1.  Не  лю- 
бив Роман  жони  із  людської  намовини. 

Гол.  III.  28. 
Нанбвити,  ся.  См.  Намовляти,  ся. 
Намбвка,  ки,  ж.=Намова.  Може  в 

них  була  така  намовца,  Бої  їх  зна.  Алек- 
сандров, у. 

Намовляти,  ляю,  еш.  сов.  в.  наиб- 
вити, влю,  виш,  ».*.  1)  Уговаривать,  уго- 
ворить, убіждать,  убідить,  склонять,  скло- 

нить. Намовили  її,  щоб  випросила  собі 
Одарку.  МВ.  І.  74.  ІГе  в  корчмі,  гуняв, 
дівча  намовляє:  ,Ходи,  дівча,  з  нами,  з 

нами  двораками".  КО.  1883.  IV.  906.  2) 
Наговаривать,  наговорить,  клеветать,  на- 
клеветать. 

Намовлятися,  лаюся,  ешся,  сов.  в. 
наибвитися,  влюся,  ви  тел,  гл.  Угова- 

риваться, уговориться,  сговариваться,  сго- 
вориться. Мир.  ХРВ.  57.  Таї;  намовились 

між  себе,  иіоб  уже  всіма  голосами  Сомка 
обрати.  К.  ЧР.  303. 

Наибвонька,  ви.  Ум.  отъ  намбва. 
Намогтися.  См.  Намагатися. 

Намокати,  как»,  еш,  сов.  в.  намок- 
нути и  намбкти,  кну,  неш,  гл.  Намо- 
кать, намоквуть. 

Намолитися,  люпя,  лишея,  гл.  На- 
молиться. Надивитись,  намолитись  і  за- 

снуть навіки.   Шевч.  328. 
Намолбти,  мели),  леш,  гл.  Намолоть, 

смолоть.  Нажав,,  намолотив,  намолов.  Рудч. 
Сі.  И.  120. 

Намолбтися,  мелюся,  лешея,  и.  На- 
молоться. 

Намолотити.  См.  Намолочувати. 
Намолотитися,    лочу/ся,    тишея,    и. 

Намолотиться. 
Намолбчувати,  чую,  еш,  сов.  в.  на- 

молотити, лочу,  тиш,  гл.  Намолачивать, 
намолотить.  Нажав,  намолотив,  намолов. 

Рудч.  Ск.  II.  120. 
Намбнятися,  няюся,  ешся,  гл.  1)  На- 

трудиться, устать.  Так  за  день  намонялась, 
що  крий,  Боже!  аж  кісточки  всі  болять. 
О.  1861.  XI.  Кух.  26.  Я  оце  так  за  ра- 

нок намонявсь,  тілько  хотів  супочити. 
2)  Напиться  пьянымъ,  налимониться.  На- 
монявся  так,  що  ні  татка,  ні  матки, — 
нічого  не  тямле.  Мирг.  у.  Слов.  Д.  Эвари. 

Нанордень,  дня,  м.  Оплеуха,  поще- чина. 

Намордуватися,  дулося,  ешся,  її.  На- 
мучиться,, устать. 

Наморжень,  жня,  м.  Толстая  жердь, 
идущая  параллельно  съ  полозомъ  саней, 
выше  его,  къ  которой  прикрепляется  верх- 

ній конецъ  копилів.  Сумск.  у. 
Наморозень,  зня,  м.  —  Наморжень. 

Желех.  Нрвомоск.  у.  (Залюбовскій). 

Наморозки,  ів,  м.  мн.  Намерзіпій  па 
окнв  ледъ  и  енвгъ.  Наморозки  на  вікні. 
Константиногр.  у. 

Намоскалнтися,  люся,  лишея,  г.». 

Иріобрість  солдатскія  замашки,  привычки. 
Він  так  намоскалився,  що  з-під  живою 
п'яти  ріже.  Ном.  №  2926. 

Намостити.  См.  Намощувати. 
Намотати.  См.  Намотувати. 

Намотувати,  тую,  еш,  сов.  в.  намо- 
тати, таю,  еш,  гл.  Наматывать,  намотать. 

Желех. 

Намочити.  См.  Намочувати. 

Намбчувати,  чую,  еш,  сов.  в.  намо- 
чити, чу\  чиш,  гл.  Намачивать,  намочить. 

Не  бий,  не  печи, — тільки  язик  намочи. 
Ном.  №  11448.  Щоб  тебе  дощ  намочив! 
Посл.  Намочила  сорочки. 

Намощувати,  щую,  еш,  сов.  в.  на- 
мостити, мощу\  стиш,  гл.  1)  Намащи- 

вать, намостить.  2)  Настилать,  настлать. 
Дурень  намостив  колючок  під  яблунею. 
Рудч.  Ск.  II.  156. 

Намугйкатися,  каюся,  ешся,  гл.  11а- 

мурлыкаться. Намудрувати,  р^ю,  еш,  м.  Намудрить. 
Намул,  лу,  м.  Илъ. 
Намилити.  См.  Намулювати. 
Намалювати,  люю,  еш  и  намулити, 

ляю,  еш,  сов.  в.  намуляти,  лю,  лиш, 
намуляти,  ляю   еш.  іл.   1)  Заносить,  за- 
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нести  иломъ.  2)  Натереть,  нажйлъ.  На- 
що ж  тобі,  моя  мила,  так  тяжко  пра- 

цювати, на  пальчиках  піхурчики  наму- 
ляти. Грин.  III.  325.  Три  пузирі  крівавиї 

намуляла.  Чуб.  V.  668. 
Намуляти,  ляю,  еш,  м— Намулити 
Намуркотати,  кочу,  чеш,  гл.  Намур- 

лыкать. 

Намуркотатися,  кочуся,  чешся,  гл. 
Намурлыкаться. 

Намурмбситися,  мбшуся,  сишся,  гл. 
Надуться,  нахмуриться.  Ну,  вже  намур- 

мосилась. Ном.  Л*  3366. 
Шнурувати,  рую,  еш,  и.  Настроить 

(о  камен.  построй кахъ). 
НамУрхатися,  хаюся,  ешся  и  намур- 

хатнтися,  хачуся,  тишся,  гл.  Натоптаться. 
За  день  намурхатишся  (намурхаешся) ,  то 
>і  ни  не  чуєш.  Луб.  и  Мирг.  у.  Слов.  Д. 
Эварн. 

Намучити,  чу,  чиш,  гл.  Намучить, 
измучить. 

Намучитися,  чуся,  чишся,  гл.  Наму- 
читься, измучиться.  Доки  не  намучиться, 

■  доит  не  научится.  Ном.  №  0032. 
Намуштруватися,  руюся.  ешся,  гл. 

X)  Достаточно  долго  пробыть  на  ученьи 
(о  солдат.).  2)  Дисциплинироваться. 

Нам'яти.  См.  Наминати. 
Нам  яш  к  у  рити,  рю,  риш,  и.  Намять, 

надрать.  Нам 'яшкурити  чуба.  Мене  пе- 
)іестріла  да  за  ухо,  да  так  добре  нам'яш- 
курила.  Г.  Барв.  47. 

Нанаднти,  джу,  диш,  гл.  Наловить 
рыбы  удочкой.  Желех. 

Нанашка,  ки,  ж.  Крестная  мать.  О. 
1801.  X.  Свидн.  65. 

Нанашко,  а,  м.  Крестный  отецъ.  О. 
1801.  X.  Свидн.  55. 

Нанезабудь,  нар.  На  память. 
Нанести.  См.  Наносити. 

Наине,  нар.  Внизъ.  Пливё  наниз.  Плы- 
вет* внизъ  но  рікі. 

Нанизати.  См.  Нанизувати. 

Нанизувати,  зую,  еш,  сов.  в.  нани- 
зати, нижу,  жеш,  гл.  Нанизывать,  на- 

низать. 
НаніиаТи,  маю,  еш,  гл.  =  Наймати. 

Ти  не  буду  нанімати  няньки.  Чуб.  У.  806. 
Наніс,  носу,  .и.  Наносі 
Наннятн,  наньнаю,  еш,  гл.  =  Най- 

няти. Ще  й  музики  нанняла  і  беседу  при- 
вела. Грин.  III.  332, 

Наносити,  ношу,  сиш,  сов.  в.  на- 
нести, несу,  сеш,  гл.  Наносить,  нанести, 

приносить,  принести.    Нанеси,   Боже,  куд- 

латого, гцоб  було  за  гио  скубти.  Ном. 
Люде  нанесли  породіллі  мняса,  паски,  хто 
яєць,  хто  молока.  Г.  Барв.  530. 

Наносити.  См.  Наношувати. 

Нанбшувати,  шую.  еш,  сов.  в.  нано- 
сити, ношу,  сиш,  гл.  Нанашивать,  нано- 
сить. Соломи  в  сіна  наносила.  Шевч.  435. 

Ой  пий,  мати,  тую  воду,  гцо  я  наносила. 
Мет.   72. 

Наььнати,  маю,  еш,  гл.— Наймати. Желех. 
Нанюхати,  хаю,  еш,  и.  Пронюхать. 

Нанюхали,  гцо  коло  вікна  близько  лежить 
сало.  Рудч.  Ск.  І.  195. 

Нанюхатися,  хаюся,  ешся,  гл.  На- 
нюхаться. Добре  нанюхаыя.  Ном.  №  12618. 

Наияти,  ся   См.  Наймати,  ся. 

Наобідатися,  даюся,  ешся,  гл.  На- 
обідаться. 

Наобіцювати,  цюю,  еш  и  наобіцяти, 
цяю,  еш.  гл.  Наобі.щать. 

Наобрйднути,  дну,  неш,  гл.  Надс- 
ість. Константи ногр.  у. 

Набдлів,  ««/>.= Навідлів. 
НаодлУці,  нар.  Отделившись.  Жити 

наодлуці.  Виділиться  хозяйствомъ.  Дру- 
гий син  наодлуці,  а  цей  з  батьком  живе. 
Набдріаі  и  набдрізні,  нар.  Отдільно, 

виділившись.  Я  тепер  живу  від  батька 
наодрізі,  окроме.  Екатерин,  у.  Мій  син 
живе  наодрізні  в  мене:  гцо  в  його  робиться 
в  хаті, — я  не  знаю.  Новомоск.  у. 

Набдшибі,  нар.  Въ  стороні,  особня- 
комъ. 

Наокбло,  нар.  Вокругь.  Наоколо  тою 
села  були  ліси,  юри. 

Наокруг,  ня/>.=Наоноло.  Галиц. 
Наоп&к,  нар.  На в)  «оротъ,  въ  противо- 

положную сторону.  Написав  письмо  на- 
опок.  Волын.  г. 

Наопач,  н«р.=Е.а.  опак. 
Наопаш,  набпашки  и  набпашку,  нар 

Въ  накидку.  Драночка  на  йому  і  наопаш 
латана  свитина.  Г.  Барв.  353.  Хоч  в  ряд- 

нині, аби  наопашки  (о  шляхетской  сніси). 
Узяв  кожух  наопашки,  пішов  в  корчму 
тіти-  Грин.  III.  555.  Ой  чи  се  ж  той 
Микита,  гцо  наопашку  свита.  Нп. 

Наоповідати,  даю,  еш,  гл.  Наразска- 
зывать  много.  Такою  нам  наоповідав,  що 
ввесь  день  слухали. 

Набпуль,  нар.  На  половину.  Чуб.  VII. 
551. 

Наосліп,  нар.  Сліпо,  не  глядя. 
Наорати.  См.  Наорювати. 



1042 
Наорудувати — Напанькатися 

Наорудувати,  дую,  вш,  и.  Сдълать, 
устроить,  распорядиться. 

На-оружку,  нар.  Снаружи.  Винеси 
ясла,  постав  на-оружку,  бо  в  оборі  тісно- 
Міус.  окр. 

Наорювати,  рюю,  вш,  сов.  в.  наорати, 
орю,  реш,  гл.  Вспахивать,  вспахать.  На- 

ори мілко  та  посій  рідко,  то  і  вродить 
дідько.  Ном.  №  7170. 

Набслаб,  на-бслабі,  нар.  Не  натя- 
нуто, свободно.  1  ланцюг  на-ослабі.  На- 

киньте мені  латочку  на  чобіт  та  на- 
ослаб, щоб  натягаючи  чобіт  не  теє.  Ле- 

бед.  у. 
Наостанку,  наостанці,  нар.  Наконецъ; 

въ  конці.  Може  б  ще  я  здужав  наостанку 
віку  вам  заграти,  голосно  заспівати.  ЗОЮР. 
І.  187. 

Набхляп,  нар.  1)  Мішкомь.  На  неї 
плаття  ниохляп  стоїть.  2)  Безъ  сідла. 
їхати  конем  наохляп. 

Набчне,  нар.  1)  Видимо,  очевидно, 
явно.  2)  Своими  глазами. 

Набчний,  а,  є.  1)  Очевидный,  явный. 
2)  Находяїдійся  на  глізахь.  3)  Наочний 
свідок.  Свидітель-очевидець.  Желех. 

Напад,  ду,  м.  1)  Нападеніе,  аттака. 
Два  напади  ляхи  одбили.  Стор.  Опану- 

вали б  ми  були  Крим  за  одним  нападом. 
К.  ЦН.  221.  2)  Пароксизмі..  3)  Двома, 
трьома  нападами.  Въ  два,  три  пріема;  два, 
три  раза.  Третім  нападом  роблю.  Ном. 
Трома  нападами  сіяли  ліс.  Звенигор.  у. 
Двома  нападами  дощ  ішов.  Аж  трьома 
нападами  били  його-  І  трьома  нападами 
не  бзьмеш.  Никакъ  не  возьмешь.  Мнж. 
169.  4)  Тошнота,  болъзнь  у  скота  оть 
обжорства.  Угор. 

I.  Нападати,  даю,  вш,  і*.  Нападать 
(о  многихъ).  Після  бурі  такою  багато  на- 

падало в  саду  груш  та  яблук. 
II.  Нападати,  даю,  вш,  сов.  в.  на- 

пасти, паду,  деш,  гл.  1)  Нападать,  на- 
пасть. Кожне  одбиваеться,  як  нападають. 

Ном.  №  3293.  На  лубенському  шляху  на- 
пали гайдамаки.  Стор.  МПр.  97.  Напала 

на  його  пропасниця,  кашель.  Онъ  заболЪлъ 
лихорадкой,  кашлемъ  и  пр.  2)  Встречать, 
встретить,  наталкиваться,  натолкнуться. 

Ходив,  ходив  і' таки  напав  на  тсигих... 
Стор.  МПр.  41. 

I.  Нападатиоя,  даюся,  вшся,  м.  Много 
разъ  падіть.  Поки  натрапиш  на  їх — що 
попадаєшся  да  наспотикаешся.  О.  1862. 
VI.  67. 

П.  Нападатнся,  діюся,  вшся,  сов.  в. 

напастися,  пад^ся,  дешся,  гл.  Накиды- 
ваться, накинуться,  нападать,  напасть, 

придираться,  придраться.  Всі  нападають- 
ся.  Ном.  Попадись  на  кою  багатшою.  Ном. 
№  2804. 

Нападень,  дня,  м.  Рыболовный  сна- 
рядъ,  вентерь,  натянутый  на  большой 
обручъ  па  длинномъ  шесть.  Вас.  189. 

Нападка,  ви,  ж.  Рыболовный  снарядъ, 

родъ  сака.  Шух.  I.  227. 
Нападкуватия,  а,  е.  Придирчивый, 

привязчивый. 
Нападок,  дку,  м.  Напасть.  I  засту- 

пайте од  вражди,  од  бід,  напраслини,  на- 
падку.  Котл.  Ен.  V.  46. 

Наладь,  ді,  ж.=Нападок. 
Напаковувати,  кбвуго,  вш,  сов.  в. 

напакувати,  кую,  вш,  ел.  Накладывать, 
наложить,  напаковывать,  напаковать.  на- 

бивать, набить.  Всячини  напакувала:  і  ку- 
рей, і  гусей — все  печених, — і  печене  порося 

начинене,  і  масла,  і  всьою,  всього.  Св.  Л.  9 

Напакували  цілу  мажу  хлібом  та  паля- 
ницями, таранню,  чехонню  та  всякими 

харчами.  Г.  Барв.  145.  А  положи  нам, 
Остапе,  спасибі  тобі,  дров  у  грубу! — На- 

пакую, напакую! — сказав  увічливо  Остап. 
Г.  Барв.  24. 

Напалити,  ся.  См.  Напалювати,  ся. 
Напалок,  лки  и  напальок,  льку,  .м. 

1)  Палець  перчатки.  2)  Перевязка  на 
больномь  пальць.  3)  Наперстокь  сь  же- 
льзнымъ  крючкомъ,  надеваемый  на  па- 

лець ръчпетникомъ, — крючкомъ  раздирает- 
ся полоса  лыка  на  части.  Вас.  175. 

Напалювати,  люю,  вш,  сов.  в.  напа- 
лити, лго,  лиш,  м.  1)  Натапливать,  на- 

топить, накаливать,  накалить.  Напалили 
піч.  2)  Нажигать,  нажечь.  Треба  замазу- 
ватгг  на  сволоці  хреста,  що  напалюється 
у  шрашншї  четверг.  ХС.  VII.  419. 

Напалюватися,  лююся,  вшся,  сов.  в. 
напалитися,  люоя,  лишся,  гл.  1)  Ната- 

пливаться, натопиться,  сильно  нагріться. 
Напалилася  груба  добре.  2)  Нажигаться, 
нажечься. 

Напам  ятйтися,  таюся,  вшся,  гл.  Удер- 
жать въ  памяти,  постоянно  помнить.  У 

мене  діти  дрібні,  то  я  не  можу  напам'я- татися. 
Напам'ять,  нар.  Наизусть. 

Напануватися,  ну'юся,  вшся,  и.  1) 
Достаточно  погосподствовать.  2)  Доста- 

точно побарствовать. 
Напанькатися,  каюся,  вшся,  гл.  На- 

няньчиться, навозиться  съ  квмъ. 
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Напарити,  рю,  риш,  гл.  Напарить. 
Напаритися,  рюся,  ришся,  гл.  Напа- 

риться. 
На  па  росити,  рошу,  сиш,  м.=Напа- 

руситн.  Напарошений  вітряк.  Вітряная 
мельница,  на  крыльяхъ  которой  натянуто 
полотно. 

Напартблити,  тблю,  лиш,  гл.  Нлохо 
сділать,  навахлять,   напачкать. 

Напарубвуватися,  куюся,  ешся,  гл. 
Пробыть  долго  парненъ. 

Напарусйти,  рушу\  ссш,  гл.  Натя- 
нуть полотно.  Треба  крила  (у  вітряку)  на- 

парусйти. Канев.  у. 
Напасати,  саю,  вш,  сов.  в.  напасти, 

су\  сеш,  гл.  Пасти  досыта,  напасти  (скоть). 
Сьоюдня  добре  напасла  корову.  Напасти  бчі. 
Вдоволь  насмотріться.  Не  напасу  своїх 
очей,  на  їх  глядячи.  Г.  Барв.  294.  (Пли- 

вучи) в-останне  рідними  лугами  й  берегами, 
дід  очі  приязні  пасе  й  не  напасе.  К.  Дз. 
155. 

Напасатися,  саюся,  ешся,  сов.  в.  на- 
пастися, суся,  сешся,  гл.  Напасаться,  на- 

пастись. Попід  мостом  трава  ростом,  що 
й  кінь  напасеться.  Мет.  Волики  напаса- 

ються. Грин.  III.  50.  Чужим  добром  не 
напасешся, — своє  дбай.  Г.  Барв-  428. 

Напаскудити,  джу,  диш,  гл.  Нага- 
дить, напакостить;  испражниться.  Наклав- 

наклав,  напаскудив,  ледве  сопе.  Ном.  №  14280. 
Шось  на  току  напаскудило.  Мнж.   123. 

Напаснйй,  а,  є.  Нападающій,  придир- 
чивый, задорный. 

Напасник,  ка,  м.  Нападающій,  задира, 
обидчикъ.  Н  Волы  я.  у.  Одчепися,  напас- 

нику, я  не  була  на  празнику.  Нп.  У  акр.  Від- 
чепися, напаснику,  маєш  ти  дівчат  без 

ліку.  Грин.  III.  242.  Напасник  на  куль- 
турних людей  Острянин.  К.  Кр.  11. 

Напасниця,  ці,  ж.  Нападающая,  за- 
дирщица.   обидчица. 

Напасочка,  ки,  Пастьба.  Утка  йде, 
утенята  веде  на  напасочку,  на  порясочку. 
Чуб.  III.    180. 

I.  Напасти,  ся.  См.  Нападати,  ся. 
II.  Напасти,  ся.  См.  Напасати,  ся. 

Напастування,  ня,  с  Нападеніе,  при- 
ціпка,  придирка. 

Напастувати,  тую,  вш,  гл.  Нападать, 
задавать,  заціплять.  Не  напастуй,  не  на- 
пастуй,  суча  дочко.  Канев.  у. 

Напасть,  сти,  ж.  1)  Напасть,  придир- 

ка. Хто  хоче  напасти,  най  тою  Бог  поб'є. 
Камен.  у.  2)  Біда,  неечастіе.  Чи  довго 
жити  у  сій  напасті?   Що  Бої  дасть,  то 

не  напасть.  Ном.  №  60.  3)  Штрафь,  пеня. 
Мені  оце  присудив  мировий  платити  40  р. 
напасти.  Остер,  у.  4)  Напасть  натягати  на 
кбго.  Взводить  напраслину.  Напасть  на- 

тягає на  мене.  НВолын.  у.  5)  До  напасти. 
Пропасть,  много.  Курей  тут  до  напасти. 
Миргор.  у.  Слов.  Д.  Эварн. 

Напатрати,  раю,  вш,  гл.  О  птицахъ: 
ощипать  пбсколькихъ  и  приготовить  для 
варки  или  жаренья. 

Напахати,  хаю,  вш,  гл.  Накурить 
чінь-либо  благовоннымъ,  надушить.  Оце 
як  напахали!  Чим  це  ви?  Чи  не  тим,  шо 
отто  продають  венгерці?  Курильні  листки, 
чи  як  на  їх  казать?  Александров,  у.  Слов. 

Д.  Эварн. 
Напахатися,  хаюся,  ешся,  гл.  Наду- 

шиться, пропитаться  запахомъ.  У  садочок 

пійду, — васильками  напахаюсь.  Нп.  Напа- 
хаєшся зіллячка  розмариновою,  націлуєшся 

личенька  рум'яною  Нп.  Ти  по  чужих  сте- 
пах находився,  руської  кости  напахався, 

то  вона  коло  тебе  й  пахне.  Рудч.  Ск.  І. 
85.  Москаль,  напахався  московського  духу. 
О.  1862.  V.  40. 

Напашити,  шу,  швш,  гл— II  На- пасти. Скотина  напашена. 

Напашитися,  шуся,  шншся,  м  — II 
Напастися.  Воли  вже  напашилися.  Ко- 
вельск.  у. 

Напащикуватн,  кую,  вш,  м.  Різко 

накричать. Напевно,  нар.  Навірвое. 
Напекарювати,  рюю,  вш,  гл  Напечь 

(хліба). 
Напекти,  ся.  См.  Напікати,  ся. 
Напелехатн,  хаю,  вш,  гл.  Нарвать, 

набрать  много.  Дивись,  напелехала  цілу  за- 
паску яблук.  Напелехала  повну  тарілку  ви- 
шень. Левиц.  Пов.  216. 

Напелешкатися,  каюся,  ешся,  гл.  На- 

браться. 
Наперебеса,  нар. — нести.  Нести  что- 

либо  какъ  бесаги,  т.  е.  перекинувъ  черезъ 

руку,  черезъ  плечо.  Желех. 
Наперед,  нар.  1)  Напередъ,  впередъ. 

Побігши  наперед,  зліз  на  шовковицю,  вв. 
Л.  XIX.  4.  2)  Впередъ,  сначала,  прежде 

всего.  Наперед  усіх  блаюсловенг  -  прохав. 
Макс.  Нехай  дадуть  мені  наперед  гроші. 
МВ.  І.  31.  3)  Впредь.  Дай,  Боже,  напе- 

ред лучче.  Ном.  №  375. 
Напереді,  нар.  Впереди.  Хай  ваша  річ 

напереді. 

Напередбвець,  вця,  м.  Передовой,  впе- 
реди идущій. 
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Наперекір,  нар.  Наперекоръ,  вопреки. 
Невесела  думка  наполягла  на  її  чоло,  на- 

перекір веселій  природі.  Левиц.  І.  339. 
Наперете,  нар.  Наискось.  Беріться 

лиш  дручками  наперекіс. 

Наперемінку,  нар.  Поперемінно.  На- 
перемінку: то  дощ,  то  виясниться.  Ном. 

№  568. 
Наперстник,  ка,  м.  1)  Раст.:  Бі^іаНв. 

2)  Маленькая  мягкая  суконная  онучка,  ко- 
торою гуцулы  и  верховинцы  обворачива- 

ютъ  при  обуваніи  пальцы  ногъ.  Гол.  Од.  67. 
Напёрс(т)ниця,  ці,  ж. = Наперстник  2. 

Шух.  I.  138. 
Наперсток,  тка,  м.  1)  Наперстокъ.  2) 

Железное  кольцо,  которымъ  коса  прикреп- 
ляется къ  кодовищу. 

Наперти,  ся.  См.  Напірати,  ся. 
Наперчити,  чу,  чйш,  гл.  Приправить 

перцемъ.  Желех.  Пирош  добрі,  та  на- 
чинку дуже  наперчили.  Харьк.  г. 

Напестуватися,  туюся,  ешся,  гл.  На- 
важиться, наняньчиться. 

Напетлювати,  дюк»,  еш,  гл.  Намолоть 
пеклеванной  муки.  Він  намеле  її  напетлюе, 
він  обійме  й  поцілує.  Чуб.  V.  529. 

Напечатати,  таю,  еш,  гл.  =  Надру- 
кувати. 

Напечи,  чу\  чеш,  гл.=Напекти. Желех. 
Називати,  ваю,  еш,  сов.  в.  напнти, 

п'ю,  п'єш,  и.  Выпивать,  выпить  на  извест- 
ную сумму. 

Напиватися,  ваюся,  ешея,  сов.  в.  на- 
питися, п'юся,  п'єшся,  гл.  1)  Напивать- 

ся, напиться.  Хай  солодкою  меду  напи- 
вается. Мет.  257.  2)  Напитися  до  кбго. 

Выпить  за  здоровье  кого.  Стань,  батеньку, 
проти  мене  та  напийся  до  мене  повною  пов- 

ненькою, доброю  доленькою.  О.  1862.  IV.  22. 
Нанизатися,  нижуся,  зишся,  гл.  І) 

Надуться,  напыжиться,  важно  держать  се- 
бя. Чогось  наша  сваха  надулася,  надулася... 

й  напизишея.  Грин.  III.  493.  1  так  же 
то  (півень)  напизиться  тобі,  надметься... 
і  виступи  так  пишно.  Сим.  212.  2)  От- 

топыриться. Все  коло  неї  напижене,  одду- 
мсь.  Св.  Л.  89. 

Напиляй,  а,  е.  Пьяный,  хмельной. 
НВолын.  у.  То  безбожні  бесурмени  теє  за- 

чували, напилого  козака  зараз  познавали. 
Макс.  (1849),  86. 

Напилити.  См.  Напилювати. 
Напилок,  лка,  м.  Напильыикъ,  терпугъ. 
I.  Напилювати,  люю,  еш,  сов.  в.  напи- 

лити, лю,  лиш,  гл.  Пылить,  напылить. 
II.  Напилювати,  люю,  еш,  сов.  в.  на- 

пилити, лйю,  еш,  гл.  Пилить,  напилить. 
Напиляв  дров. 

Напинати,  наю,  еш,  сов.  в.  напнути 

и  нап'ясти,  пну,  неш,  гл.  1)  Напяливать, 
напялить,  натягивать,  натянуть,  покрывать, 
покрыть,  надівать,  надіть:  Скинув  з  себе 

синій  жупан  та  над  ними  і  нап'яв.  Чуб. 
V.  956,  Благослови,  отамане,  намет  на- 

п'ясти. Мет.  449.  Лізе  на  лавку,  напинає 
богів.  Грин.  III.  446.  Виходить  мати  з  жи- 

том, нап'ята  кожухом  навиворот.  Грин. 
III.  442.  Напни  хустку!  Я  ж  тебе,  сес- 

трице, напинаю  (наміткою).  Мет.  208.  Уз- 
дечки не  напнуть  на  його  (на  коня).  Греб. 

382.  Напнути  ибнрим  рядном  =Накрйти  ибн- 
рии  ряднби.  Батько  напнув  його  мокрим 
рядном.  Левиц.  К.  С  2)  Натягивать,  на- 

тянуть (струну,  веревку  и  пр.).  Напинати 
лука.  Як  напне  'стрілець  тетівку.  Рудч. 
Ск.  П.  83.  3)  Нападать,  напасть,  набро- 

ситься на  кого.  Набіг  вовк  на  табун  гур- 

тових свиней;  вони  його  як  нап'яли,  одна 
попінила,  дак  тою  вовка  і  розірвали...  вовки. 
О.  1861.  V.  68.  Въ  переноси,  смысл*:  на- 

стаивать, настоять,  прижимать,  прижать 
къ  стбегв.  Напнув  жида,  щоб  повернув  гроші. 
Напинали  його,  щоб  росказав,  що  він  дума. 
Павлогр.  у.  4)  Догонять  изо  вевхъ  силъ. 
Шість  чололовіка  вовків  як  нап'яли  одного 
зайця:  один  біжить,  а  другі  едетануть; 

а  далі  другий  як  уляже — от-от  дожене. 
О.  1861.  V.  69.  5)  Напинати  пупа.=Напи- 
натися  3.  Ном.  №  10018. 

Напинатися,  наюся,  ешся,  сов.  в. 

напнутися  и  нап'ятйся,  пнуся,  нешся, 
гл.  1)  Покрываться,  покрыться.  Вона  на- 

пнулася хусткою.  Харьк.  Кобеняком  нап'явся. 
Рудч.  Ск.  II.  206.  2)  Натягиваться,  натя- 

нуться. Струна  напинається.  3)  Нату- 
житься, понатужиться.  Нап'явсь,  за  гілечку 

смикнув,  аж  дерево  те  затріщало..  Котл. 

Ен.  III.  21.  Черв'як  плазує...  аж  напи- 
нається, аж  звивається,  поспішаючи.  Мир. 

ХРВ.  48. 
Напиндючитися,  чуся,  чншся,  гл. 

Надуться.  Нажабитмя  кожен,  напиндю- 
читься. Св.  Л.  291. 

Напирйти,  рйю,  еш,  гл.  Натащить, 
набросать.  Бач,  напиряв  стогіл  сіна  скілько, 
Новомоск.  у. 

Напис,  су,  м.  Надпись.  Хмельницький 
отакий  напис  зробив.  Ном.  №  8099.  Зро- 

бить такий  напис,  що  хто  знайде  (скарб), 

нехай  в  граматку  запише  мое  им' я.  КС 1883.  IX.  232. 

Написати,   пишу\  шеш,  гл.     1)  Пани- 
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сать.  Напиши  оир  слово.  Написав  до  його 

такий  лист,  щоб  вертався  додому.  Напи- 
сав в  законі  Господньому.  Єв.  Л.  II.  23.  Як 

написаний.  Очень  красивый.  Ой  оддайте 
мене  та  за  писаря,  щоб  я  була  мо.года  як 
написана.  Грин.  III.-  192.  2)  Написать,  со- 

чинить (книгу,  статью  и  пр.)  Чорна  рада, 
хроніка  1063  року.  Написав  П.  Куліш. 

Напитати,  таю,  вш,  гл.  Найти  кого- 
нибудь  рязспрашнвал.  Напитати  клопоту 
(біди,  лиха).  Нажить  хлоноть  (бЄдьі,  горя). 

Напйти,  ся.  См.  Напиватн,  ся. 
Напйтий,  а,  є.  1)  Напоенный.  Я  буду 

що-дня  і  наїдена,  й  напита.  Мнж.  7.  2) 
Пьяный.  Ти  тверезий,  я  — напита.  Грин. 
III.  057. 

Напйток,  тка,  тку,  м.  Нанитокъ.  То 
Хмельницький  теє  зачував,  ще  луччих  на- 
питків  подавав.  АД.  II.  9.  Дорогою  напит- 

ка метає,  по  два,  по  три  кубки  в  руки 
наливає.  АД.  І.  213.  Ум.  Напйточои. 

Напихати,  хаю,  еш,  сов.  в.  напхати, 
хаю,  еш,  гл.  Набивать,  набить.  Лисичка... 
за  пирії  та  з  хати...  Виїла  мачок  з  се- 

редини, а  туди  напхала  сміттячка.  Рудч 
Ск.  II.  6. 

Напихатися,  хаюся,  ешся,  сов.  в. 
напхатися,  хаюся,  ешся,  и.  1)  Наби- 

ваться, набиться.  2)  Нажираться,  нажраться. 
Напитатися,  шаюся,  ешся,  гл.  І) 

Вдоволь  поважничать.  2)  Накрасоватьої, 
покрасоваться  вдоволь. 

Напівперекй,  нар.  Ноперегь.  Вх.  Зн. 
39.  Желех. 

Напідпитку,  нар.  На  веселі.  Мати 
сина  силою  женила,  напідпитку  невістку 
судила.  Чуб.  V.  727. 

Напі дпсвні .  нар.  Во  время  второй  чет- 
верти луны.  Святять  воду  на  молодику, 

напідповні. 

Напідсл^хи,  нар.  Для  подслушиванія, 
шпіонить.  Двох  турчинів  на  підслихи  по- 

силає. АД.  І.  211. 
Напій,  пбю,  м.  Напитокъ.  Ой  куме  мій 

молодий,  то  ваги  напій  дорогий.  Гол.  IV. 
442.  Я  ю  буду  тим  вітати,  тим  напоєм 
частувати.  Гол.  І.  207. 

Напікати,  каю,  еш,  сов.  в.  напекти, 
печу\  чеш,  гл.  1)  Напекать,  напечь.  А 
де  ж  ти  діла  паляницю,  чи  може  ще  не 
напекла?  Шевч.  Я  не  знаю,  чи  багато  на- 

пікати (пасок").  Мир  По».  II.  54.  2)  На- 
жаривать, нажарить.  Напекла  багато  ба- 

ранини. 3)  Напекти  раків.  Покраснеть,  скон- 
фузясь 

Напікатися,  каюся,  ешся,  сов.  в.  на- 

пектися, печися,  чешся,  гл.  1)  Напе- 
каться, напечься.  Лице  напеклося  біля  печі. 

Лениц.  2)  Нажариваться,  нажариться. 

Напільжити,  «су,  ясиш,  гл.  При  устрой- 
ств!-, сплавного  плота  гуцулами:  на  два 

дерева,  положенныл  около  берега  поперегъ 
ріки,  уложить  одно  возлЄ  другого  деревья, 
который  затЄмь  сбиваются  въ  плоть.  Шух. 

I.  181.  ' 

Напільний,  а,  е.  Въ  украинской  хатт. 
напільна  стіна  та,  къ  которой  прилететь 

печь  н  піл  (нары),  т.  с.  сгЬна,  находя- 
щаяся наліво  отъ  входа.  Напільне  вікно. 

Окно,  помещающееся  въ  помянутой  стЄнЄ. 
Вас.  193.  Чи  ти  чум,  матусенько,  як  я 
в  тебе  була,  під  напільним  віконечком  як 
голубка  гула.  Мет.  275. 

Напір,  пбру,  м.  Ступица  колеса.  Вх. 
Зн.  39. 

Напірати,  раю,  еш,  сов.  в.  наперти, 
пру,  преш,  гл.  Напирать,  напереть.  Напер 
на  мня,  як  дуч  на  теля.  Ном.  №  І3245. 
Із-за  Дніпра  напірає  дурний  Самойлович. 
Шевч.  Як  на  осиці  лист,  тремтить  мли- 

нок од  хвилі.  Вода  напре, — дивись— то  ви- 
скочив гвіздок,  то  паля  тріснула,  то  за- 

ставку розбило,  а  далі  і  знесло  млинок. 

Греб.  384. 
Напіратися,  раюся,  ешся,  сов.  в.  на- 

пертися, пр^ся,  решся,  гл.  1)  Навирать- 
ся, напереться,  набираться,  набраться.  На- 

перлося башта  народу.  2)  Упрямиться,  за- 
упрямиться, упереться.  Чоловік  її  не  пус- 

кав із  хати,  а  вона  таки  наперлась  і 
пішла. 

Напірити,  рю,  рнш,  г.г.  1)  Намочить 
(о  дождї).  Оце  дощ  Івана  як  напірив. 
Харьк.    у.  2)  Отхлестать,  нахлестать. 

Напірнач,  ча,  м.  1)  Та  часть  старин- 
ной чернильницы,  въ  которую  вкладыва- 

вались  перьн,  родъ  пенала,  состявлявшаго 
одно  ігвлое  съ  чернильницей.  2)=Напірник. 

Напірний,  а,  е.  О  дождЄ:  проливной. 
Ум.  Наліриеньний.  Іде  дождик  напірненький. 

Гол.  II.  ,438. 
Напірник,  ка,  м.  1)  Исподняя  наво- 

лока пуховика,  подушки.  Сим.  133.  Вас. 
192.  2){Пеналъ. 

Напічний,  а,  е.  Напічне  вікнб.  Не- 
большое окошко,  находяп;ееся  въ  той  стЄ- 

нЄ хаты,  къ  которой  прилегаетъ  печь,  по- 
мещающееся надъ  печью.  Сим.  VIII.  Вас. 

150.  См.  Напільний. 

Наплаватися,  ваюся,  ешся,  и.  На- 
плаїс.і'ься.  Досі  ж  мої  лебеді  та  й  напла- 

вили, л.  Грин.  III.    408.    Лшг,-   тля,    сірі 
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гуси,  та  вже- ж  ви  наплавались.  Чуб.  V. 274. 

Наплавистий,  а,  е  —  Наддурвстнй. Вх.  Зн.  39. 

Наплавній,  а,  е.  Пловучій.  Наплав- 
ний млин,  міст.  КС.  1883.  IV.  743. 

Наплакати,  лачу,  чеш,  гл.  1)  Напла- 
кать. Як  кіт  напланав.  Очень  мало.  Ном. 

№  7695.  2)  Навлечь  плачемъ.  Нехай  уже  Ма- 
ти Божа  прощає  мене  грішну,  що  я  своєму 

рідному  братіку  лихо  наплакала.  МВ.  І.  29. 

Наплакатися,  лачуся,  чешся,  гл.  На- 
плакаться. Як  зійдуся  з  ким  любилась,  на- 

плачуся стиха.  Чуб.  V.  224. 
Наплескати,  плещу\  щеш,  гл.  1)  На- 

плескать, набрызгать.  2)  Нахлопать,  на- 
шлепать. 3)  Насплетничать,  наболтать.  Та- 

кою наплескала,  ию  й  матінко!  Не  плещи 
язиком! 

Наплести   См.  Наплітати. 

Напливати,  ваю,  вш,  сов.  в.  наплив- 
ти, ву\  веш,  гл.  1)  Наплывать,  наплыть, 

натекать,  натечь.  Неначе  хвилі  напливали. 
Шевч.  519.  2)  Натыкаться,  наткнуться, 
на  что-либо,  плывя. 

Наплигатися,  гаюся,  вшся,  и.  На- 
прыгаться, наскакаться. 

Наплвнок,  нку,  м.  Наносъ  річнаго 
ила,  наносный  песокъ.  2)  Слідь,  вліяніе. 
Латинська  мова  лишила  в  лядській  великий 
наплинок. 

Наплинути,  лину,  неш,  гл.  =  На- пливти. 

Наплисти,  ливу,  вбш,  гл.=Напливти. 
Наплід,  лоду,  м.  Приплодъ;  потомки. 

Щоб  ви  самі...  околіли,  превражі  дуки,  з  свої- 
ми жінками  і  з  усім  наплодом.  К.  Бай.  43. 
Напліндрувати,  р^ю,  вш,  гл.  Награ- 

бить. Золото,  що  ми  напліндрували.  К. 
Бай.  91. 

Наплітати,  таю,  вш,  сов.  в.  наплести, 
дету\  теш,  гл.  1)  Наплетать,  наплесть.  2) 
Наплести  язиком.  Выдумать,  наболтать,  на- 

сплетничать. Ти  уже  что  не  наплетеш  своїм 
безкостим  язиком.  Ном.  Л»  12989. 

Наплодити.  джу\  диш,  гл.  Наплодить, 
народить,  размножить.  Нігде  мені  гнізда 
звити,  нігде  мені  діток  наплодити.  Мет. 
211.  Багацько  хлопців  там  наплодить. 
Котл.  Ен. 

Наплодитися,  дж^ся,  дишся,  гл.  На- 
плодиться, размножиться.  У  неї  як  пішли 

діти,  так  істино  як  сарани  наплодилось. 
Г.  Барв.  276.  1  наплодилось  в  тім  болоті 
чортяк  до  врага.  Рудч.  Ск.  І.  63. 

Наплутати.  См.  Наплутувати. 

Наплутувати,  тую,  вш,  сов.  в.  на- 
плутати, таю,  вш,  и.  1). Напутывать,  на- 

путать. Наплутала  ниток  та  й  пішла,  а 
мені  треба  росплутувати.  Харьк.  2)  Пу- 

таться, спутаться  въ  словахь.  Щось  ка- 
зав, казав,  наплутав,,  я  й  не  розібрала. 
Наплювати,  люю,  вш,  гл.  Наплевать. 

Наплюю  я  багачу,  коли  хліб  свій  молочу. 
Ном.  №  2559.  І  в  хёту  не  наплюё.  И  на 
минутку  не  заглянеть,  не  зайдеть.  Як  до 
чужих,  то  і  на  увесь  день,  а  до  мене — 
і  в  хату  не  наплювала.  Мир.  Пов.  II.  92. 

Напдюгавити,  вдю,  виш,  м.  Напач- 
кать, нагадить,  наскверннть,   напакостить. 

Наплюскатися,  каюся,  вшся,  гл.  На- 
плескаться вволю. 

Наплянкати,  ваю,  вш,  гл.  Начавкать. 
Напнути,  ся.  См.  Напинати,  ся. 
Наповажитися,  жуся,  жишся,  гл. 

Приложить  усилія,  старанія.  Як  не  напо- 
важишся,  то  не  буде  з  тою  нічого.  Ном. 
№  7192. 

Напбванка,  ки,  ж.=Напування. 
Наповзати,  заю,  вш,  сов.  в.  наповзти, 

взу\  веш,  іл.  Наползать,  наползти. 
Наповнити,  ся.  См.  Наповняти,  ся. 

Наповняти,  няю,  вш,  сов.  в.  напбв- 
нити,  ню,  ниш,  гл.  Наполнять,  напол- 

нить. Тут  тобі,  серденько,  в  степу  поги- 
бати...  Червоною  кров'ю  річки  наповняти. 
Мет.  94.  а)  Кубочки  наповнять.  Мил.  181. 
б)  Нехай  вам  Бог  наповняє!  Пожеланіе: 

пусть  Богъ  увеличить  ваше  благосостоя- 
ніе.  Ном.  №  4553. 

Наповнятися,  няюся,  вшся,  сов.  в, 

напбвнитися,  нюся,  нишся,  гл.  Напол- 
няться, наполниться. 

Наповорітька,  нар.  Наобратномъ  пути. 
Каповперед,  нар.  Впереди  всего;  преж- 
де всего.  Вх.  Зн.  39. 
Наповпереджати,  джаю,  вш,  сов.  в. 

наповпередйти,  джу ,  дйш,  м.=Поперед- 
жати,  попередити.  Вх.  Зн.  39. 

Напоганити.  См.  Напоганювати. 

Напоганювати,  нюю,  вш,  сов.  в.  на- 
поганити, ню,  ниш,  гл.  Нагаживать,  на- 

гадить. 
Напоготові,  мар.  Наготові,  въ  готов- 

ности. Приїдуть  гості — вона  на  поготові, 
привітає  їх.  МВ.  (О.  1862.  III.  41).  У 
Бо  а  все  напоготові.  Ном.  №  22. 

Напожйткуватися,  куюся,  вшся,  гл. 
Попользоваться;  накопить  (имущества). 

Напо8ичати(ся),  чаю(ся),  еш(ся),  гл. 
1)  Набрать  взаймы.  Ніхто  вже  не  дає:  у 
всіх    напозичалися.    Харьк.    2)    Надавать 
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ішймьі.  Напозичав  людям  багато,  та  як 
то  люде  оддаватимуть.  Харьк. 

Напоїти    Си.  Напувати. 

Наполегати,  гаю,  вш,  «.—Наполя- 
гати. Одначе  таки  наполегали  на  їх,  щоб 

узяли.  Г.  Барв.  43.  А  я  все  наполегаю: 
скажи  та  скажи!  МВ-  II.  20. 

Наполіскувати,  кую,  вш,  сов.  в.  на- 
полоскати, лощу\  щеш,  гл.  1)  Наполас- 

кивать, наполоскать.  2)  Прз  обработке  ов- 
чинь:  періодпчески  переворачивать  овчины 
въ  квасильнонъ  чану,  перекладывая  верх- 

ній вннзъ  чана  и  обратно.  Вас.  153.  Так- 
же при  дубленій  кожъ:  обмывать  кожу  ду- 

бильнымъ  растворомъ  несколько  разъ,  по- 
ка кожа  станетъ  мягкою  и  гибкою.  Вас. 

158. 

Наполоскатися,  лощ^ся,  щешся,  и. 
Вдоволь  наполоскаться. 

Наполбхатн,  хаю,  вш,  гл.  Напугать. 
Напол^мити,  жлю,  ниш,  и.  Убідить, 

уговорить.  Я  зовсім  не  хтів  його  позиватгг, 
та  Григіько  як  зачав,  як  зачав,  та  таки 
наполумгів  мене  позиватись.  Кіев.  у.  Не 

хтілось  їхати  у  Київ,  але  батько  напо- 
лумив  мене, — бач,  тепер  заробітки  добрі 
під  льодом.  Кіев.  у. 

Надолужитися,  млюся.  иишся,  гл. 

Твердо  рішиться  на  что.  Він  як  наполу- 
миться  на  що  небудь,  то  нічим  його  не 

зіб'єш.  Кіев.  у. 
Наполювати,  люю,  вш,  гл.  Достать 

охотой,  поймать  на  охоті. 

Наполягати,  гаю,  вш,  сов.  в.  напо- 
лягти, лижу,  ясеш,  гл.  Налегать,  налечь, 

пастаивать,  настоять.  Наполягли  сини,  щоб 

поділити  їх  усім,  так  я  мусив  теє.  Ка- 
невск.  у. 

Наполягтнся,  лижуся,  жешся,  гл. 
Твердо  рішиться.  Наполігся  пан  одібрать 
у  мене  землю.  НВолын.  у. 

Напонадядрити,  идрю,  риш,  гл.  Высмо- 
тріть  что-либо,  открыть,  найти.  Мнж.  186. 

Напопрйти,  рю,  рйш,  и.  Наперчить. 
/  печена,  і  варена,  і  псприком  напопрена. 
Гол.  IV.  530. 

Напирати,  раю,  вш,  м.  Наділать,  на- 
готовить. 

Напбратися,  раюся,  вшся,  гл.  На- 
трудиться, устать  отъ  работы. 

Напороти.  См.  Напорювати. 

Напоротися,  рюся,  решся,  гл.  1)  На- 
ткнуться на  что-либо  острое.  Напоровся 

на  вила.  2)  Нажраться.  Оце  я  напоровся 

борщу.  Зміев.  у.  яу  Наработаться,  распа- 

рывая что-либо. 

Напорошити,  шу\  шиш,  гл.  1)  Напы- 
лить. 2)  Посыпать,  насыпаться.  Напоро- 

шив сніг. 

Напорудйтя,  джу,  дйш,  гл.  Научить, 
наставить.  Мнж.  186. 

Напбрювати,  рюю,  вш,  сон.  в.  напо- 
роти, рю,  реш,  гл.  1)  Нредъ  очищешемъ 

ерубленнаго  дерева  отъ  коры:  прорізьівать, 

прорізать  вдоль  всего  дерева  остріемь  то- 
пора кору.  Шух.  I.  177.  2)  Нарывать,  на- 

рвать въ  болыпомъ  количестві. 

Напорядкувати,  к^ю,  вш,  гл.  Распо- 

рядиться. 
Напосідати,  даю,  вш,  сов.  в.  напосіс- 
ти, сйду,  деш,  гл.  Насідать,  насість,  на- 

легать, налечь,  настаивать,  настоять.  Тоді  б 
ми  з  москалем  так  на  злочестиві  костьоли 
напосіли,  як  ляхи  на  наші  благочестиві 

церкви.  К  ЦН.  276.  Я  таки  на  нього  на- 
посяду, то  він  оддасть.  Миргор.  у.  Слов. 

Д.  Эварн. 
Напосідатися,  даюся,  вшся,  сов.  в. 

напосістися,  сядуся,  дешся,  гл.  1)  При- 
ставать, пристать,  навязываться  навязать- 

ся, нападать,  напасть.  Напосілася  жінка, 

щоб  таки  їхати  у  ярмарок.  2)  Твердо  воз- 
наміриться  что-либо  сділать.  Напосілися 
на  тоє,  июб  тужило  серце  .моє.  Чуб.  V. 
248.  Напосівся  хату  будувати. 

Напосідливий,  а,  е.  Настойчивый. 
Напосісти,  ся.  См.  Напосідати,  ся. 

На-послідок,  нар.  Въ  конці. 
На-пбступі,  нар.  Прёдъ  родами,  въ 

ожидапіи  родовь.  Тут  косовиця  заходе,  а 

жінка  на-поступі, — треба  на  родини  та 
на  хрестини  грошей,  а  де  їх  узяти.  Пав- 

лоград, у. 

Напосідати,  джу,  диш,  гл.  Настро- 
ить, наладить,  приготовить,  направить.  Я 

вже  тобі  напосудила,  сідай  да  тчи.  Канев. 
у.  Напосудив  млина  таки  як  треба,  а 
вітру  немає.  Канев.  у. 

Напос^датися,  джуся,  дишся,  гл.  Со- 
браться, наладиться,  наготовиться.  Дочка 

оце  вмерла,  та  гі  син  щось  напосудився, — 
лагодиться  емірати.  Канев.  у. 

На-поталу.  См.  Потала. 
Напбтіж,  нар.  Послі,  на  послі. 

Напотрошйтя,  шу\  шйш,  гл.  Напотро- 
шить. 

Наповнити.  См.  Напоумляти 

Напоумляти,  лйю,  вш,  сов.  в.  на- 
повнити, илго,  ниш,  гл.  Вразумлять,  вра- 

зумить, доучать,  научить,  надоумливать, 

надоумить,  наставлять,  наставить  на  доб- 
рый   путь.     Напоумте...     Скажіть,    будь 
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ласка,  як  би  ви  мойому  лиху  запобігли. 
МБ.  (КС  1902.  X.   150). 

На-пбхваті,  нар.  Подъ  рукой.  Лежала 
сокира  на-похваті,  а  він  узяв  та  й  пішов. 
НВолын.  у. 

На-пбхопі,  кор.— На-похваті.  Стояв 
на-похопі  заступ,  а  він  Пою  застукав. 
НВолын.  у. 

Направа,  ви,  ж.  П  Наущеніе,  поду- 
щеніе.  Як  би  не  булл  од  старих  нащгави, 
то  и  діти  б  не  дражнили  острожником. 
Харьк.  у.  З  направи.  По  наущенію.  2)  По- 

чинка, поправка,  испранленіе. 
Нанравець,  нар.  Направо.  Вх.  Зн   40. 
Напр&вити.  См.  Направляти. 
Направка,  ки,  ?  Ні  швець,  ні  мнегіь, 

ні  направка.  Ноы.  №  2965. 
Направляти,  лаю,  еш,  сов.  в.  на- 

правити, влю,  виш,  гл.  1)  Направлять, 
направить,  наводить,  навести-  Направляли 
їх  темними  лісами.  Стор.  МПр.  60.  Став 
лучок  направлять.  Рудч.  Ск.  І.  139.  2) 

Наущать,  наустить,  подстрекать,  подстрек- 
нуть. 3)  Починять,  починить,  поправлять, 

поправить.  Допчс  дружечка,  допис,  чере- 
вички видопче,  дружба  ся  поставить,— че- 

ревички направить  О.  1862.  IV.  18.  Буду 
тебе  паче  всіх  невольників  доглядати,  ста- 

рії і  новії  кайдани  направляти,  ланцюгами 
за  поперек  втроє  буду  тебе  брати-  АД.  І. 
212.  4)  Исправлять,  исправить.  Ліид  мо- 
вггЫь:  хрест  не  зотуеть,  ні  направить. 
Ном.  №  899.  5)  Направляти  пряжу.  Навер- 

тывать нитки  на  навой  въ  ткацкомъ  станкЬ. 
Константи нотр.  у. 

Направник,  ка,    м.    1)   Руководитель. 
2)  Подстрекатель,  подуститель.  То  такгігї 
порадник,  тілько  на  зле  направник.  Черк.  у. 

Напрасний,  а,  в.  1)  Несправедливый. 
А  на  мене,  молодую,  напрасная  слава.  Мет. 

87.    2)  Дерзкій,-   обижающій,   задорливый. 
3)  Внезапный,  скоропостижный. 

Напрасник,  ка,  м.  Обидчикъ,  задира. 
Одчепися,  напраснику,  я  не  була  на  гіраз- 
нику.  Ном.  Лі  2805. 

Напрасниця,  ці,  ж.  Обидчица,  задира. 
Масниця-напрасниця.  Ном.  Лі  527. 

Яанрасно(е),  нар.  1)  Несправедливо. 
2)  Задорно,  дерзко,  обижая.  3)  Внезапно, 
скоропостижно.  Напраснс  умер  Іван:  уранці 
робив,  а  ввечір  умер.  Камен.  у. 

Напрасувати,  сую,  еш,  гл.  Нагладить. 
Напрасуватися ,  суюся,  вшея,  гл. 

Устать  оть  глаженія. 
Напрати,  перу,  реш,  гл.  Настирать, 

іти,  цюю,  вш,    гл.    Нарабо- 

тать.   Чи  багато  він  напрацює?  О.  1862. 
III.  35. 

Напрацюватися,  цююся,  ешся,  гл. 
Натрудиться,  наработаться.  Напрацювавсь 
добре,  поки  постягав  каміння  докупи. 

Напречудо,  кар.=Напрочуд. 

Напривовити,  вбжу,  возиш,  гл.  На- 
возить, много  привезти. 

Напридбати,  баю,  еш,  гл.  Пріобрість. 
Неправильная  форма  вместо  надбати. 
Встречена  только  у  Котляревскаго:  Вся- 

ких всячин  наггридбала.  Котл.  Ен.  IV.   17. 
Наприймати,  маю,  еш,  гл.  Принять 

много. 

Наприклад,  нар.  Наприм'Ьр'ь. 
Наприкритися.  См.  Наприкрятися. 
Наприкритися,  риюся,  ешся,  сов.  в. 

наприкритися,  рюся,  ришся,  гл.  Надо- 
едать, надсість. 

Напрйндити,  джу,  диш,  гл.  Надуть, 
выпучить.  Наприндив  боки  з  дивування. 

Напрйндитися,  джу  ся,  дишся,  гл. 
Надуться,  напыжиться.  Наприндимсь,  на- 

дулася, чому  в  кожух  не  вдяглася,  Нп. 
Наприсідки,  нар.  —Навприсядки.  Вх. 

Зн.  40. 
Напричуд,  н<у>.=Напрочуд. 
Напрйшкуватий,  а,  є.  Дерзкій,  буй- 

ный. Кіев:  у. 

Напроваджувати,  джую,  еш,  сов.  в. 
напровадити,  джу,  диш,  гл.  1)  Наводить, 
навести,  направлять,  направить  на  что. 

Напровадггв  його  на  п'яну  дорогу.  Закр. 
2)  Наводить,  навести  много.  Напровадив 
гостей  повну  хату.  3)  Наговорить  многое. 
Язиком  намолов  гпа  напровадив  усякої  ні- 
сенітниці. 

На-провесні,  нар.  Вь  началі  весны. 
Шпрово,  нар.  Наскоро,  на  скорую  руку. 

Як  шкода  буде  нащюво  продати  хліб,  то 
я  заставлю  у  брата,  або  що.  Иавлогр.  у. 

Напрокудити,  джу,  диш,  гл.  Напро- 
казить. Мабуть  добре  нащюг;удив,  гцо  вже 

іі  очсії  не  появе. 

Напропадйме,  нар.  На  погибель.  Хто 
іде  неї  Сібір,  то  певне  не  на  добро,  а  на- 
щюпадиме.  Камен.  у. 

Напропуд,  нар.  Напроломъ,  напрямиш.. 
Мнж.   186. 

Напророкувати,  кую,  еш,  гл.  Напро- 
рочить. Не  даремне  такс  напророкував 

спгранній.  Г.  Барв.  461. 
Напросити,  ся.  См.  Напрошувати,  ся. 
Напростати,  таю,  еш,  и.  Иы равнять, 

выпрямить.  Напроспгатгг  цвях.  Камеи,  у. 
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Напростець,  нлр=  Навпростець.  Во- 
рона напростець  літає.  Ном.  №  11405. 

Напроти,  напротив  нар.  Ыалротивъ. 
Повиставляло  напроти  сонця  свої  боки. 
Левиц.  І.  89.  Сіла  собі  напротив  віконця. 
Чуб.  V.  621.  См.  Навпроти. 

Напротйти,  рочу,  тйш,  гл.  Напречь. 
Си-  Напру тити  1.  Дикий  кабан  зімою  риє 

землю — рило  в  ііою  м'ягке,  а  він  Ного  так 
напротить,  що  риє  крайте,  як  лопаткою. 
Терек,  об. 

Напрохати.  См.  Напрохувати. 
Напрбхувати,  хую,  еш,  сов.  в.  на- 

прохати, хаю,  еш,   гл.= Напрошувати. 
Напричуд,  нар.  На  удивлевіе.  Сон  ди- 
вен, барзо  дивен  напрочуд.  Макс. 
Напрошкй,  нар.  Напрямикъ,  прямой 

дорогой.  Вх.  Зн.  40. 
Напрошувати,  шую,  еш,  сов.  в.  на- 

просити, рошу,  сиш,  іл.  Напрашивать, 
напросить;  созывать,  созвать,  приглашать, 
пригласить  многихъ.  Напросила  старців 
і  вбогих.  Левиц. 

Напрбшуватися,  шуюся,  ешея,  сип.  в. 
напроситися,  шуся,  сишея,  и.  (кого  про 
що).  Долго  просить  кого  о  чемъ.  Тебе  Я 
тілько  напросився.  Федьк. 

Напруга,  ги,  ж.  Напряжете. 
НапрУгий,  а,  е.  1)  Плотный,  крупкій 

тЪломъ,  унругій.  2)  Напряженный. 
Напруго  и  напру гом,  нар.  1)  КрЬпко; 

напряженно.  Не  задрімав  і  на  волосок  на- 
пругом.  2)  Скоропостижно.  Напруюм  умер. 
3)  Стремительно  (о  теченіи).  Вода  напруго 
пішла-  Вас.  189.  Вода  напруюм  пішла. 
Вас.  212. 

НапрУджувати,  джую,  еш,  сов.  в. 
напрУднти,  джу,  диш,  гл.  1  ̂Напружу- 

вати. Напрудив  свої  сили.  Левиц.  ЕС.  2) 
Напускать,  напустить  (о  блохахъ). 

Напрудйтися,  джУся,  дишея,  гл.  На- 
вонять (испустивъ  вт>тры).  Напрудилася 

гадова  свинота — бодай  тобі  репнуло!  Ном. 
№  12407. 

Напружувати,  жув>,  еш,  сов.  в.  на- 
пружити, жу,  жнш,  их.  Напрягать,  яа- 

пречь;  натягивать,  натянуть.  Він  напружив 
ноги,  наче  дошняв  злодія.   Мир.  ХРВ.  65. 

Напружуватися,  жуюся,  ешея,  сов.  в. 
напружитися,  жуся,  жишея,  гл.  Напря- 

гаться, напречься. 
Напрутйти.  Си.  Напручувати. 
НапрУчувати,  чую,  еш,  сов.  в.  на- 

прутйти, ручу,  тиш,  гл,  1)  Напрягать, 
напречь,  натягивать,  натянуть.  Напрутйти 

косу  (що  косять),  або  пилку.  2)  Напрутйти 
вуса.  Закрутить  усъ. 

Напрягтй,  .ряжу,  жёш,  гл.  Нажарить. 
Загадав  жінці  напрягти  сала.  Рудч.  Ск.  I. 195. 

I.  Напрядати,  даю,  еш,  сов.  в.  на- 
прясти, ряду,  деш,  гл.  Выпрядывать,  вы- 

поясти.  По  два  починки  напрядаю.  Чуб. 
V.  916. 

II.  Напрядати,  даю,  еш,  сов.  в.  напря- 
(е)нути,  ну,  неш,  гл.  Покрывать,  покрыть, 
накрывать,  накрыть;  напяливать,  напялить. 
Ти  хоч  би  напренула  на  себе  хустку,  чи 

шо.  Александр,  у.  Слов.  Д.  Эварн.  Напря- 
датгі  віз  (рядниною,  повстю,  шкурою). 

I.  Напрядатися,  даюся,  ей  ся,  сов.  в. 
напрйстися,  дУся,  дешея,  гл.  Напрядать- 

ся, напрясться,  попрясть  вдоволь.  Поки 
багатая  наспалась,  убогая  -  небошя  напря- 

лась. Чуб.  V.  916. 
II.  Напрядатися,  даюся,  ешея,  сов.  в 

напря(е)нУтися,  нуся,  нёшея,  гл.  Покры- 
ваться, покрыться,  накрываться,  накрыть- 

ся; напяливаться,  напялиться.  Один  рукав 
подстелю,  другим  напрянуся.  Грин.  III.  133. 

Наярядка,  ки,  ж.  Брезентъ,  покры- 
вало для  телт.гн  изъ  кожи,  войлока  пли 

ряднини,  вымоченной  въ  дегтю. 

Напрям,  му,  м.  Направленіе-  Воно  б 
можно  це  зробити  (читальню),  та  як  би 
всі  такого  напряму,  як  я.  Славяносерб.  у. 

Напрямець,  нар.— Навпростець.  На- 
прямець тільки  ворони  літають.  Ном. 

№  11405. 

Напрямити,  ся.  См.  Напрямляти,  ся. 
Напрямляти,  ляю,  еш,  сов.  в.  напря- 

митися, млюся,  мйшея,  гл.  Направляться, 
направиться.  Вийшли  дівчата  з  Очкуро- 
вого  двору  і  напрямилися  до  батюшки-  Мир. 
Пов.  І.  147.  Очі  напрямились  на  йою.  Мир. 
ХРВ.  140. 

Напрямок,  мку,  .«.=Напрям.  Гриць- 
ко...  з  усім  напрямком  свою  тихою  пахар- 
ською  життя.  Мир.  ХРВ.  391. 

Напрямувати,  мую,  еш,  м.=Напря- 
мити.  Іван,  ще  дитиною  напрямований 
по.  хліборобській  дорозі,  так  її  й  держався. 
Мир.  ХРВ.  125. 

Напрясти,  ся.  См.  Напрядати,  ся. 
Напсетити,  сечу,  тиш,  гл.  Навонять 

(о  животныхъ,  чедов-вкт»).  Брень,  брень, 
іиаповал,  напестив,  навсняв,  у  кишеню  по- 

ховав. Ном.  Л;  14174. 

Напсувати,  сую,  еш,  гл.  Напортить. 
Напування,  ня,  с  Напаиваніе. 
Напувати,  вію,  еш,    сов.  в.  напоїти. 
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пою,  1ш,  гл.  1)  Поить,  напаивать,  напоить. 
Напувала  нас  солодкими  медами.  Мет.  188. 
Козак  коня  напував.  Чуб.  V.  135.  Напій, 
напій,  чорнявая,  сірії  воли!  Чуб.  V.  106. 
2)  Пропитывать,  пропитать  что-либо  жид- 

костью. Я  вже  ремінь  добре  напував  дьог- 
тем. Борз.  у. 

Напудити,  джу,  днш,  гл.  1)  Налить. 
Багато  бочок  напудили.  2)  Намочить.  От 
напудив,  як  той  віл!  3)  Напугать. 

Наладитися,  джуся,  дишся,  гл.  На- 
пугаться, испугаться. 

Напускатися    См.  Напужуватися. 
Налужуватися,  жуюся,  ешся,  сов.  в. 

напу  житися,  жуся,  жишся,  гл.  1)  Наду- 
ваться, надуться,  напыжиться.  Шаровари 

напужились.  Кв.  II.  125.  2)  Принимать, 
принять  надменный  видъ 

Напуватися,  каюся,  ешся,  гл.  Насту- 
чаться (въ  дверь). 

Напундючитися,  чуся,  чишся,  гл. — 
Набундючитися  2. 

Напуск,  ку,  ле.=Напуст. 
Напускати,  каю,  вш,  сов.  в.  напу- 

стити, пущу\  стиш,  гл.  1)  Напускать,  на- 
пустить. Хто  це  напустив  собак  у  хату? 

2)  Напускать,  напустить  сверху  внизъ, 
свЬшивать,  сввспть  сверху  внизъ.  Начосів 
не  напускай.  Ном.  А»  11264.  3)  Нахмури- 

вать, нахмурить.  Напустила  брони,  як  сова. 
4)  Напуст  напустити.  Послать  наказаніе. 
На  нас  таки  Господь  напуст  напустив. 
Г.  Барв.  430.  См.  Напуст. 

Напускатися,  каюся,  ешся,  сов.  в. 
напуститися,  пущуся,  стишся,  гл.  На- 

падать, напасть,  набрасываться,  набро- 
ситься. На  його  напустилась  росержена 

молодиця.  Мир.  ХРВ.  9.  Чорти  як  напус- 
тяться на  його.  Мнж.  127. 

Напуст,  ту,  .«.,  напусть,  ти,  ж.  По- 
пущеніе,  наказаніе.  Ти,  царице,  наша  ма- 

ти, напуст  напустим:  славне  військо  за- 
порожське  та  й  занапастила.  Нп.  Бог  на- 

пусть напустив,  діти  так  і  вмірають. 
Борз.  у.  Господь  напусть  напустив:  га- 

дюки набралось  у  нас  такого  багато.  О. 
1862.  У.  79. 

Напустити,  ся.  См.  Напускати,  ся. 
Напустбшитн.  См.  Напустошувати. 

Напустбшувати,  шую,  вш,  сов.  в.  на- 
пустбшитн, шу,  шиш,  м.  Опустошать, 

опустошить  много  чего. 
Напустуватися,  т^юся,  ешся,  гл.  На- 

шалиться. 

Напутнти.  Си.  Напучувати. 

Напутниця,  ці,    ж.   Наставница.  По- 

радо милая  люя,  напутнице  моя  і  мати. 

Мкр.  Г.  25. 
Напухати,  хаю,  вш,  сов.  в.  напухти  и 

напухнути,  хну,  неш,  гл.  Напухать,  на- 

пухнуть. Напучати,  чаю,  вш  и  напучувати, 
чую,  вш,  сов.  в.  напутйти,  пучу,  тйш, 
гл.  Указывать,  указать  путь,  надоумливать, 
надоумить.  Хиба  я  напучав  їх  красти? 
Сами  зробили,  а  на  мене  клеплють.  Ново- 
моск.  у.  Я  тебе  розважала,  напучала,  як 
рідча  люти.  І .  Барв.  246.  Тепер  я  тебе 
напучу,  як  помиритися  з  жінкою.  Г.  Барв. 
343.  Мабуть  нечистий  напутав  його.  К. 
ЧР.  29. 

Напхати,  ся.  См.  Напихати,  ся. 
Напхйкатися,  каюся,  ешся,  и.  На- 

хныкаться. 
Напхом,  нар.  Биткомъ.  Народу  напхом 

налізло.  Напхом  понабивані  скрині. 
Напшйкати,  каю,  вш,  гл.  1)  Навонять 

(испуская  віітрьі).  2)  Наговорить,  употреб- 
"Лли  звуки  пш  (о  полякахъ).  Прийшов  лях, 
напшнкав,  напшикав  та  й  пігиов  собі.  См. 
Накапати. 

Напшотити,  шочу,  тиш,  гл.=  Напсе- 
тити. 

Нап'ясти,  ся.  См.  Напинати,  ся. 
Нап'ятнувати,  ную,  вш,  іл.  Заклей- 

мить, отмЄгить.  Нап'ятнуймо  його,  щоб  і 
діти  його  знали,  що  за  цяця  був  їх  та- 

туньо. Св.  Л.  222. 
Нарабувати,  бую,  вш,  гл.  Награбить. 

Нарада,  ди,  ж.  Сов-Ьщаніе. 
Нараджувати,  джую,  вш,  сов.  в.  на- 

радити, джу,  диш,  гл.  Советовать,  посо- 
ветовать. Вже  вони  мені  пороги  позбивали, 

ходячи  да  нараджуючи,  щоб  я  притьмом 
брався.  Г.  Барв..  413.  Хороше  нарадив. 
Ном.  №  6122.  її  чоловіка  хтось  і  нарадив. 
Мнж.  9. 

Нараджуватися,  джуюся,  ешся,  сов. 
в.  нарадитися,  джуся,  дишся,  м.  Сове- 

товаться, посоветоваться,  совещаться. 

Наражатися,  жаюся,  ешся,  и.— На- 
раджуватися. Ой  там  Михальок  уми- 

вається, із  своїм  таточком  наражається. 

Грин.  III.  43. 

Нарва,  нар.  Вдругъ,  сразу'  Хто  на- раз,  буде  зараз.  Ном.  №  5596. 
Наразйтися,  ж^ся,  айшея,  гл.  1)  На- 

ткнуться на  что-либо  острое.  2) — кому.  На- 
влечь на  себя  чье  нибудь   неудовольствіе. 

Нараквиця,  ці,  ж.  1)  Поручь  (у  свя- 
щенника). 2)  Шерстяным  или  ончиннші 

манжеты.  Вх.  Зи.  40.  Шух.  І.  180. 
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Наралитн,  дю,  лиш,  іл.  Напахать 

ралом. 
Наральник,  ка,  м.  Железная  часть 

рала,  одевающая  нопйсть,  родъ  сошника. 
Чуб.  VII.  ,401. 

Нарамінник,  ка,  .V.  Наплечникъ. 
Нарахувати,  кую,  вш,  гл.  Насчитать. 
Нараяти,  раю,  вш,  гл.  Насоветовать, 

посовт>тов.ать;  указать,  порекомендовать. 
■Нарай,  нарай,  брате,  де  дівчину  взятії. 
Нп.  Нараяв  я  до  баби  добрих  людців. 

Нарвати,  ся.  См.  Наривати,  ся. 
Нарвина,  ни,  ж.  Деревянная  палка, 

которою  удержи  ваютъ  полозъ  саней  въ 
нзогнутомъ  положеній  при  его  приготов- 

леній. Сумск.  у. 
Наревтй,  реву,  веш,  гл.  Наревтлъ. 

А  нам  про  се  пороги  наші  инші  надії  й 
міркування  наревли.  К.  ПС.  136. 

Нареготатися,  гоч^ся,  чешся,  гл.  На- 
хохотаться. 

Наректй.  См.  Нарікати. 

Нареннин,  а,  е.  Внезапный,  скоро- 
постижный. Угор. 

Нарепатися,  паюся,  ешся,  гл  =На- 
репкатися. 

Нарепкатися,  каюся,  ешся,  гл.  На- 
жраться. Нарепкався,  як  свиня  браги.  Ном. 

№  12249. 
Наречений,  а,  е.  Нареченный.  Робимо 

вкупі,  молотимо  і  в  гаях  рубаемо  з  наре- 
ченим тестем.  Г.  Барв.  178.  Вийди, 

мати,  з  хати,  познавати  дитяти:  вчора 

'у.ю  наречене,  а  тепер  повінчане.  Мет.  171. 
Наречена.  Невеста.  Наречений.  Жепихъ. 
А  ось  і  моя  наречена!  сказав  Сомко,  обер- 

нувшись до  Лесі.  К.  ЧР.  103. 

Наречи,  чу\  чеш,  м.=Наректи.  Желех. 
Нарешті,  нар.  Наконецъ.  А  нарешті 

піп  Лирика  кулаком  у  спину:  пішов  геть 
з  моєї  хати,  єретичий  сину!  ЗОЮР.  II. 
86.  Ой  пив  мед  і  горілку,  ще  й  музики 
водив,  а  нарешті  досталося,  що  в  полиції 
сидів.  Руд.  Чп.  237. 

І.  Наривати,  ваго,  вш,  сов.  в.  нарва- 
ти, рву,  веш,  гл.  1)  Нарывать,  нарвать. 

Ой  нарвала  дівчина  лободи,  лободи.  Нп.  2) 
Надрывать,  надорвать  частью.  Віжки  були 
цілі,  не  нарвані,  а  як  потяг,  —так  і  перс- 
юріли.  Волч.  у.  3)  Прикріплять  ярмо  къ 
дышлу,  и  вообще  приводить  его  въ  над- 

лежащий поря  до  къ  для  запряжки.  Рудч. 
Чп.  251.  Гей  вози  мажте,  ярма  нари- 

вайте, сиві  воли  запрягайте!  Рудч.  Чп. 
97.  У  Кулиша:  надіть  ярмо  на  воловъ: 
Важке    ярмо...    нарвати    круторогим.    К. 

Дз.  12.  Наривати  бики.  Запрягать   воловъ. 
Вх.  Зн.  40. 

II.  Наривати,  ваю,  вш,  сов.  в.  нари- 
ти, рйю,  еш,  гл.  Нарывать,  нарыть.  Клята 

свиня  нарила,  на  городі  такого,  що  хоч  плач! 

Нариватися,  ваюся,  ешся,  сов.  в. 
нарватся,  в^ся,  вешея,  гл.  Набрасываться, 
наброситься  на  іду,  съ  жадностью  ість. 
Літо,  зробилось  вдень  жарко.  Отара  цілий 

день  на  тирлі  недалеко  води...  Сонце  на  за- 
хід; отара  наривається  на  пашу.  О.  1862. 

V.  Кух.  33. 
Нарнґлювати,  глкню,  еш,  п  нарнґу-  € 

вати,  ґ^ю,  еш,  гл.  Плохо    написать,    на- 
царапать.    Бач,    як    нариглював    пхюмо. Волч.  у. 

Нарннарювати,  ркяо,  еш,  м.=Нали- 
марювати 

Наринати,  наю,  еш,  сов.  в.  нарину- 
ти, рйну,  неш,  и  нарнути,  рну\  няш, 

гл.  Литься  въ  болыпомъ  количестве  на- 
литься, нахлынуть.  Як  нарнуло  води  з  моря, 

весь  день  не  спадає.  Мил.  67. 

Нарипатися,  паюся,  ешся,  гл.  1)  Мно- 
го разъ  отворить  и  затворить  дверь,  часто 

ухедить  и  снова  входить,  отворяя  и  за- 
творяя дверь.  І  коли  ти  вже  нарипаєшся? 

То  з  хати,  то  в  хату!  2)  Навязаться, 
привязаться.  Чоловік  кабана  смалив,  циган 

і  нарипався:  дай  та  й  дай  йому  м'яса. 'Ном.  №  938. 

Нарити.  См.  II.  Наривати. 
Нарйтникн,  ків,  м.  мн.  Шлея.  При- 

стало, як  свині  наритники.  Ном.  Л:  11207. 

Нарихтувати,  тую,  вш,  гл.  Направить, 
націлить,  навести  (пушку)-  Велів  гармати 

нарихтувати,  на  Вирвин  город  стріли  пус- 
кати. АД.  1.  19. 

Нарйчитя,  чу,  чиш,  гл.  Слишкомъ 
много  наложить,  навалить,  навьючить.  Ду- 

мав, що  усе  забрали  з  баштана,  а  іще 
такий  віз  наричив,  шо  ледве  воли  довезли. 

Нариштувати,  туго,  вш,  гл.  1)=На- 
рихтуватн.  Нариштугіте  джерела  огняні 
на  Чорне  море.  К.  Бай.  93.  2)  Наложить. 
Нариштували  повнії  можи  (харчу).  ЗОЮР. 
І.  289. 

Нарівні,  нар.  Наравні. 
Нарівно,  нар.  Одинаково.  Нарівно 

жалко  (усіх  діток).  Ном.  №  9215. 

Нарів'ячко,  а,  с  ?  Молодая  та  дів- 
чинонько, куди  тебе  батько  оддає?..  Чи 

в  чужую  землю,  чи  в  велику  сем'ю?  Чужа 
земля  під  коріннячком,  чужа  сем'1  я  під  на- 
рів'ячком.  Мет.  222. 
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Нарід,  роду,  .«.=Народ.  Любить  бо 
нарід  наш.  Єв.  Л.  УП.  5. 

Наріжний,  а,  е.  Угольный,  краеуголь- 
ный. Копай  наріжню  яму  на  слуп  наріж- 
ний. Кіев.  г.  Хто  положив  наріжний  ка- 
мінь. К.  Іов.  84. 

Наріжник,  ка,  м.  1)  Уголъ  крыши, 
угловое  стропило.  Залюбовск.  2)  Оковка 
листовымъ  жел^зоиъ  угла  сундука  (на 
крышки  и  внизу).  Вас.  150..  3)  Часть  ключа, 
прибора  для  ношеній  сЪна.  См.  Ключ. 
Шух.  Ь  171. 

Наріжииці,  ниць,  ж.  мн.  1)— Наріж- 
ник І.  Чуб.  VII.  378.  2)  Снопы,  которые 

кладуть,  на  углахъ  крыши. 
Нарізати    См.  Нарізувати. 

Нарівно,  нар.  Отдельно,  порознь.  На- 
різно од  нас.  Левиц.  КС.  Ми  з  братом  на- 
різно живемо.  і 

Нарізну  ти,  вну\  неш,  и.  ,Одн.  в.  отъ 
нарізувати.  Візьме  стручечок  до)  нарізне  і 
впустить  меду  туди.  Г.  Барв.  425. 

Нарізувати,  зую,  еш,  сов.  в.  нарі- 
зати, ріжу,  жеш,  ід.  1)  Нарезывать,  на- 

різань. 2)  Усердно  играть.  В  шинку  на- 
різують тобі  цимбали,  кобза  і  сопЬка.  О. 

1861.  III.  Гул.-Арт.  111.  Нарізує  на 
скрипці. 

Нарізуватися,  зуюся,  ешся,  сов.  в. 
нарізатися,  ріжуся,  жешся,  гл.  Наты- 

каться, наткнуться.  Иншиіі  (черкес)  на- 
ріжеться на  пластуна,  то  й  аминь  йому. 

О.   1862.  II.  Кух.  64. 
Нарік,  нар.  На  будушій  гсдъ.  Бої  його 

знає,  що  нарік  буде.  Камея,  у. 
Нарікання,  ня,  с.  Ропотъ,  жалоба. 

Посипались  кепкування  й  нарікання  і  на 
Павлюгу.  Стор.  МПр. 

Нарікати,  каю,  еш,  сов.  в.  наректи, 
речу\  чеш,  гл.  Соверш.  видь  употребляет- 

ся только  при  двухъ  первыхъ  значешяхъ. 
1)  Называть,  назвать.  Свое  дитя  без  со- 

рома байстрям  нарікає.  Шеич.  21.  2)  На- 
речено. Назначено,  суждено.  Та  вже  коли 

наречено  емірати,  і  знахури  не  відшепчуть. 
ЗОЮР.  II.  289.  3)  Горевать,  сетовать. 
Потім  будеш  нарікати,  що  з  бідною  оже- 

нивсь. Нп.  4)  Попрекать,  упрекать.  Не 
вспів  отець  і  мати  за  молодою  сина  по- 

дружжя поняти, — а  зараз  стане  (син) 
хлібом-сіллю  нарікати.  Мет.  349.  Ой  мені 
батько  так  нарікає.  Мет.  44.  Жінка  вже  по- 
прибірала,  кленучн  чоловіка  та  нарікаючи. 
Рудч.  Ск.  II.  128. 5)— на  ного,  на  що.  Жа- 

ловаться, роптать.  Ми  своїх  будем  жен 
наущати,  щоб  на  тебе    не  нарікати.  Нп. 

Нарістка,  ж.  Телка.  Екатер.  у. 
Нарість,  рости,  ж.  Наростъ.  НВолын.  у. 
Нарнути.  См-  Наринати. 
Наробити,  ся.  См.  Наробляти,  ся. 
Наробляти,  ляю,  еш,  сов.  в.  нароби- 
ти, блю,  биш,  гл.  1)  Ділать,  наділать. 

Прости  мені,  мій  батечку,  що  я  наробила! 
Шевч.  73.  Нинчуки  багацько  лиха  нам  на- 

робили. Стор.  Та  жалю  наробила,  та  серце 
засмутила.  Грин.  III.  230.  2)  Нарабаты- 

вать, наработать. 
Нароблятися,  ляюся,  ешся,  сов.  в. 

наробйтиоя,  блюся,  бишся,  гл.  1)  На- 
рабатываться, наработаться,  устать  рабо- 

тая. З  рук  наробитись,  з  ніг  находитись. 
Ном.  №  4560.  Хоч  як  за  день  наробишся, 

а  вечір  прийде, — кортить  на  вулицю.  2) 
О  выделываемой  кожі:  утолщаться,  утол- 

ститься отъ  долгаго  лежанія  въ  зольномъ 

чану.  Вас.  158. 
Наров,  ву,  л.=Норов. 
Наровлйвий,  а,  е=Норовливий.  Мет. 141. 

Народ,  ду,  м.  Народъ. 
Нарбджувати,  джую,  еш,  сов.  в.  на- 

родити, джу\  диш,  гл.  Раждать,  родить. 
Так  його  мати  народим.  Ном.  №  2917. 

Нараджуватися,  джуюся,  ешся,  сов.  в. 

народитися,  дж^ся,  дишся,  и.  Раздать- 
ся, родиться.  Народивсь  Ісус  у  Віфлиемі 

Юдейському.  Єв.  Мт.  II.  1.  Місяць  (Моло- 
дик) народився.  Появилась  молодая  луна. 

Народина,  ни,  ж.  Нрезр.:  челов-Ькъ,  на- 
родъ. Проклята  народина  в'язку  сіна  взяла. Народити,  ся.  См.  Народжувати,  ся. 

Народний,  а,  є  и  народній,  я,  е.  На- 

родный. Народник,  ка,  м.  Ученикъ  народиаго 
(уЬзднаго)  училища  во  вторую  четверть 
XIX    в.  Сим.  72. 

Народність,  ностя,  ж.  Народность. 
Народовець,  вця,  м.  Народникъ.  Ми— 

носимо  народюо  свиту,  бо  ми,  народовці, 
стаємо  на  бік  народа.  Левиц.  Иов.  159. 

Народбвнй,  а,  е.  Народный. 
Народов,  дку,  м.  Народъ.  А  туш  і 

всякого  иншого  народкі/  намножилось.  КС. 
1883.  НІ.  670. 

Народолюбець,  бця,  м.  Любящій  на- 
родъ; народникъ.  К.  МХ.  33.  Україн- 
ським... народолюбцям  забороняли  сповіщати 

рідний  край  про  все,  чим  би  освітилась 
його  темрява.  К.  ХП.   125. 

Народолюбний,  а,  є.  Любящій  народъ. 
Желех. 

Нарождати,  даю,    еш,   м.=Народжу- 
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вати.  А  як  мене  нарождала, — свою  кров 
проливала.  Грин.  III.  690. 

Нарожденець,  нця,  м.  1)  Новорож- 
денный. 2)  Уроженецъ.  Ми  його  знаємо, 

він  з  нашою  села,  у  нас  і  родився — наш 
нарожденець.  Екатер.  у.  Залюбовск. 

На-роввйдні,  нар.  На  разсвітв.  Це 
було  на-розвидні,  як  стало  світать.  Ново- 

московск, у  Залюбовск. 
На-рбздріб,  нар.  Въ  розницу,  по  ме- 

лочамъ.  Четвертей  сто  вапни  продав  я 

в-іурт,  а  останню,  четвертей  тридцять, 
на-роздріб.  Екатер.  у. 

Нарозмовлятися,  ляюся,  ешся,  гл 
Наговориться.  З  ким  люблюся,  то  й  не  на- 

говорюся, з  ким  кохаюсь,  то  й  не  нароз- 
мовляюсь.  Грин.  НІ.  387. 

Наровумйти,  млю,  лиш,  гл.  -Напо- 
умити. Нарозумив  би  тебе  Бої.  Вх.  Зн.  40. 

Наровуміти,  цію,  еш,  гл.  Взять  нъ 
толкъ,  набраться  умінья.  Пангі  нарозуміли 
од  мужиків,  як  хазяйнувати  треба.  Волч.  у. 

Нароі'тн,  рою,  їш,  іл.  Наровть,  нанес- 
ти молодыхъ  роевъ.  Нароїть  роїв.  К. 

ПС  113. 

Нароїтися,  роюся,  їшся,  гл.  Нароить- 
ся.  Чи  багато  в  тебе  сього  літа  роїв  на- 
роїлося? 

Нароком,  нар.  Нарочно,  умышленно. 
Завомком — уродиться,  як  нароком.  Ном. 
7169.  Чи  ти  вже  мене  узявсь  нароком  за- 

напастити? МВ.  (О.  1862.  І.  101). 
Наронйти,  ню,  ниш,  гл.  Уронить  мно- 
го. Та  лепила  зозулечка  через  сад,  наро- 

нила  пір'єчка  повен  сад-  КоІЬ.  І.  292. 
Нароскавуватя,  вую,  еш,  гл.  Нагово- 

рить, разеказать  много.  Наросказував  міх, 
торбу  і  три  оберемки.  Ном.  №  13045. 

Наросказуватися,  эуюея,  ешся,  гл. 
Вдоволь  разеказать.  І  не  наросказується 
опісля,  які  дива  там  бачив.  Св.  Л.  268. 

Наросли,  лі,  ж.  Наросгь  вокругь 
ствола  дерева.  НВолын.  у. 

Нарос  пальці,  нар.   Въ  сердцахъ. 
Наростати,  таю,  еш,  сов.  в.  нарости, 

ту",  теш,  гл.  Наростать,  нарости.  Стрижи 
пана,  як  вівцю, — на  іюму  шерсть  наросте. 
Ном.  №  1234.  Сило  наростає.  Отлагается 
жирь. 

Наростень,  тня,  м.  1)  Парость.  Зве- 
нигор.  у.  Вас.  157.  2)  Мозоль.  Наростня 
просто  не  можна  зрізати,  а  треба  перше 
роспарити,  до  він  і  вилізе.  Подольск,  г. 

Нарости.  Си.  Наростати. 
Наросток,  тка,   .н.=Навіиок. 
Наропгае,  кар."  Нарочно.  Рудч. 

Нарощинйти,  нйю,  еш,  гл.  О  тісгб: 
заквасить  много.  Нарощиняв,  а  чим  за- 

місити? Ном.  №  3523. 
Нарти,  тів,  м-  мн.  Костяные  коньки 

изъ  реберъ  животныхъ.  Св.  Л.  40. 
Нарубати,  баю,  еш,  гл.  Нарубить.  А 

ну,  синку,  роскидаймо  хлівець  та  нару- 
баемо дровець.  Ном.  Л»  10289. 

Нарубатися,  баюся,  ешся,  гл.  Нару- би ться. 

Нарубень,  нар.  Ребромъ.  Клади  йою 

нарубень. 
Наруби,  нар.  Наизнанку,  наизворотъ. 

Угор. 

Наруга,  ги,  ж.  Издівка,  посмЬяніе, 
позоръ.  і)д  матері  сорома  г  наруги  при- 

няла. АД.  I.  215..  Пришли,  пришли,  мій 
ми.іенький,  хоч  нароком  люде,  нехай,  мені 
од  батенька  наруги  не  буде.  Нп.  Почне  пе- 

ред панночками  наругу  на  йою  зводити. 
МВ.  (О.  1862.  III.  48). 

Наругати,  гаю,  еш,  гл.  Укорять,  ко- 
рить. Він  (писарь)  був  і  мої  гроші  не  од- 

давав, так  я  став  наруїать,  то  він  і 
о()дав.  Новомоск.  у.  (Залюбовск.). 

Нарутач,  ча,  м.  Ругатель,  наемвш- никъ. 

НарУгувати,  гую,  еш,  гл.=Наругати. 
Став  мене  батько  наругувать  за  ту  кражу, 

то  мені  вже  не  можна  було  дома  жити, — 
я  й  пішов  з  дому.  Новомоск.  у.  (Залюбовск). 

Наругуватися,  гуюся,  ешся,  гл. — на 
кбго.  Задавать,  затрогивать.  Він  часто 
на  мого  брата  наругуеться  і  на  мене,  то 

я  йому  змовчую,  а  брат  не  змовчав, — от 
він  і  лаявся.  Новомосковск.  (Залюбовск.). 

Наруч,  нар.  На-руку,  съ  руки,  кстати. 
А  йому  се  й  наруч. 

Нарушатн,  шаю,  еш,  гл.  Двигать,  ше- 
велить. Ой  у  полі  билина,  вітер  нею  хи- 

тає, та  й  найменша  пташина  і  та  на- 

рушав. Чуб. 
Нарюнсатися,  саюся,  ешся,  гл.  На- 

плакаться, нахныкаться. 

Наряд,  ду,  м.  1)  Нарядъ,  убранство. 
Я  їй  дорогі  наряди  справила.  Чуб.  V.  720. 
Вивела  вдова,  вивела  небош  свою  дочку  у 
наряді.  Грин.  III.  207.  2)  Сбруя.  Ой  у 
соді,  саді,  саді-винограді,  стояв  кінь  воро- 

ний у  наряді-  Мет.  98.  Ум.  Нарядонько. 
Як  удасться  твій  миленький  та  ревни- 

вий,— не  дасть  тобі  нарядоньку  поноситгі. 
МУЕ.  III.  181. 

Наряддя,  дя,  с,  соб.  Орудіе.  Дає  Іва- 
нові шість  волів,  плуг,  віз,  рало,  все  госпо- 

дарне  нарадя.  Чуб.  II.  523. 
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Наряджати,  джаю,  еш,  сов.  в.  наря- 
дити, джу,  диш,  гл.  1)  Приготовлять,  при- 

готовить, приводить,  привести  въ  поря- 
докъ,  устроить.  Нарядив  він  новий  серп 
пшениченьку  жати.  Нп.  Ми  йому  іаНки 
нарядили.  Борз.  у.  2)  Убирать,  убрать,  на- 

ряжать, нарядить.  Не  за  для  тебе  сю  ка- 
лину садили,  а  за  для  тебе  дівку  нарядили. 

Грин.  III.  488.  3)  Снаряжать,  снарядить, 
назначать,  назначить.  4)  Нарядити  дитину. 
Выражеше,  иміющее  смыслъ:  сділать  ре- 

бенка. Було  й  цілуємось,  захиливш-кь  за 
двері,  а  тут  не  стямилась,  як  і  дитину 
наряоили.  Г.  Барв.  476.  5)  Нарядити  пе- 

ревір. Сділать  наперекоръ.  сділать  вопре- 
ки чему.  А  я  тобі,  моя  мати,  перекір  на- 

ряжу: повну  хату,  ще  й  кімнату  женихів 
наведу.  Нп.  6)  Йарядйти  ціну.  Назначить 
ціну.  Взяли  тому  коню  иіну  нарядили,  пів- 

тораста карбованців  та  й  ■  чотирі.  Нп. 
Наряджатися,  джаюся,  ешся,  сов.  її. 

нарядитися,  дж^ся,  дишся,  іл.  1)  Наря- 
жаться, нарядиться.  Умилася,  причепури- 

лась і  як  в  неділю  нарядилась.  Котл.  Ен. 
2)  Приготовляться,  приготовиться.  Гуслі 
гудуть,  до  двору  йдуть:  та  наряжайся, 
Марусю,  бо  возьмуть  тебе.  КС.  1883.  II. 
385. 

Нарядонько,  на,  м.  Ум.  оть  наряд. 
Наражати,  жаю,  еш,  гд.— Наряджати. 
Наражатися,  жаюся,  ешся,  м.=На- 

ряджатися. 
Насад,  ду,  м.  1)  Часть  теліги:  по- 

душка поверхъ  оси.  Рудч.  Чп.  249.  Са- 
дися ж  іззаду  та  не  поламай  насаду.  Чуб. 

V.  635  2)  Часть  саней  (керчуг),  которыми 
гуцулы  свозятъ  срубленный  деревья:  пере- 

клад на,  лежащая  на  копилах  и  связы- 
ваю цая  полозья;  такихъ  перекладвнъ  въ 

саняхъ  дві.  Шух.  I.  180. 
Насаджати,  джаю,  еш,  гл.  Посадить 

много,  многихъ.  Ото  насаджала  на  віз, — 
насилу  коні  йдуть. 

Насаджувати,  джую,  еш,  сов.  в.  на- 
садити, джу\  диш,  гл.  1)  Насаживать,  на- 

садить. Один  чоловік  насадив  виноградник. 
6в.  Л.  XX.  9.  2)  Надівать,  надіть,  на- 

саживать, насадить.  (Вітряк)  видумав  чорт. 
Чорт  уже  все  поставив,  тільки  крил,  то 
вони  хрестом,  не  почепе  та  каміння  не 
насаде,  бо  й  там  хрестЦрьт.  17.  3)  Раз- 

ложить на  току  хлібь  для  молотьбы.  До- 
молочував жита:  півкопи  було  насажено. 

Зміев.  у. 
Насадити.  См.  Насаджувати. 
Насадовити,  влю,  ниш,  гл.  Насадить, 

разеадить.  Насадовила  іостей,  що  сісти  не 
можна. 

Насажати,  жаю,  еш,  іл.—  Насаджати. 
Наважувати,  жую,  еш,  іл.=Насаджу- 

вати. 
Насалити,  лю,  лнш,  гл.  Насалить. 

Губи  насалить.  Ном.  А»  8791. 

На-самоті,  нар.  Наедині,  съ"  глазу  на 
глазъ.  Дівчача  натура  усюди  однаковісінь- 

ка: проміж  людей  так  і  соромиться,  не- 
хай же  на  самоті,  так  ну!  Кв.  І.  248. 

Насамперед,  нар.  Прежде  всего>  Во- 
ни ж  його  насамперед  барзо  привітали.  Нп. 

Насварити,  рю,  риш,  гл.  Погрозить — 
словами  или  дЬйстшемъ.  Я  йому  казав, 
щоб  він  не  бунтувався  у  холодній,  а  він 
давай  мене  лаяти  та  ще  й  палицею  на- 

сварив, піднявши  її  вюру.  Новомоск.  у. 
(Залюбовск.).  Війт  насварив  на  мене.  Федьк. 

Насваритися,  рюоя,  ришся,  гл.  І) 
Разсердиться  на  кого,  погрозить  кому.  2) 
Вдоволь  нассориться,  набраниться. 

Насватати.  См.  Насватувати. 

Насватувати,  тую,  еш,  сов.  в.  насва- 
тати, таю,  еш,  гл.  Высватывать,  высва- 

тать. Насватав  батька  свою  лисого,  от  і 
сиди  тепер  з  гарбузом. 

Насватуватися,  туюся,  ешся,  гл.  При- 
сватываться. Насватується  до  мене  Петро. 

Насватувався  якийсь  київський,  та  вона... 
(не  схотіла).  Св.  Л.  133.  Пан  Кулінський 
почав  на  Моею  насватуватись.  Св.  Л.  275. 

Насиітйтися,  ч^ся,  тншся,  гл.  Вдо- 
воль посвітить.  Тобі,  місяцю,  насвітитися, 

мені  по  світу  надивитися.  Марк.  91. 
Насв'ятйти.  См.  Насвячувати 
Насв  йчувати,  чую,  еш,  сов.  в.  на- 

св'ятйти, в  ячу,  тнш,  гл.  Насвячивать,  на- 
сватать. 

Насердннй,  а,  е.  Сердечный.  Ти  мої 
рани  насердні  загоїла,  замовила  рідним  сло- 

вом, рідною  піснею.  Г.  Барв.  492.  Не  діло 
мене  крушило,  а  туга  насердна.  Г.  Барв.  119. 

Насеред,  нар.  Посреди;  на  средину. 
З  чужим  і  насеред  села  розставайся.  Ном. 
Лі  9690. 

Насвдітнся,  джуся,  дишся,  гл.  На- 
сидіться.  Коло  неї  не  насидиться.  Мил.  97. 

Насилати,  лаю,  еш,  сов.  в.  наслати, 

шлю,  шлеш, .гл.  Насылать,  наслать.  На- 
слано до  нас  чужих  людей!  Се  Господь  мені 

лихо  наслав!  МВ.  (О.  1862.  НІ.  47).  Се  не- 
наче наслано.  Какъ  будто-бы  кто-то  умыш- 

ленно причинилъ  (это  неечастіе).  Ном. 
№   2133.    Насланий.    Причиненный   чужой 
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злой  волей  (о  болізни,  какомъ-либо  не- 

частій). Мил.' 34. Насилкбм,  нар.  Насильно.  /  не  хотів, 
так  насилком  проміняли  кобилу.  Терек,  об. 

Насилу,  нар.  Съ  трудомъ,  едва.  На- 
силу десять  чоловік  його  подужали.  Стор. 

Дасилу  нош  волочу.  Мет.  167. 
Насильне,  пар.  Насильно.  Мене  мати 

насильне  женила.  Чуб.  V.  728. 
Насильний,  а,  е.  Сделанный,  совер- 

шенный по  принуждепію,  насильно.  Він 
їх  не  буде  насильною  роботою  морити,  на 

панщину  іаняти.  Мир.  ХРВ.  98.  З  на- 
сильною колодязя  води  не  пить.  Ном. 

№  1088. 

Насильно,  нар.  Насильно.  Насильно  ко- 
лодязь копать — води  не  пить.  Ном.  №  1088. 

Насильство,  ва,  с  Насиліе.  Насиль- 
ство і  тиранство.  К.  ХП.  127. 

Наснльці,  нар.  Насильно. 
Насинити.  См    Насинювати. 

Насинювати,  нюю,  вш,  сов.  в.  наси- 
нити, ню,  ниш,  гл.  Насинивать,  насинить. 

Насипати,  паю,  вш,  сов.  в.  насипати, 
пяю,  плеш,  гл.  І)  Насыпать,  насыпать. 

Пам'ятатиме  до  судної  доіики,  поки  аж 
пороху  на  очі  насиплють.  Ном.  №  3646. 
Казав  собі  насипати  високу  могилу.  Нп. 
2)  Наливать,  налить.  Насипай  швидче 
борщу, — їсти  хочеться,  аж  шкура  болить! 
Харьк.  г.  Насип  мені  ще  чарочку  І  Харьк. 
Насипмо  оливи.  Рудч.  Ск.  II.  150. 

Насипок,  нар.  Насыпавъ  просто  (на 
возъ,  напр.),  не  помістивь  предварительно 
въ  мішокь  или  что-либо  подобное.  Наси- 

пали віз  насипом.  Показав  тютюн...  по- 
тертий, бо  насипом  його  в  кишені  носив. 

Св.  Л.  235. 
Насйпчасто,  нар.  Насыпано  обильно. 

Як  насйпчасто,  то  й  накипчасто.  ІІом. 
№  12309. 

Насит,  ту,  м.  Нашщеніе.  Вкинутись... 
у  ту  ідольску  роскіш,  що  нема  їй  ні  міри, 
ні  впину,  ні  наситу.  О.  1861.  І.  Куліш,  317. 

Наситити,  ся.  См.  Насищати,  ся. 
Насищати,  щаю,  вш.  сов.  в.  наситити, 

снчу\  тйш,  гл.  1)  Насыщать,  насытить.  Із 
ним  на  суд  стати,  щювди  не  зіськати, 
тілько  сріблом  -  злотом  панів  насищати. 
ЗОЮР.  II.  102.  Дірявою  мішка  не  наси- 

тиш. Ном.  №  4754.  2)  Сварить  меду  (для 
питья).  Бочку  меду  наситимо.  Грин.  НІ. 
104.  У  Котляревскаго  употреблено  въ 
знач.  подсластить  медомъ  воду.  Сити  із 
меду  наситили.  Котл.  Ен. 

Насищатися,    щаюся,    вшея,    сов.  в. 

насититися,  сищ^ся,  тйшея,  ы.  Насы- 
щаться, насытиться. 

Насівати,  ваго,  еш,  сов.  в.  насіяти, 
сію,  еш,  гл.  Насівать,  насіять.  Насіяла 
борошна  на  хліб.  Насіяла  василечків  у  зе- 

леному саду.  Нп. 
Насідати,  даю,  вш,  сов.  в.  насісти, 

насяду,  деш,  гл.  1)  Насідать,  насість, 
садиться,  сість  на  что.  Та  до  його  сизо- 

крилі орли  налітали,  в  головах  насідали. 
КС.  1882.  XII.  502.  2)  Налегать,  налечь, 
притіснять,  притіснвть.  Нехай  Бог  скарає 
тою,  хто  насідав  на  кою.  Ном.  №  1084. 
Покинь...  горілку  пити;  се  на  тебе  й  нудьга 
з  похмілля  насідає.  О.  1862.  VII.  45. 

Навідатися,  даюся,  вшея,  гл.  Напа- 
дать, напускаться.  Чою  ти  посідаєшся 

на  мене? 
Насідок,  дка,  м.  Насиженное  яйцо. 
Насікати,  каю,  вш,  сов.  в.  насікти, 

січу\  чбш,  гл.  1)  Насікать,  насічь,  на- 
рубливать,  нарубить  мелко.  Кабанові  кро- 

пиви насікла.  Г.  Барв.  370.  Уже  б  та  мо- 
лодичка насікла  -  нарубала,  —  т.  е.  много  и 

скоро  говорить.  Ном.  №  13050.  2)  Только 
несов.  в.  Обвинять.  На  мене  тим  насі- 

кають, що  був  раз  під  судом,  ну  через  те 
і  кажуть,  а  я  не  брав  їхньої  скотини. 
Новомоск.  у.  (Залюбовск.). 

Насінина,  ни,  ж.  Одно  сімячко,  одно 
зерно.  Константиногр.   у. 

Насінний,  а,  є.  Сіменной,  сіменис- 
тый.  Мнж.  186. 

Насінник,  ка,  ж.  1)  Плодъ,  оставлен- 
ный на  сімена.  2)  Дерево,  оставленное 

при  порубкі  ліса. 
Насіння,  ня,  с  1)  Сімя,  сімена. 

Що  ж  бо  то  за  зілля — чорнеє  да  насіння? 
Мет.  230.  Оце  добула  собі  насіння  з  круг- 

лих буряків.  2)  Сімячки  (подсолнечника 
и  пр.)  Дівчата  лузали  насіння.  3)  Сімя, 
потомство;  отродье.  Промовив  Авраамові  і 
насінню  його.  6в.  Л.  І.  55.  Пускали  ко- 
.юддя,  каміння  і  враже  так  товкли  на- 

сіння, що  у  рутульців  хляв  і  дух.  Котл. 
Ен.  V.  64.  Ум.  Насіннячко.  Сим.  225. 

Насіпати,  паю,  вш,  гл.  1)  Надергать. 

Такий  уже  з  тебе  возниця, — тільки  по- 
сіпав коня.  2)  Натомить  дерганіемь.  Сми- 

каючи сіно,  насіпав  собі  руки. 
Насіпатися.  паюся,  вшея,  гл.  Надер- 
гать ся. 

Насісти.  См.  Насідати. 
Насічи,  чу\  чвш,  и=Насіктн.  Желех. 
Насічка,  кн,  ж.  ?  Коли  коні  їдять 

січку,  держи  й  насічку.  Ном.  №  18229. 
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Насіяти.   См.  Насівати. 

Наскакати,    наскачу\    чет,    гл.    На- 
скакать. Аби    болото,  а  жаби   наскачуть. 

Ном.  №  5419. 

Наскакувати,  кую,  еш,  сов.  в.  наско- 
чити, чу,  чиш,  гл.  Наскакивать,  наскочить. 

Тут  їм  назустріч  і  коні  наскочили.  Стор. 
Не  кінь  наніс,  але  сам  молодець  наскочив. 
Ном.  Л?  7046.  Оттут  би  наскочить  на 
його  наглою  смертю.  К.  ЦН.  227.  Мовчи! — 
писну.иг  пані,  наскакуючи.  МВ.  (О.  1862. 
І1І.  70). 

Наскарблятися,  лаюся,  вшея,  гл.  Прі- 
обрітать  деньги,  наживаться.  Корчми  жиди 

взяли,  ророн  теж  у  їх  руках, — наскарб- 
ляються  вражі  жиди.  Канев.  у. 

Наскидати,  даю,  еш,  гл.  Набросать. 
Наскидали  самих  денежок  стільки!  ЗОЮР. 
І.  153.  Як  заспіваю  пісень  козацьких  під 

кобзу,  дак  наскидають  геть  у  шапку  гро- 
шей. К.  ЦН.  307. 

Наскитатися,  т£юся,  ешся,  гл.  На- 
скитаться. Я  ж  уже  нагорювалась  і  на- 

скиталась із  тобою.  Мил.  207. 

Наскінчу\  нар.  Въ  конці,  наконецъ. 
Наскінчу  схопила  себе  обіруч  за  лиця.  Св. 
Л.  93.  Бути  наскінчу.  Приходить  къ  концу. 
Л  на  дворі  тим  часом  січень...  був  на- 

скінчу. Св.  Л.  94. 
Наскіпати.  См.  Наскіпувати. 

Наскіпатися,  паюся,  ешся  и  наскі- 
пуватися, пуюся,  ешся,  сов.  в.  наскі- 

патися, наюся,  ешся,  і.і.  Набрасываться, 

наброситься,  нападать,  напасть;  приста- 
вать, пристать.  Доля...  як  лихоманка,— не 

розбіра,  на  кого  наскіпаться;  чоловік,  чи 
пан, — їй  все  однаково.  О.  1861.  НІ.  13. 
Як  наскіпався  на  мене,  так  куди  тобі! 
Мир.  Иов.  І.  142.  Наскіпався,  мов  на 
батька.  Ном.  Лі  3465. 

Наскладати,  даю,  еш,  гл.  Сложить 
много.  Желех. 

Насклесь,  нар.  Косо,  наклонно. 
Наскликати,    каю,    еш,    гл.    Созвать 

многихъ.  Гу.шпайства  силу  наскликав.  К. 
ПС.   102. 

Наскось,  нар.  Наискось.  О.  1861.  XI. 
Свид.  34. 

Наскочити.  См.  Наскакувати. 
Наскрадатв,   даю,   еш,   гл.   Накрасть. 

Як  возив  він  ліс  жидівський,  то  наскрадав 
лісу  чимало.   Канев.  у. 

Наскрипіти,  плю,  пгїш,  м.  Наскри- 
піть. 

Наскрізь,    нар.   Насквозь.    А  сей  спи- 

сом наскрізь   пробив   і  до  землі   врага  щт- 
шив.  Котл.  Ен.  VI.  32. 

НаскрІ8ьний,  а,  е.  Сквозной.  Ні,  ті 
двері  не  наскрізьні  були, — вони  були  забиті 
і  заМазані;  ходили  тілько  в  перві  двері. 
Александров,  у.  (Залюбовск.). 

Наскубати,  баю,  еш,  сов.  в.  наскуб- 
ти, бу\  беш,  гл.  1)  Надирать,  надрать. 

Наскуб  чуба  йому.  2)  Надергивать,  на- 

дергать. Наскубла  пір'я.  Наскуб  сіна  з 
стога. 

Наскубатися,  баюся,  ешся,  сов.  в 
наскубтися,  бу>я,  бешся,  гл.  1)  Нади 
рать,  надрать.  Добре  наскубсь  (хлопця) 
Мнж.  122.  2)  Вдоволь  надергиваться,  на 

дергаться.  (У  півня)  пір'я  покострубаченс, 
а  наскубся,  стрепенувся...  і  пішов-  Сим.  21 1 

Наскупбвувати,  вую,  еш,  и.  Наку 
пать.  Поскуповував  свиней  десяток.  О.  1862 
IV.  82. 

Наскучити,  чаю,  еш,  сов.  в.  наско- 
чити, чу,  чиш,  гл.  Наскучать,  наскучить. 

Да  вже  ж  мені  наскучило.  Чуб. 
Наслати.  См.  Насилати. 

Наслатися,  шлюся,  шлешся,  і».  На* 
слаться. 

Наслинити.  См.  Наслинювати. 

Наслинювати,  нюю,  еш,  сов.  в.  на- 
слинити, ню,  ниш,  м.  1)  Наслюнивать, 

наслюнить,  смачивать,  смочить  слюной. 
Желех.  2)  Слюнявить,  наслюнявить. 

Насліддя,  дя,  с.  Наслідіе.  Таке  лу- 
кавому насліддя.  К.  Іов.  45. 

Наслі дній,  я,  е.  Наследственный.  Земля 
наслідня-  #К.  Бай.  24. 

Наслідок,  дку,  м.  СлЄдствіє,  послЄд- 
ствіе.  К..ХІІ.  13. 

Наследство,  ва,  с.  Наследство.  Я  приї- 
хав оглядати  свое  наслідство.  Левиц.  І.  66. 
Наслідування,  ня,  с  Подражаніе. 

Желех. 
Наслідувати,  дую,  еш,  гл.  1)  Насле- 

довать. Що  робити  мені',  щоб  життя  вічне 
наслідувати?  Єв.  Мр.  X.  17.  2)— когб,  що. 
Подражать.  Желех. 

Наслідувач,  ча,  м.  Подражатель. 
Желех. 

Наслухати,  хаю,  еш,  гл.  Услышать, 
прослышать.  Наслухав  я,  що  там  добре 
живеться. 

Наслухати,  хаю,  еш,  гл.  Прислуши- 
ваться. Я  вже  давно  наслухаю,  до  чого  воно 

дійде.  О.  1861.  XI.  Кух.  27.  Як  вітер  по- 
дихає, зашелестить  комиш,  пластун  іде 

ходом  сміло,  а  як  вітер  оддихае,  то  він 
стоя  наслухає.  О.  1862.  II.  63. 
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Наслухатися,  таюся,  ешоя,.  гл.  На- 
слушаться.  'Наслухаєшся  вже  всьою.  Рудч. 

Насмажити.  Сн.  Наснажувати. 
Насмажувати,  жую,  еш,  сов.  в.  на- 

смажити, жу,  жиш,  и.  Нажаривать,  на- 
жарить. Дожидаючи  гостей,  насмажила 

гусей,  поросят  по  двоє. 
Насмалити,  лю,  лиш,  гл.  1)  Опалить 

во  множестве.  Насмалили  аж  трьох  ка- 
баків. 2)  На}гарить  шерстью. 

Насмальцьовувати,  вую,  еш,  сов.  в. 
насмальцювати,  цюю,  еш,  ы.  Намазы- 

вать, намазать  жиромъ,  саломъ. 
Насмердіти,  джу\  дйш,  гл.  Навонять. 
Насмикати.  См.  Насмикувати. 
Насмикувати,  кую,  еш,  сов.  в.  на- 

смикати, каю,  еш,  гл.  Надергивать,  на- 
дергать. Ворона  напряде,  сорока  насмиче. 

Чуб.  V.  1144. 
Насмілитися,  люся,  лишся,  гл.  Осмі- 

литься. МВ.  И.  121. 

Насміти,  смію,  еш,  гл.  Осмілиться, 
посміть.  Оце  прийду  з  роботи  пізно,  дик 
і  світла  не  засвітять  і  не  озвуться.  А 
жінка  не  насміє.  Г.  Барв.  821. 

Насмітити.   См.   Насмічувати. 
Насміх,  ха,  м.  НасмЬшникъ.  Женииіе 

мій,  насміше  мій,  на  сміх  мене  любиш. 
Гріш.  III.  72.  См.  Насмішок. 

Насміхання,  ня,  с  Насмішка.  Левиц. 
Нов.  118. 

Насміхати,  хаю,  еш,  гл.  Насміхаться. 
Стали  з  їх  сусіди  насміхати-  Мет.  348. 

Насміхатися,  хаюся,  ешся,  м.=На- 
сміхати.  Насміхалися  з  його.  6в.  Мр.  У. 
40.  Ія  матки  старенької  насміхається. 
Макс. 

Насмічувати,  чую,  еш,  сов.  в.  насмі- 
тити, мічу\  тнш,  гл.  Насаривать,  насо- 

рить. А  хто  се  насмітив?  Канев.  у.  Те 
смітте,  що  батьки  з  дідами  насмітили. 
К.  Дз.  29. 

Насмішити,  шу,  шйш,  гл.  Насмішить. 
Мнж.  4.  г 

Насмішка,  ки,  ж. = Смішки.  Уже  ми- 
наються дівоцькі  насмішки.  Чуб. 

Насмішко,  ка,  м.  =  Насмішок.  Буде  з  нас 
тою,  шо  я  та  жінка  моя  чесні, — каже.  А 
там  та  був  Іван  Насмішко.  „Які,  каже, 
ем  чесні,  шо  я  з  твоєю  жінкою  ту  ніч  но- 

чував". Мнж.  51. 
Насмішкуватий,  а,  є.  Насмішливий. 

Чуб.  І.  269. 
Насмішкувато,  нар.  Насмішливо.  Ле- 

виц. МБ.,  78. 
Насмішок,  шка,  м   Насмішникг.   Ти, 

женише,  ти  женише,  ти  чортів  насмішку, 
коли  мене  не  сватаєш,  сватай  мою  кішку. 
Нп.  Сн.  Насміх,  насмішко. 

Насмійтн(ся),  смівХся),  сміеш(ся),  гл. 
Насміяться.  Хотів  я,  мати,  з  сироти  на- 
сміяти-  Чуб.  V.  409.  Щоб  ви  нашому  піс- 

ному борщеві  не  насміялися.  Зміевск.  у. 
Було  б  тобі  та  й  не  дати  з  себе  насмія- 

тись. Нп. 

Насмоктатися.    См.  Насмоктуватися. 
Насмбктуватнся,  туюся,  ешся,  сов.  в. 

насмоктатися,  кчуся,  чешся,  гл.  ,1)  Вдо- 
воль насасываться,  насосаться.  2)  Напи- 

шіться, напиться  пьянымъ.  Сим.  100. 
Насмолити.  См.  Насмолювати. 

Насмолювати,  люю,  еш,  сов.  в.  на- 
смолити, лю,  лиш,  гл.  Насмаливать,  на- 

смолить, осмаливать,  осмолить.  Насмолив 
коси  шевською  смолою.  Рудч.  Ск.  І.  174. 

Наснувати,  ную,  ёш,  гл.  Натянуть  из- 
вістное  количество  нитей  на  оснівницю. 
Желех.  Вчора  башто  наснувала,  а  сьогодні 
дитина  не  дала.  Константиногр.  у. 

Насолити.  См.  Насолювати. 
Насолодити.  См.  Насолоджувати. 

Насолоджувати,  джую,  еш,  сов.  в. 
насолодити,  джу\  дйш,  гл.  Наслащивать, 
насластить. 

Насблюватн,  люю,  еш,  сов.  в.  насо- 
лити, лю,  лиш,  гл.  Насаливать,  насолить. 

Насбнник,  ка,  м.  Подсолнечнпкъ.  Ло- 
хвиц.  у.  Слов.  Д.  Эварн. 

Насоруга,  ги,  ж.  Задоръ?  Навязчи- 
вость? Придирки?  Колись  було  зберуться 

сусіди  і  почнуть  гомоніти  без  клопоту  та 
насоруїи.  Лохв.  у.  Слов.  Д.  Эварн. 

Наспа,  пи,  ж.  Количество  сыпучаго 
тіла,  насыпанное  сверхъ  мірьі.  3  нас- 

лою. Съ  верхомъ.  Брав  у-гцерть,  а  віддав 
з  наспою. 

Наспак,  кор.=Навспак.  Угор. 
Наспатися,  сплюся,  спйшся,  гл.  На- 

спаться. 
Наспівати,  ваю,  еш,  сов.  в.  наспіти, 

пію,  еш  и  наспінути,  ну,  неш,  и.  1) 
Поспівать,  поспіть,  нодоспівать,  поло- 

сніть. Аж  ось  наспіли  святки.  Ком.  І.  16. 
Раненько  вийду,  на  обід  наспіну.  Мир.  Пов. 
II.  79.  2)  Настигать,  настичь,  догонять, 
догнать.  Оглядав,  чи  не  .  наспіва  погоня. 

Стор.  МПр.  109.  Тут  їх  доля  зла  на- 
спіла. Котл.  Ен.  VI.  33.  3)  Созрівать, 

созрі'.ть  (о  многихъ).  Полуниці  вже  на- 
спіли. Харьк.  у. 

Наспіватися,   ваюся,    ешся,    гл.   На- 
84 
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ніться.  Наспівавшись  і  натанцювавшись; 
кинулись  до  їжі-  Левиц.  1.  350. 

Наспід,  нар.  Подъ  низъ,  внизъ,  на 
врвъ,  на  дно.  Сховала  в  скриню  аж  наспід. 

Наспіл,  нар.  Пополамъ  съ  к^мъ-ни- 
будь,  съ  половины.  Баба  засадила  город 
наспіл  з.~  Своєї  землі  мало, — беремо  в  пана 
наспіл. 

Наспінути,  наспіти.  См.  Наспівати. 
Наспбді,  нар.  Внизу,  подъ  низомъ, 

на  дні. 

Наспорожнйти,  нйю,  еш.  гл.  Поопо- 
ражнивать. 

Наспорйти.  Сн.  Наснорати. 
Наспорйти,  раю,  еш,  сов.  в.  наспо- 

рйта,  рю,  рйш/  гл.  1)  Пріобрітать,  прі- 
обрість,  запасать,  призапасить.  Желех.  2) 
Доставлять,  доставить,  снабжать,  снабдить 
въ  изобиліи.  Вх.  Зн.  40. 

Наспотикатиея,  коюся,  ешса,  гл. 

Устать,  утомиться,  спотыкаясь.  Поки  на- 
трапиш на  їх, — що  нападаєшся  да  наспо- 

тикаєшся.  О.  1862.  VI.  57.  Я  по  чужих 
нивах  наспотикалась.  Мил.  205. 

Наспбтнч,  наспотичии,  нар.  Споты- 
каясь. Як  займу  з  двора,  то  наспотич  ле- 

тітимеш. 

НаспочивАтися,  ваюся,  ешса,  гл.  Вдо- 
воль отдохнуть. 

Насправлйти,  лаю,  еш,  и.  1)  Наді- 
лать,  накупить.  Насправляла  Зося  суконь. 
Левиц.  І.  410.  2)  Наготовить,  устроить. 
Насправляли  в  селі  багато  обідів  за  по- 
мерші  душі.  Весіллів  насправляли. 

Нассатися,  сс^ся,  ссёшся,  гл.  Насо- 
саться вдоволь.  Іде  комар  із  своїм  війсь- 

ком... „Ей,  Іване  Голику,  дай  моєму  війську 

крові  напиться!11 ...  Він  зараз  сорочку  з  себе... 
Комарі  нассались  і  полетіли.  ЗОЮР.  II.  62. 

Наставити,  стаю,  еш,  сов.  в.  настати, 

стану,  неш,  гл.  Наставать,  настать,  на- 
ступать, наступить.  Треба  зачинати  шат- 

кувать на  сьомім  дні,  як  молодик  настане. 
Ном.  №  300.  Що  далі  на  світі,  більш  біда 
наставав.  Ном.  №  961.  Поляжемо, — по  нас 
настануть  люде,  що  прах  німий  наш  вос- 

кресять ділами.  К.  ЦН.  241. 
Наставити,  оа.  См.  Наставляти,   са. 
Наставляти,  ляю,  еш,  сов.  в.  наста- 

вити, влю,  виш,  гл.  1)  Наставлять,  на- 
ставить. Кругом  наставили  мисок.  Котл. 

Ен.  2)  Ставить,  поставить,  наставить,  на- 
правлять, направить.  Марта,  дивлюсь,  при- 
пинилась, наставила  головоньку,  мов  та 

перепілочка,  і  слухає — не  дише.  МВ.  3) 
Ділать,    сдБлать    (кого-либо,  ч-Бмъ-либо). 

Ви  ж  (мати)  було  раненько  вставаете, 

та  нас  розбужаєте,  нас  хозяевами  настав- 
ляєте. Мил.  200.  4)  Определять,  опреде- 

лить, назначать,  назначить,  избирать,  из- 
брать (на  должность).  Січовики  давали 

войсъкову  пораду,  збивали  народ  докупи  і 
наставляли  сотників.  Стор.  МПр  60.  5) 
Наставляти  мая.  Гулять  въ  саду  или  въ 
лісу  1-го  мая  съ  угощешемъ.  X.  С  I.  76. 
Подобно  этому  также  наставляють  баби 
Петрівну,  т.  е.  устраиваютъ  угощеніе  ьъ 
первый  день  петрбвекаго  поста.  6)=На- 
станевляти  5.  Хто  його  й  на  розум  добрий 
наставляв?  МВ.  Н.  10. 

Наставляти,  влаю,  еш,  и.  Тоже, 
что  и  наставити  1,  2,  3,  4,  но  только  въ 

приложении  ко  многимъ  -  предметамъ.  ди- 
цамъ  Наставляв  копок,  як  на  небі  зірок. 
Грин.  III.  18.  Наставляла  повну  хату, 

що  ніде  й  ступнути.  Яких  у  нас  настав- 
ляли владик!  К.*  ПС  30. 

Наста  влитися,  лйюся,  ешса,  сов.  п. 
наставитися,  влюся,  вишеи,  гл.  1)  На- 

ставляться, наставиться.  2)  Назначаться, 
назначиться  (на  службу).  3)  Устремляться, 

устремиться  къ  чему-либо,  наміриваться; 
наміриться,  мітить  куда-либо.  Настави- 

лася вовкові  в  зуби.  Ном.  №  10245. 
Наставний,  а,  е.  Назначенный  (на 

должность)?  Буть  мені  тепер  у  Білій 
Церкві  поставним  равом!  ЗОЮР.  І.  59. 

Наставник,  ка,  м.  Надсмотрщикъ  надъ 
рабочими.  У  нашого  наставника  наши  за 
плечима.  Грин.  III.  128. 

Наставниця,  ці,  ж.  Надсмотрщица 
вадъ  работницами.  А  в  нашої  наставниц/ 
рябая  спідниця,  тоді  ж  вона  нас  пускає, 
як  зійде  зірниця.  (Пісня  полодыцицъ) 

Грин.  НІ.  128 Насталити.  См.  Навалювати. 

Насталювання,  на,  с.  Насталенье,  на- 
варка сталью.  Желех.  У  Марка  Вовчка 

употреблено  какъ  назианіе  насталеннаго 
міста  инструмента.  Павло  на  ході  взяв  со- 

киру, іцо  з  під  лави  насталюванням  бли- 
щала. МВ.  (О.  1862.  І.  89). 

Насталювати,  люю,  еш,  сов.  в.  на- 
сталити, лю,  лиш,  а.  Насталивать,  на- 

сталить. Він  пішов  до  коваля  ніж  наста- 
лювать. Рудч.  Ск.  І.  44. 

Настання,  нй,  с  Возникновеніе.  Ще 

до  настання  в  Польші  їзуїцтва,  ляхи  в  на- 
ших владик-архиреїв  були  „бісові  пекель- 

ники",  а  Русь  у  римського  прелацтва  не 
прекладалась  над  жидову.  К.  Кр.  9.  На- 

стання світу.  Созданіе  міра.  Желех. 
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Настановити,  ся.  Си.  Настановля- 
ти, ся. 

Настановляти,  вляю,  еш,  сов.  в.  на- 
становити, влго,  виш,  гл.  1)  и  2)=Настав- 

ляти  1  и  2.  3)~  Наставляти  3.  Він  обох 
нас  хазяїнами  настановив,  за  його  доглядом 
повно  в  нас  і  в  дворі,  і  в  полі.  Г.  Барп. 
196.  4)= Наставляти  4.  Його  козаки  злю- 

били, до  себе  в  курінь  пустили,  ще  й  ша- 
маном настановили.  ЗОЮР.  І.  216.  Його 

громада  тгіпгарем  настановила.  Г.  Барв. 
424.  5) — на  щб.  Вообще  значить — сді- 
лать  обладателем!,  чего-либо.  Настановити 
на  хліб.  Дать  кусокъ  хліба,  т.  є.  обезпе- 
чить  матеріальво.  Прожилгі  ми  так  де- 

сять років  і  стали  гадати,  щоб  іще  на  сей 
шматок  хліба,  що  ми  маємо,  да  кого-не- 
будь  настановити  і  по  нашій  смерті.  Г. 
Барв.  415.  Прохала  свою  приятельку  на- 

становити її  на  хліб,  пошукати  службу. 
Г.  Барв.  511.  Употребляется  и  по  отно- 
шенію  къ  другнмъ  предметами:  хозяйка, 

у  .которой  не  держались  свиньи,  покупа- 
еть  свинью  у  другой  и  чрезъ  несколько 
времени  благодарить:  „Спасибі  Богові  та  и 

~вам, — тепер  у  мене  іуком  свиней.  Уже  що 
правда,  дик  правда:  не  жалуете,  продаючи, 
ведуться  добре...  Ви  мене,  бувайте  здорові, 

настановили  на  свині".  Г.  Барв.  420.  На- 
становити на  рбзум,  на  добрий  розуи.  Надо- 

умить, направить  на  путь  истинный;  раз- 
вить, научить  путемъ  воспитанія.  6)  Уста- 

навливать, установить.  Закон?...  Ви  сами 
настановили  такий  закон.  Мир.  ХРВ.  261. 

Настановлятися,  вляюся,  ешся,  сом. 
в.  настановитися,  влюся,  вишся,  и.= 
Наставлятися  1  и  2. 

Настарчати,  чаю,  еш,  г.г.=Настачати- 
А  я  зілля  настарчаю,  їх  із  лиха  виручаю. 
Стор.  МПр.  159. 

Настати.  См.  Наставати. 

Настачати,  чан»,  еш,  сов.  в.  наста- 
чити, чу,  чиш,  гл.  Нрипасать,  припасти, 

ириготовляті.,  приготовить,  доставлять,  до- 
ставить вдоволь.  Усе  то  настачили...  ні- 

женські  міщане.  К.  ЧР.  268.  По  десять  разів 
на  день  їси  і  хліба  тобі  не  настачиш!  Не 
настануть  мої  руки  на  трьох  дітей  і  на 
його.  Г.  Барв.  284.  — Чого  чорт  плаче? — 
Що  панам  людей  не  настане.  Ном.  №  1141. 

Настачитися,  чуся,  чишся,  г.».-=На- 
стачити.  Прядева  на  вірьовкгі  не  наста- 

чишся. Стор.  МПр.  81. 

Настеж,  настежінь,  настежір,  нар.= 
Настіж.  Бх.  Зн.  40. 

Настелити.  См.  Насталювати. 

Настелювати,  люю.  еш,  сов.  в.  на- 
стелити, лю,  леш,  гл.  Настилать,  наст- 

лать. Поміст  шклом  настеляти.  Рудч. 
С.;.  II.   105. 

Настерігати,  гак,,  еш,   сов.  в.  насте-  • 
регги,  режу^  жеш,  гл.  Подстерегать,  под- 

стеречь, подкарауливать,  подкараулить. 
Настерти,  ся.  См.  Настирати,  оя. 
Настигати,  гаю,  еш,  сов.  в.  настиг- 

нути и  настигти,  гну,  неш,  гл.  1)  До- 
гонять, догнать,  настигать,  настичь.  В  село 

із  Лісу  вовк  забіг...  Проклятий  люд  з  со- 
баками настиг.  Гліб.  40.  2)  Приходить, 

лрійти;  являться,  явиться;  приближаться, 

приблизиться;  прибывать,  прибыть;  поспі- 
вать, поспіть.  А  за  тим  настигли  сестри, 

куми  та  зовиці.  Мкр  Н.  18.  Настигає 
й  весна.  Г.  Барв.  374.  Темна  нічка  на- 

стигала. Мкр.  Н.  35.  Ти  в  дорозі  не  ечу- 
єіися,  як  спасівка  настигне.  Кв.  І.  84.  Бог 
мені  поміг:  настигнув  в  пору  на  весілля. 
Мкр.  Н.  31.  Настигли  в  город  Таганрог. 
Мкр.  Г.  64.  3)  Созрівать,  созріть  (о  мно- 
гомъ)  Настигни  груші,  яблука.  Левиц. 
Пов.  236.  Настигли  ягоди.  Рудч.  Ск.  І.  146. 

Настил,  лу,  м.  Слой  сніга  на  корі 
дерепьевъ,  крышахъ  зданій  и  пр.  Б"рз.  у. 

Настилати,  лаю,  еш,  гл.  Вышивать 
глалью. 

Настйлування,  ня,  с.  Вышиванье  и 
вышивка  гладью.  Чуб.  VII.  415. 

Настинати,  наю,  еш,  гл.  Срубить  мно- 
го, убить  многихъ  ріжуїцимь  орудіемь. 

Повен  двір  і  сад  їх  настинато  та  наві- 
шано  горопах.  К.  ЦН.  274. 

Настирати,  сов.  в.  настерти.  Встрі- 
чено  только  иъ  безличной  формі:  Настёрло: 
припало,  загорілось,  приспичило,  захоті- 

лось. Мнж.  186. 
Настиратнся,  раюся,  ешся,  сов.  в. 

настбртися,  стер^ся,  решся,  и.  Домо- 
гаться, добиваться,  добиться,  настаивать, 

настоять.  А  щоб  „Положеніе"  читати, 
так  цілю  нема.  Як  роздали  „Положеніеи, 
так  воно  і  спочиває  чистеньке  у  волості, 
чи  там  де:  нема  татіх..,  щоб  йому  на- 
стгірались.  О.  1862.  VI.  05.  Це  вже  я  на- 
стерся,  щоб  більшу  (хату)  робили,  а  то  б 
ще  менча  була.  Миргор.  у.  Слов.  Д.  Эварн. 

Настиритися.  См.  Настирюватися. 
Настирливий  и  настирний,  а,  є.  На- 

доідливьій-  Настирлива  муха.  Харьк.  у. 
Слов.  Д.  Эварн.  Настирна  дитина. 

Настирюватися,  рююся,  ешся,  сов.  в. 
настиритися,  рюся,  ришся,  м.  Надоідать, 

84» 
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надоесть,  опротивіть  кому  своей  навязчи- 
востью. Так  уже  настирилась  мені,  що 

вже  не  знаю,  як  од  тебе  одчепитись.  Левиц. 
К.  С  60.  Старшина  настирився  людім, 
крий  Боже!  бо  не  одною  й  не  другого  скрив- 

див. Канев.  у.  Настирився  людім,  то  й 
віддали  в  москалі,  бо  як  стеріг  ліса,  то  все 
людей  бив  своїх.  Канев.  у. 

Настіж,  нар.  Настежь.  /  сіни  й  хата 
перед  тобою  настіж.  К.  ЧР.  222. 

Настільник,  ка,  Скатерть.  НВолып.  у. 
7ішд  застелений  чистим  настільником.  О. 
.862.  У.  77.  Дівчата  несуть  сорочки, 
киті  рушники,-  настільники.  К.  Орися. 

Настобурчитн,  ся  в  настовбурчити, 
ся.  См.  Настобурчувати,  ся  и  настов- 

бурчувати, ся. 
Настобурчувати  л  настовбурчувати, 

чую,  еш,  сов.  в.  настоб^рчнти  в  настов- 
бурчити, рчу,  чиш,  гл.  Наеживать,  нае- 

жить,  приподнимать,  приподнять  (волоса, 
шерсть).  Величезний  звір  ....  підняв  спину 
і  настобурчив  на  спині  темну  сизу  шерсть. 
Левиц.  Пов.  98. 

Настовбурчуватися,  чуюся,  сшся, 
сов.  в.  насто(в)б^рчитиея,  чуся,  чишея, 
гл.  Приподниматься,  приподняться,  стано- 

виться, стать  дыбомъ  (о  волосахъ,  шерсти). 
На  голові  волосся  настовбурчилось  як  ще- 

тина- Левиц. 

Настовп^жити,  ся.  См.  Настовпужу- 
вати,  ся. 

Настовпужувати,  жую,  еш,  сов.  в. 
настовп^жити,  жу,  жиш,  гл.=Настов- 
бурчувати. 

Настовпужуватися,  жуюся,  вшся, 
сов.  в.  настовпужитися,  жуся,  жишся, 
іл.=Настовбурчуватися. 

Настолбчити.  См.  Настолочувати. 
Настолбчувати,  чую,  еш,  сов.  в.  на- 

столбчити, чу,  чвш,  гд.= Настоптувати, 
настоптати.  Ногою  настолочив  хробака. 
Вх.  Зн.  40. 

Настошрити,  рю,  риш,  г.г=Насто- 
рошити. 

Настоптати.  См.  Настоптувати. 
Настоптувати,  тую,  еш,  сов.  в.  на- 

стоптати, пчу\  чеш,  гл.  Наступать,  на- 
ступить. Турн  злобно  сильною  п'ятою  на 

труп  Паланта  настоптав.  Котл.  Еи. 
VI.  ЗО. 

Насторожити,  жаю,  еш,  сов.  в.  на- 
сторожити, жу,  жиш,  гл.  Настораживать, 

насторожить,  приготовлять,  приготовить  къ 
чему-либо.  Насторожити  ноги.  Налречь  ноги 
къ  усиленному  біту.  Ми  свої  ніженьки  на- 

сторожали,  щоб  хорт  не  догнав.  Рудч. 
Ск.  І.  16. 

Насторбчувати,  чую,  еш,  сов.  в.  на- 
сторбчити,  чу,  чиш,  гл.  1)  Наставлять, 
наставить,  поднимать,  поднять.  Насторо- 
чила  свиня  щетину  мов  їжак.  2) — вуха. 
Навострить  уши.  Еней  наш  посторонни 
уха.  Котл.  Ен.  III.  73. 

Насторбшити.  См.  Насторошувати. 

Насторбшувати,  шуго,  еш,  сов.  в.  на- 
сторбшити, шу,  шиш,  ід.=Насторочува- 

ти.  Маруся  так  уші  й  насторошила,  щоб 
чути  все,  и(о  будуть  говорити.  Кв.  І.  12. 
(Кіт)  уші  нашорошив.  Сим.  230. 

Насторч,  нар.  1)  Вертикально.  2) — ка- 
зати. Противоречить,  спорить.  Така  добра 

вдалася,  що  ніколи  й  слова  насторч  на 
скаже.  Мир.  ХРВ.  336. 

Настоювати,  юю,  еш,  сов.  в.  настоя- 
ти, тбю,  їш,  ід.  Настаивать,  настоять 

(жидкость  на  чемъ-либо). 
Настбянка,  ки,  ж.  Настойка. 
Настояти.  См.  Настоювати. 

Настоящий,  а,  є— Справжній.  На- 
стояща  козачка.  МВ. 

Настрахати,  хаю,  еш,  и.  Напугать, 

Лпугать. 
Настрахатися,  хаюся,  вшся,  гл.  На- 

пугаться, испугаться.  Г.  Барв.  518. 
Настрашити.  См.  Настращувати. 

Настрашитися,  ш^ся,  шншся,  гл.  На- 
пугаться. Желех. 

Настрашка,  ки,  ж.  Устрашеліе.  Зро- 
бити настрашку.  Ностращать,  попугать  сло- 
вами или  дійствіемг.  Я  б  йому  зробив  на- 

страшку, як  би  він  був  зостався  з  хлоп- 
цями, так  утік  бо.  Екатерин,  у.  (Залю- бовск). 

Настрашувати,  шую,  еш,  сов.  в.  на- 
страшити, шу,  шйш,  гл.  Нацугивать,  напу- 

гать. Цю  ніч  так  мене  настрашило:  ходить 
та  й  ходить  щось  попід  вікнами.  Черниг. 
у.  Я  тепер  так  дивлюся,  щоб  не  було  іскри 

в  попелі,  бо  мене  вже  настрашило:  виси- 
пала попіл  під  пліт  та  й  байдуже;  аж 

вихожу,  а  з-під  плоту  курить, — уже  зай- 
мається. Черниг.  г.  ЙГ  свою  дочку  собаками 

настрашила,  щоб  на  вулицю  не  вибігала. 
Черниг.  у. 

Настренець,  мця,  м.  Наслідник-ь. Ананьев,  у. 

Настренчити.  См.  Настренчувати. 

Настренчувати,  чую,  еш,  сов.  в.  на- 
стренчити, чу  чиш,  ід.  Настраивать,  на- 

строить, возбуждать,  возбудить.  Проклята 
Параска    настренчила    всіх    дітей   проти 
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мене.  Левиц.  ПЙО.  І.  381.  Так  настрен- 
чила її  против  чоловіка,  що  вона  Пою  зне- 

навиділа. См.  Наструнчити  и  настрючити. 
Настрілйти,  лйю,  вш,  гл.  Настрілять. 

Наш  стрілець  сьогодня  багато  качок  ,іа- 
стріляв. 

Настроїти,  ся    См.  Настроювати,  ся. 
Настромити,  ся.  См  Настромлюва- 
ти, ся. 
Настромлювати,  клюю,  еш,  сов.  в. 

настромити,  ■  млю,  миш,  гл.  Натыкать, 
наткнуть,  надівать,  надіть.  Одинчика  убили 
і  настромили  на  віху  іюю  козацькую  го- 

ловку. Котл.  Ен.  У.  61. 
Настромлюватися,  лююся,  ешся,  сон. 

в.  настромитися,  млюся,  мишся,  гл.  На- 
тыкаться, наткнуться. 

Настроювати,  юю,  еш,  сов.  в.  на- 
строїти, рою,  їш,  м.  Настраивать,  настро- 

ить. Настроите  мулгки.  Чуб.  У.  1125.  .Як 
дг/дку  настроїш,  так  вона  грає.  Чуб.  І.  253. 

Настроюватися,  ююея,  ешся,  сов.  в. 
настроїтися,  роюся,  їшся,  гл.  1)  Настраи- 

ваться, настроиться.  2)  Приготовляться, 
приготовиться.  Настроїтись  на  баталію. 

Настругати.  См.  Настругувати. 
Настругувати,  гую,  еш,  сов.  в.  на- 

стругати, гаю,  еш,  гл.  Настругивать,  на- 
стругать; Желех. 

Наструнчити.  См.  Наструнчувати. 
Наструнчувати,  чую,  еш,  сов.  в.  на- 

струнчити, чу,  чиш,  г.».=Настренчува- 
тн,  настренчити.  Наструнчити  їх,  щоб 
уже  в  один  голос  співали.  Мир.  ХРВ.  278. 

Настрючити,  чу,  чиш,  м.=Настрен- 
чити.  Пират,  у    Слов   Д.  Эварн. 

Настрямок,  мку,  м.  Небольшое  коли- 
чество, небольшой  возъ  сіна,  соломы,  дровъ. 

Набрав  дров  настрямок.  Сторгував  настря- 
мок сіна.  Харьк.  у.  Ум.  Настрямочон. 
Наступ,  пу,  м.  Наступленіе.  Тяжкі 

гріха  впинили  предків  нагиих  від  наступу 
на  землі  християнські.  К.  МБ.  X.  18. 

Наступати,  паю,  еш,  сов.  в.  наступи- 
ти, плю,  лиш,  м.  1)  Наступать,  насту- 

пить на  что.  Даю  вам  силу  наступати  на 

гадюки.  Св.  Л.  X-.  19.  2)  Надвигаться,  надви- 
нуться, подходить,  подойти.  Наступає 

чорна  хмара.  Нп.  3)  Наступать,  наступить, 
нападать,  напасть.  4)  Наставать,  настать. 
Весна  наступає. 

Наступник,  ка,  м.  Нреемникъ. 
Наступниця,  ці,  ж.  Преемница.  Желех. 
Наступцем,  нар.  Наступательпо,  рі- 

шптельно. 

Настягатися,  гаюся,  ешся,  гл.   ̂ На- 

браться съ  нікоторьімь  затрудненіемь  (о 
многомъ).  Настягалося  рублів  на  кільки 
грошей.  Мир.  ХРВ.  59.  2)  Насобирать,  на- 

брать (многое  и  съ  трудомъ).  Ви  тут 

з  матір'ю  то  сим,  то  тим  боком  настя- 
гаєтесь на  зіму.  Мир.  ХРВ.  16.  3)  Насо- 

бираться,  сойтись  (о  людяхъ).  Як  де  лу- 
читься весілля,  чи  празник,  чи  що,  то 

гостей  настягається,  що  їі  голці  не  впаспти. 
Св.  Л.  201. 

Насувати,  ваю,  еш,  сон.  в.  насунути, 
суну,  неш,  гл.  1)  Надвигать,  надвинуть. 
І  шапку  на  очі  насунув.  Котл.  Ен.  У.  39. 
2)  Надвигаться,  надвинуться.  Ніч  насу- 

нут темна.  Г.  Барв.  462.  3)  Появляться, 
появиться  во  множестві.  Весь  город  насу- 

нув у  світлиці.  Левиц.  I.  263, 
Насуватися,  ваюся,  ешся,  сов.  в.  на- 

сунутися, нуся,  нешея,  гл.  1)  Надви- 
гаться, надвинуться.  2)  Появляться,  по- 
явиться вО  множестві.  Насунулось  лиха  до 

бісовою  батька.  Ном.  Л;  2022. 
Насукати,  каю,  еш,  гл.  1)  Насучить. 

До  я  гї  свою  поведу,  із  лгік  мутузок  насу- 
кавши. Чуб.  У.  529.  2)— бубликів.  Наді- 

лать  баранокъ.  Новомоск.  у.  (Залюбовск ). 

Насумритися,  рюся,  ришея,  гл.  На- 
хмуриться. Зміен.  у. 

Насунути,  ся.  См.  Насувати,  ся. 
Насуперекй,  нар,  Наиерекоръ,  въ  пику. 

Він  все  тобі  насуперски  робе.  Черк.  у. 
Насупити,  си.  Си.  Насуплювати,  ся. 
Насуплювати,  плюю,  еш,  сов.  в.  насу- 

пити, плю,  пиш,  гл.  Нахмуривать,  нахму- 

рить. Насупити  брови.  1  Данило  иншги'і став,  як  одружився:  вже  не  насуплені  чорні 
брови  і  на  устах  ласкавіш  усміх.  МВ.  І. 
Насупило, — аж  світу  Божого  не  видно. 

Насуплюватися,  плююся,  ешся,  сов. 
в.  насупитися,  плиюя,  пишся,  гл.  На- 

хмуриваться, нахмуриться  Один  з  троянської 
громади,  насупившися,  все  мовчав.  Котл. 
Ён.  II.  34.  Лемігика  сидів  насупившись. 
Левиц.  І.  275.  А  тут  хмара  насупилась 
і  зразу  така  темрява!  Г.  Барв.  236. 

Насупонитися,  нюся,  нишся,  ».і.= 
Насупитися.  Насупонивсь  як  тоЛ  -сич. 
Ном.  №  3374. 

НасУпуватий,  а,  є.  Иміющій  суро- 
вый видъ. 

Насушити.  См.  Насушувати. 

Насушувати,  шую,  еш,  сов.  в  насу- 
шити, шу,  шиш,  !.і.  Насушивать,  насу- 

шить. Ми  сухарів  насушим    Ном. 
Насущний,  а, е.  Насущный.  Як  пю  тяж- 
ко той  насущний  люде  добувають.  Шевч. 



Юв2 Насущник — Напіскн. 

Насущник,  ка,  м.  Насущный  хлібь. 
Він...  крівавицею  добува  той  насущник. 
Сим.  217. 

Насхил,  насхиль,  нар.  Склонясь,  на- 
клонившись, полу-лежа;  наклонно.  Усю  ніч 

насхил  проседіла.  Міус.  окр.  Насхилъ  стіл 
стоггт    Конетантиногр.  у. 

Наський,  а,  е.  Нашъ,  намъ  принадле- 
жащей, а  не  иностранный.  Сим.  53.  Чи 

щире  воно  там  все  наське,  чи  тільки  насъ- 
ким  помазалось?  О.  1862.  І.  76.  Це  корова 
не  наська,  а  чорноморська.  О.  1861.  VI. 
165.  Наських  пирогів  ляхи  не  печуть. 
Ном.  №  862. 

Насити,  сяю,  еш,  гг.  — Насіяти.  На- 
сяла  милгн.ька  білої  лелії.  Гол. 

Натаврити,  рю,  рищ,  и  Поклеймить, 
наложить  клеймо. 

Натаганити,  ню,  ниш,  гл.  1)  Много 
наложить.  Васильк.  у.  2)  Много  наго- 
товить. 

Натантйрити,  рю,  риш,  гл.  Нагово- 
рить, наділать?  Се  він  натантирив,  Ле- 

вашову щось  сказав,  мусів  той  йому  пові- 
рить, да  ввесь  город  розчухрав.  КС  1882. 

V    534. 
Натанцюватися,  цгоюся,  ешся,  гл. 

Натанцоваться.  Натанцюєтесь  іще,  поки 
до  третіх.  Шевч.  308. 

Натарабанити,  ню,  ниш,  и.  Набара- 
банить. Мені  у  млині  вуха  натарабанило. 

Натасувати,  с^ю,  еш,  гл.  1)  Набить, 
наколотить.  І  боки  так  натасувала...  Котл. 
Ен.  VI.  65.  2)  Набить,  наполнить  что- 
либо.  Натасувати  в  горне  бульби.  Вх. 
Зн.  40. 

Натворити,  рю,  риш,  и-  Наділять, 
натворить.  Бачите  ви,  ловці- молодці,  чого 
ви  натворили.  Шевч.  289. 

Нате.  См.  На. 
Затекти.  См.  Натікати. 

Натенькй,  ків,  м.  мн  Давити  натень- 
кй.  Долать  намеки. 

Натерменувати,  н^ю,  еш,  гл.  Обозна- 
чить; записать. 

Натерпітися,  плюса,  пйшея,  гл.  На- 
терпіться. Вже  лихою  ми  натерпілись  до- 

волі. Левиц.  І.  282. 
Натерти,  ся.  См   Натирати,  ся. 
Натерть,  ти,  ж.  Измельчившаяся  отъ 

тренія  солома.  Камеп.  у. 
Натесати.  См    Натісувати. 
Натечи,  чу\  чеш,  гл.  ==  Натекти. 

Желех. 
Натиканий,  а,  е.  Съ  вытканными  узо- 

рами (о  тканяхъ).  Купила  на  ярмарку  на- 

божник,    заполоччу   натиканий-    Спідниця 
натикана.  Черниг.  у. 

I.  Натикати,  каю,  еш,  сов.  в.  на- 
ткати, тчу,  тчеш,  «.*.  1)  Только  въ  с.  в.: 

наткать  извістное  количество.  2)  Ткацкимъ 
способоыъ  ділать,  еділать  узоры  на  ткани. 

Натикати  квітки.  Лебед'.  у. 
II.  Натикати,  каю,  еш,  сов.  в.  нати- 

кати, каю,  еш,  гл.  1)  Натыкать,  натыкать. 
Натикала  за  намітку  зеленої  рути.  Чуб. 
V.  1132.  2)  Натыкать,  наткнуть  на  что. 
Жухариці  дрібненької  не  наток  би  на  удку. 
Вх.  Зн.  40. 

Натина,  ни.  ж.  1)  Раст.:  дикая  ле- 
беда, Спепоройшт  аІЬига  Шух.  I.  21.  2) 

Кушанье  изъ  лебеды.   КоІЬ.  I.  54. 
Натинати,  наю,  еш,  сов.  в.  натяти, 

тну,  неш,  гл.  Нарублявать,  нарубить,  на- 
резывать, нарізать. 

Натинатися  наюея,  ешся,  сов.  в.  на- 
тятися, тнуся,  иешея,  гл.  1)  Натыкаться, 

наткнуться  на  острое  и  обрізаться,  нака- 
лываться, наколоться.  Натявся  на  косу. 

2)  Натужиться,  понатужиться.  Я  іще  як 
натнусь,  дак  іще  й  тебе  переживу. 

Натинйна,  ни,  ж.  Овечья  шерсть^ 
снятая  съ  годовалой  овцы.  Шух.  I.  196. 

Натиня,  ні,  ж.  Стебель,  ботва  (кар- 
тофельная). Угор. 

Натирати,  раю,  еш,  сов.  в.  натерти 
трУ,  треш,  гл.  1)  Натирать,  натереть 
Знайшла  ріпу,  натерла  на  тертушку 
Мир.  Пов.  П.  52.  2)  Напирать,  напереть, 
Козаки  на  піхоту  міцно  натирали.  Гол.  I 
34.  3)  Настаивать,  докучать.  Не  натирай 
бо  бачиш,  що  ніколи.  Брацл.  у. 

Натиратися,  риюся,  ешся,  сов.  в.  на 
тертися,  труся,  решся,  гл.  Натираться 

натереться. Натирачка,  кн,  ж.  У  сапожн :  дере 
вянный  брусокъ  для  приглаживанія  каб 
лука.  Сумск.  у. 

Натйрити,  рю,  риш,  м.  Натащить 
Вже  повну  холодну  натирили  і  людей,  \ 
жінок,  і  дівчат,  і  малих  дітей.  Кв.  II.  286 

Натиск,  ку,  м.  1)  Надавливаніе,  на 
тискиваніе.  2)  Давка,  толпа.  Натиск  та 

кий,  що  й  пройти  не  можна,  свічки  по- 
ставити. Канев.  у. 

Натискати,  каю,  еш,  сов.  в.  натис- 

нути, ну,  неш,  гл  1)  Натискивать,  на- 
тиснуть, надавливать,  надавить,  нажимать, 

нажать.  2)  Налегать,  налечь.  Мировий  на- 
тискає,  щоб  школа  була. 

Натиски,  нар.    Нажиная,    натискивая, 
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давя.    Напився...    Доброму   коню   натиски 
налягає.  Лукаш.  43. 

Натиснути.  Си.  Натискати. 
Натйснутися,  нуси,  нешся,  гл.  На- 

тісниться,  латолпиться. 

Натичка.  кн,  ж.  Короткій  кодъ,  вбн- 
тьіі;  не  вь  землю,  а  въ  илетень,  возлі 
большого  кода,  если  послідній  окажется 
короткимъ  и  не.  лаетъ  возможности  про- 

должать городить.  Мнж.   186. 

Натівати,  ваю,  вш.  ».*.  Начинать?  за- 
тівать? Оце  взне  на  иншу  нітіва  (о  ре- 

бенкі,  сперва  смеявшемся,  а  потомъ  на- 
чавшемъ  плакать).  Зміев.  у. 

Натікати,  каю,  еш,  сов.  в.  натекти, 
течу\  чеш,  гл.  Натекать,  натечь.  Водиця 
сама  в  хату  натече.  Чуб-  V.  897. 

Натісувати,  сую,  еш,  сов.  в.  нате- 

сати, тешу",  шеш,  гл.  Натесывать,  нате- сать. Желех. 

Натішитися,  шуся.  шишея,  гл.  На- 
тішиться, насладиться.  Та  нехай  же  я 

перше  сама  тобою  натішусь,  рибко,  нехай 
на  тебе  надивлюся.  МВ.  (О.  1862.  НІ.  39). 
От  прггходять  до  церкви  іпа  й  не  наті- 

шаться. Рудч.  Ск.  II.   197. 
Наткати.  См.  І  Натикати 

Наткатися,  тчу"ся,  чешся,  гл.  На- ткаться. 
Наткнути,  ну\  нёш,  іл.=  Настромити. 
Наткнутися,  н^ся,  нешся,  гл.  На 

ткнуться,  натолкнуться.  Шукаю,  шукаю.. 
Господи  б  хотілось  згадать  хоть  що  не- 
будь!  Та  оце  й  наткнувсь  на  таке  погане 
ггр  так  і  заснув,  Боїу  не  молившись.. 
Шевч.  563. 

Натягти,  тну",  неш,  м.=Натякнути Ти  натни  мені  тоді,  щоб  я  згадав.  Алек 
сандров.  у.  Слов.  Д.  Эварн. 

Натовкмачитн.  См.  Натовкмачувати. 
Натовкмачувати,  чую,  вш,  сов.  в. 

натовкмачитн,  мачу,  чиш,  і.и  Набивать, 
набить,  напихать.  Натовкмачс  було  туди 
сухарів  житннх.  О-   1861.  XI.  27. 

Натовкти,  вчу,  чеш,  гл.  1)  Натолочь. 
2)  Побить.  Не  раз,  не  два  головоньку  на- 

товче. Чуб.  V.  638. 
Натовктися,  вчуся,  чешся,  м.  Нато- 

лочься. 

Натовп,  ну,  .м.  Стеченіе,  скопленіе 
народа,  толпа.  За  тим  натовпом  (що  гості 
на  весіллі),  к.юпотом  та  трусою,  то  н 
не  урвала  й  годинки  з  людьми  попроща- 

тись. МВ.  (О.   1862.  III.  50). 
Натовпитися,  плюся.  пишся,  и.  На- 

биться, натісниться,  столпиться.  Людей 
натовпилось  повнісінька  хата.  Левиц.  І.  21. 

Натовчи,  чу\  чеш,  гл.  =  Натовкти. 
Желех. 

Натокмачуватн,  чую,  еш,  гл.  я  пр.= 
Натовкначувати  и  пр 

Натолбчитн.  См.  Натолочуватм 
•Натолбчувати,  чую,  вш,  сов.  в.  на- 

толбчитн, чу,  чиш,  гл.  Много  вытапты- 
вать, вытоптать  (о  траві,  хлібі).   Желех. 

Натомити,  ся.  См.  Натомлювати,  см. 
Нптбмість,  натбмісць,  натбмісь,  нар. 

Вмісто  того,  за  то.  Він  скупий,  так  жінка 
натомісь  щедра.  Лебед.  у. 

Натомлювати,  люю,  вш,  сов.  в.  на- 
томити, млю,  миш,  гл  Утоплять,  уто- 

мить. 
Натомлюватися,  лююся,  ешся,  сов.  в. 

натопитися,  млюся,  мишся,  гл.  Утом- 
ляться ,  утомиться.  Я  не  натомивсь. 

Рудч.  Ск. Натопити.  См.  Натоплювати. 

Натбпкуваннй,  а,  є— Натоптуваний. 
Натоплювати,  люю,  вш,  сов.  в.  на- 

топити, плю,  пнш,  гл.  1)  Натапливать, 
натопить.  Натопи  хату.  Ном.  2)  Расплав- 
ливать,  расплавить  (о  металлі),  натапли- 

вать, натопить  (о  жирі,  салі). 
Натбптаний,  а,  є.  1)  Плотно  набитый. 

2)  О  голові:  полная  ума. и  знаній.  їй  любо 
було  одкривати  світ  його  очім,  утішно  ду~ 
мати:  з  якою  натоптаною  головою  виросте 
її  онуча.  Мир.  ХРВ    ЗО. 

Натоптати.  См.  Натоптувати. 
Натоптень,  тня,  м.  Ледъ,  образовав- 

шійся  оть  слежавшагося  сніга. 

Натоптуваний,  а,  є.  1)  Плотно  наби- 
тый. 2)  Плотный, .  кріпкій;  о  человікі: 

толстый,  плотный.  Малий  дуб,  та  натоп- 
туваний. Ном-  №  6342.  Товспш  натопту- 

вана жінка.  Мир.  ХРВ.  65. 
Натбптуватн,  тую,  еш,  сов.  в.  натоп- 

тати, пчу\  чеш,  м.  1)  Натаптывать,  на- 
топтать (ногами  грязи).  2)  Набивать,  на- 

бить плотно. 

Наторгувати,  г^ю,  еш,  гл.  Наторго- 
вать. 

Наторгуватися,  г^юся,  ешся.  и.  На- 
торговаться. 

Наторбчнтн,  чу,  чнш,  гл.  1)  Надер- 
гать (нитокъ).  Напгороч  ниток  з  панчохи. 

2)  Наболтать  пустяковъ.  Це  вам  снилось, 
а  «н  й  панові  наторочили.  К. 

Наточити.  См.  Наточувати. 
Наточка,  ки,  ж.  Надставка. 

Наточувати,  чую,  еш,   сов.  в»  нате- 
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чйти,  чу,  чиш,  гл.  1)  Нацеживать,  наце- 
дить (изъ  бочки).  У  нас  у  дворі  є  багато 

бочок  з  оливою,  пійшла  та  й  наточила. 

Рудч.  Ск.  II.  151,-  2)  Просеивать,  просіять 
сквозь  решето  (зерно). 

Натравка,  кн,  ж.  Полка  въ  кремне- 
вомъ  ружье. 

Натрапити,  ся.  См.  Натрапляти,  на- 
траплюватися. 

На-трапку\  нар.  ГдЬ  ни  попало,  гдЄ 
найдешь. 

Натрапляти,  лаю,  вш,  сов.  в.  натра- 
пити, плю,  пиш,  гл.  Попадать,  попасть 

на  что,  находить,  найти,  наталкиваться, 
натолкнуться;  встречать,  встретить.  На- 

трапила коса  на  камінь.  Нои.  №  4142. 
Прийшли  вони  в  село  да  и  натрапили  як 
раз  на  того  діда.  ЗОЮР.  П.  21.  Ми  смія- 

лись із  радощів,  гцо  натрапили  таких  гар- 
них людей.  Г.  Барв.  43. 

Натрап  лишатися,  плююся,  ешся,  сов. 
в.  натравитися,  плюся,  пишся,  гл.  Слу- 

чайно приходить,  прійти.  У  головоньках 
росте  травиця,  ніхто  до  тіла  не  натра- 
питься.  Нн. 

Натрощити,  щу\  щйш,  ш.  Наломать; 
раздавить  (многое). 

Натроюдити,  джу,  диш,  гл.  Нагово- 
рить неправды  или  съ  цЄлью  настроить 

изнестнымъ  образомъ.  Вона  йому  натрою- 
дила  ию  знала.  Брехала;  брехала,  та  вже  й 
нікуди.  Миргор.  у.  Слов.  Д.  Эварн.  См. 
Натруюдити. 

Натрудити,  джу\  диш,  гл.  1)  Утомить 
работой.  Лона  не  натрудила  своїх  білих 
ручок.  Мир.  ХРВ.  71.  2)  =  Намуляти. 

Натрудоватіти,  ватію,  вш,  гл.  1)  Сде- 
латься шелудивымъ.  Вх.  Зн.  40.  2)  Сде- 
латься въ  лицЄ  брюзглымъ  и  мЄднокрас- 

наго  цвЄта_  Піяк  натрудоватіе.  Вх.  Зн.  40. 
Натр^иник,  ка,  м.  Покрывало  для 

гроба. 
Натрунник,  ка,  \/.=Ндтрумник.  Вх. 

Зн.  40. 

Натрус,  су,  л.=Натруска  1. 
Натрусити.  См.  Натрушувати. 
Натруска,  ки,  ж.  1)  Зерна  хлЬба, 

смешанный  съ  битой  (послЄ  молотьбы)  со- 
ломой. 2)  Рогъ  съ  порохомъ  для  насыпки 

па  полку  ружья  пороху. 
Натрусом,  нар.  О  меряніи  сыпучихъ 

твлъ:  не  набивая,  не  натискивая  сверху, 
а  довольствуясь  тЪмъ,  сколько  войдетъ 
при  простомъ  насипаній.  Натрусом  мі- 

ряти овес,  жито. 
Натрутитн    См.  Натручувати. 

Натручувати,  чую,  вш,  сов.  в.  иа- 
тр^тити,  р^чу,  тиш,  гл.  Наталкивать,  на- толкнуть. 

Натрушувати,  шую,  вш,  сов.  в.  на- 
трусити, руш^,  сиш,  гл.  1)  Натрясать, 

натрясти.  Натруси  яблук.  2)  Разсыпать, 
насыпать,  насаривать,  насорить.  3)  Встря- 

хивать, встряхнуть  мешкомъ,  набивая  его 
СЫПуЧИМЪ   ТоЛОМЪ. 

Натруюдити,  джу,  диш,  гл.=Натрою- 
дити.  Нехай  би  стара,  а  то  й  доня:  і 
тій  мати  натруюдила,  чого  знала, — дове- 

лось Миколі  й  од  Христини  терпіти  і 
речі  недобрії,  і  зневагу.  О.  1861.  УШ. 

Кузьм.  23. Натрясти,  су\  сеш,  гл.  Встряхнуть, 
натрясти.  Натряс  його  за  чуба. 

Натрястися,  су\зя,  сешся,  гл.  Натряс- тись. 

Ватага,  ги,  ж.  Напряженіе,  усиліе. 
Натугою.  Съ  усил1емъ.  Дірка  така  була, 
гцо  влізти  можна  було  натугою,  а  так  не 
влізеш.  Новомоск.  у. 

Натужати,  жаю,  вш,  гл.  Гнать  лошадь 
сверхъ  силъ  ея.  Ми,  їдучи,  не  натужали 
коня.  Волч.  у.  (Лободовск.). 

Натужити,  жу,  жиш,  гл.  Напрягать, 
натягивать. 

Натужно,  нар.  Усиленно.  Сказавши,  в 
Новіша  вп'ялася  і  обняла  за  поперек  і  так 
натужно  простяглася,  гцо  світ  в  очах  обох 
померк.  Котл.  Ен.  VI.  37. 

Натужуватися,  жуюся,  ешся,  гл.  Си- 
литься. Аж  натужується,  щоб  не  смі- 

яться, та  ніяк  не  здержиться.  Мир.  Нов. 
П.'  64. 

Натупати,  паю,  вш,  гл.  1)  Нагрязнить 
ногами.  2)  Пригрозить,  топая  ногами. 

Натупатися,  паюся,  ешся,  гл.  Уто- 
миться хождешемъ,  натоптаться.  Натупа- 

лась старенька.  Сим.  205. 

Натуркатися,  каюся,  ешся,  м.=На- 
тупатися. 

Натупотіти,  почу\  тйш,  іл.=Нату- пати  2. 

Натура,  ри,  ж.  1)  Природа.  Вовча 
натура  тягне  до  лісу.  Чуб.  І.  239.  2)  На- 

тура, характеръ.  Гарний  хлопець  на  на- 
туру, гарно  грає  на  бандуру.  Нп.  Нехай 

сердиться,  коли  в  його  така  сердита  на- 
тура. Шевч.  (О.  1862.  VI.  17).  Перестану 

вже  жінки  слухать,  покажу  натуру. 

ЗОЮР.  II."  95.  Не  змагаюсь  із  матіррю, 
хоч  що  мені  каже,  а  все  знаю  і  роблю  собі 
мовчки.  Не  показую  натури,  а  гг  в  мене 
стільки,    як    у    них   обох.    Г.  Барв.   283. 
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3)  У  натурі.  Наяву. —  9м  це  вам  так  снилось? 
— Еге,  снилось! — у  натурі!  Любеч.  Ум.  На- 
туроньиа.  Таку  собі,  моя  мила,  натуроньку 

маю,  що  як  сяду  близько  тебе,  то  все  за- 
•буваю.  Мет.  64. 

Натурбуватнся,  бу"юся,  ешся,  гл.  По- беспокоиться иного. 

Натуристий,  а,  е.  Капризный,  упря- 
мый. Такий  хлопець  натуристий.  Чи  ми 

його  малим  так  спотворили?  А  тепер  як 

чого  схотів,  так  щоб  по  його  було.  Чер- 
ниговск.  у. 

Натуркати.  См.  Натуркувати. 

Натур  котатн,    кочу",    чеш,    м— На-  ' 
туркати. 

Натуркуваний,  на,  с  Наущенія,  на- 
говоры 

Натуркувати,  кую,  вш,  сов.  в.  на- 
туркати, каю,  вш,  гл.  1)  Наговаривать, 

наговорить  очень  много,  натараторить.  На- 

туркали мені  повні  вуха,— вже  я  не  знаю 
що  й  до  чого.  2)  Наговаривать,  наговорить 
на  кого-либо. 

НатУровька,  кн,  ж.  Ум.  огь  натура. 

Натурчати,  чу,  чйш,  «л.= Натуркати. 

НатутУритися,  рюся,  ришся,  іл.  На- 
ежиться,  встать  (о  перьяхъ,  волосяхъ). 

Шух.  І.  23. 
Натушкувати,  кую,  вш,  »л.  Нало- 

жить много,  заврывъ  что-либо  наложен- 
нымъ.  Натушковано  на  його  зверху  кожу- 

хів, подушок.  Мир.  ХРВ.  249. 
Натха,  хи,  ж.— Надха.  От  мені  ха- 

лепа: натха  напала,  та  вже  днів  з  чо- 
тирі.  Лебед.  у. 

Натхненна,  а,  е=  Надхнений.  Вве- 
ли ж  мою  натхнену  з  неба  волю:  К.  ЦН. 

269. 

Натхнення,  ня,  с.=Надхнення. 

Натхнути,  хну,  нбш,  м.— Надхнути. 
1)  Старий  січовик  натхнув  свою  душу 
в  молодісіньку  душу  онука.  Мир.  ХРВ.  90. 
2)  Українська  пісня  і  неписана  словесність 
народу  українською  натхнули  молоді  уми 
в  Київі  спасенною  думкою.  К.  ХП.  7.  На- 

тхни ж  нас  правдою,  о  Музо  Мельпомено! 
К.  ПС.  6. 

Натхорйти,  рк>,  рйш,  гл.  Навонять. 
А  бодай  би  вас  чорти  взяли!  Ич,  як  на- 
тхорили!  Миргор.  у.  Слов.  Д.  Эварн. 

Натще,  нар.  1)  Натощакъ.  2)  Напрас- 
но. Не  натще  зветься  той  ліс  Чичисбеєвим. 

О.  1861.  XI.  28. 
Нать,  ти,  ж.  Усикъ,  приігвпка  на 

растеніи.  Угор. 

Натьбпатноя,  паюся,  ешся  и  натьбп- 

катяся,  пкаюся,  ешся,  м.  Нажраться. 
Злізь  на  мене  та  й  натьопайся.  Ном. 
№  161  (ст.  295).  Уже  натьопкався  кваші. 

Натюжитися,  жуся,  жишся,  гл.  На- 
питься пьянымъ. 

Натюкати,  каю,  вш,  гл.  Натравить. 

Натюкав  його  собаками- -Де  се  ти  був? — 
Звіря  тюкав. — Натюкав  такою  звіря,  що 
тобі  й  бачить  не  доводилось.  О.  1862. 1.  35. 

Натюпати,  паю,  вш,  гл.  Набігать,  до- 

стать. Тюпала,  тюпала,  та  й  принців  на- 
тюпала. 

Натнжатися,  паюся,  ешся,  гл.  На- 
бігаться, натоптаться. 

Натягати,  гаю,  вш,  сов.  в.  натягти, 

гну,  неш,  гл.  1)  Натягивать,  натянуть. 
Не  натяшй  так  віжок.  Шину  натягти 
на  колесо.  Як  не  натягнете  сьою  лука,  то 
становіться    на    баталію.  ЗОЮР.  І.  163. 

2)  Наняли  ва  і  ь,  напялить,  натягивать,  на- 
тянуть поверхъ  чего-либо.  Натягни,  Боже, 

на  кісіль  шкурку,  поки  мати  з  міста 

прийде.  Чуб.  І.  247.  3)  Натаекивать,  на- 
тащить. Нащо  ти  сюди  мішків  такою 

багато  натягав?  4)  Оттаскать.  Добре  за 

чуби  натягають.  ЗОЮР.  І  106.  5)  Взво- 
дить, взвести.  Ці  люде  напасть  на  нас  на- 

тягають. НВолын.  у.  6)  Наверстывать,  на- 
верстать. Да  чого  там  хвататься?  Все 

равно  два  дні  будуть. — Да  лучче  їдьте,  ви 
вже  там  своє  натягнете.   Грин.  III.  450. 

Натягатися,  гаюся,  ешся,  сов.  в.  на- 

тягтися, гнуся,  нешоя,  гл.  1)  Натяги- 
ваться, натянуться.  2)  Напяливаться,  на- 

пялиться. 3)  Натужиться,  понатужиться. 
Натягається,  як  пес  до  роботи.  Ном. 
№  13730.  Конячка  натяглася  і  покотила 

візок.  Левин.  І.  38.  4)  Напитываться,  на- 
питаться. Вишні  вже  натягаються  горіл- 

кою. 5)  Только  сов.  в.  Натаскаться.  На- 
тягалися за  чуба.  6)  Только  сов.  в.  Упе- 

реться, заупрямиться.  Натягся  та  й  по- 
тягся: 22  рублі  та  й  22  рублі.  Волч.  у. 

Натягач,  чи,  м.  1)  Инструмента:  а)  у 

бочара — для  натягиванія  обручей  на  боч- 
ку; б)  у  колесника — для  натягиванія  обода 

на  спицы.  2)  Веревочка,  составляющая 
часть  шерстобитНаго  луна  (см.).  Черниг.  у. 
3)  Раст.:  а)  Раїїз  яиадгіїоііа  Ь.  б)  Капип- 
сиіиз  1іп£иа  Ь.  в)  Зііепе  посіШога  Ъ 
ЗЮЗО.  I.   130,  133,  136. 

Натягти,  ся.  См.  Натягати,  ся. 
Натяяс,  яса,  м.  Рас.  Кашіпсиїиз  Нпдиа 

Ь.  ЗЮЗО.  I.  133.  См.  Натягач  26. 

Натяк,  ку,  м.  Намекъ.  Чуб.  II.  561. 
Ном.  №  5700. 
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Натякання,  Ля,  с.  Намекъ,'  намеканіе. 
Натякати,  каю,  еш,  сов.  в.  натякну- 
ти, кну\  неш,  гл.  Намекать,  намекнуть. 

Ге!  сказав  він:  ви  обидві  дещо  проминули: 
тільки  про  їду  й  напиток  сяк-так  натяк- 

нули. Мкр.  Н.  34. 
Натякувати,  куп,  еш,  ?д= Натяка- 
ти Я  йому  разів  зо  два  натякував.  Черк, 

у.  Він  оце  йому  про  гроші  натякував.  Ка- 
невск.  у. 

Натяти,  ся.  См.  Натинати,  ся. 
На^бочі,  на^бочу,  нар.  Въ  стороні. 
Науверти,  нар.  Обиняками.  Угор. 
Наудити,  джу,  диш,  гл.  Наудить. 

Риби  не  наудив,  а  лусту  спудив..  Ном. 
№  9860. 

Наувбіч,  нар.  Въ  стороні. 
Наувкр&й,  нар.  На  краю,  на  конці. 

Паузкрай  ниви  курився  димок. 
Наука  ки,  ж.  1)  Наука.  Люде,  осві- 

чені наукою.  К.  Х*П.  134.  Згинула  наука, 
впала  просвіта,  зоставшись  тільки  в  схо- 

ластичних латинських  духовних  школах. 
Універсітетська  наука  бу.ш  тільки  азбука 
Європейської  просвіти.  Левиц.  І.  259.  2) 

Ученіе.  /  в  школу  хлопця  одвела  до  п'яною 
дяка  в  науку.  Шевч.  3)  Урокъ,  поученіе, 
наставленіе.  Оце  тобі  наука,  не  ходи  в  ліс 
без  дрюка.   Ном.  №  7094. 

Наукбвий,  а,  е.  Научный.  Віявся  він 
освітити  науковим  світлом  ту  головку.  К. 
ДС.  33.  Визволення  народу  з  крепацтва 
дорогою  просвіти  разом  і  християнської,  і 
наукової.  К.  XII.  8. 

Наукбвість,  вости,  ж.  Научность. 
Желех. 

Наунір,  кар.=Навмір. 
Наупбрно,  нар.  Настойчиво.  Хочу  оце 

іти  наупорно,  свою  не  попущу  ні  за  що. 
Павлогр.   у. 

Наустйти.  См.  Наущати. 
Научати,  чаю,  еш,  и.=Навчати.  Я 

не  буду  научати,  будем  чарувати.  Чуб. 
V.  93. 

Наушник,  ка,  м.  Наушпикъ  (у  шапки). 
Наущати,  щаю,  еш,  сов.  в.  наустйти, 

ущу\  стиш,  гл.  "  1)  Научать,  наставлять. 
Не  було  в  її  ні  батька,  ні  матері, — ні- 
кому  було  оборонити  або  наустйти.  О. 
1861.  IX.  76.  2)  Подучать,  подучить,  под- 

говаривать, подговорить,  подстрекать.  Дія- 
вол  наустив  його,  і  поміг  йому.  О.  1862. 
II.  72. 

Нахаба,  би,  ж.  1)  Біда,  напасть.  От, 
відкіля  ся  нахаба  на  мене!  2)  Нахальство. 

Нахабний,  а,  е.  Нахальный,  наглый. 

Нахабність,  ности,  ж.  Нахальство, 
наглость. 

Нахажаркати,  каю,  еш,  >л.  Прочесть 
невнятно. 

Нахапати,  паю,  еш,  гл.  Нахватать,  на- 
брать много;  накрасть.  Хіп,  хіп!  Нахапав 

чужих  гусенят  за  пазуху  четверо.  Г.  Барв. 
314. 

Нахаранаркати,  каю,  еш,  іл.— Наха- 
наркатн. 

Нахаркати,  каю,  еш,  гл.  Нахаркать, 
наплевать.  Драг.   1. 

Нахвалитися,  люся,  лишся,  гл.  На- 
хвалиться, нахвастаться.  Поки  хвалько  на- 
хвалиться, будько  набудеться.  Ном.  №  5680. 

Нахвалка,  ки,  ж.  Угроза.  Перед  нею 
Грицько  з  йою  нахвалками.  Мир.  Пов.  1. 
142.  Почув  я,  що  на  неї  нахвалки — бить 
би  то  її.  Екатер.  у.. 

Нахвальшувати,  шую,  еш,  гл.  Сфаль- 
шивить. 

Нахвалюватися,  лююся,  еіпся,  м.= 
Нахвалятися. 

Нахвалитися,  лаюся,  ешся,  гл.  Угро- 
жать. Нахвалялись  обікрасти.  Рудч.  Ск.  І. 

202.  ВилаАв  Хведора,  трохи  не  бив  і  на- 
хвалявся, що...  з  світу  зжене.  Мир.  Пов. 

І.   119. 
Нахварбувати,  бую,  еш,  гл.  Накрасить. 
Нахвасувати,  с^ю,  еш,  гл.  О  колесі: 

обтянуть  ободомъ. 
Нахватати,  таю,  еш,  гл.— Нахапати. 
Нахватйтися,  хвачуся,  тишся, .  гл. 

Быстро  явиться,  подоспіть.  Нахватився 
до  моці,  та  обі  оці.  Ном.  №  13247.  Аж 
тут  і  світ  нахватився.  Начало  світать.  Сві- 

това зірочка  нахватилась.  Нп. 
Нахйлий,  а,  є.  1)  Наклонный,  пока- 

тый. 2)  Сгорбленный,  согнутый.  3)  Склон- 
ный, податливый. 

Нахилити,  ся.  См.  Нахиляти,  он. 

Нахилки,  нар.= Нахильцем.  П'ють 
горілку  не  з  чарки,  а  прямо  нахилки.  Ном. 
№  11566.  Шукати  чарки  я  не  став... 
ковтати  нахилки  почав-  Алв.  19. 

Нахйло,  нар.  Наклонно,  покато. 
Нахильний,  а,  в.  Склонный. 
Нахильність,  ности,  ж.  Склонность. 

Левиц. 
Нахильцем,  нахильці  (пити).  Просто 

изъ  сосуда  безъ  помощи  рюмки  или  ста- 
кана (пить).  Взяв  пляшку  та  й  почав 

пити  горілку  нахильці 
Нахиляти,  лйю,  еш,  сов.  в.  нахили- 
ти, лю,  лиш,  іл.  1)  Наклонять  накло- 

нить. Як  дуба    не    нахилцш,  так  великою 
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сина  на  добре  не  навчиш.  Ном.  №  6006. 
2)  Склонять,  склонить  (кого  къ  чему).  Не 
нахиляв  (її)  на  свою  стёжку.  Г.  Барв.  343. 

Нахилятися,  ляюся,  вшся,  сов.  в. 
нахилитися,  днюя,  лишен,  гл.  1)  Накло- 

няться, наклониться.  От  нахилився,  а  він 
взяв  мене  за  бороду.  Рудч.  Ск.  I.  117.  2) 
Склоняться,  склониться  (къ  чему). 

На'хід,  ходу,  м.  Нашествіе. 
Нахідка,  ки,  ж.  Находка.  Учись,  сину, 

на  старість  буде  як  нахідка.  Поел. 
Нахідний,  а,  е=Навіженнй?  От,  мов 

похідною!  Ном.  Л;  3384.  Тож  нахідна! 
Ном.  №  3384. 

Нахлептатнся,  пч^ея,  чешся,  іл,= 
На  х  л є  ськатися . 

Нахлестатися,  щ^ся,  щешся,  гл.= 
Нахлеськатися  Нахлещусь  борщу.  О. 
1862.  II.  39. 

Нахлеськатися,  каюся,  вшся.  гл.  На- 
лопаться. А  що  вже  собаки  нахлеськалися? 

Нахливці,  пир. =Нахильці.  Випив  го- 
рілку нахливці.  Зміев.  у. 

Нахлйпатися,  паюся,  вшся,  ід.  На- 
плакаться всхлипывая. 

Нахлюпати.  См.  Нахлюпувати. 

Нахлюпувати,  пую,  вш,  сов.  в.  на- 
хлюпати,' паю,  вш,  гл.  Наплескивать,  на- 

плескать. 
Нахлявкати,  каю,  вш,  гл.  Наболтать. 

Нахлявкала  чор-зна-гцо  та  й  пішла.  Зміє»,  у. 

Нахмарити,  гл.  безл.  Покрыться  (ту- 
чами), заволочь  (тучами).  Нехай  лишень 

виясниться,  бач,  як  нахмарило. 
Нахмурити,  рю,  риш,  гд.  Нахмурить. 
Нахмуритися,  рюся,  ришся,  гл.  На- 

хмуриться. 
Нахмурнин.  а,  е.  Пасмурный,  сум- 

рачный. 1  проясни  чоло  нахмурне.  Котл. 
Ен.  VI.  58. 

Нахнюпити,  плю,  диш,  м.  Потупить. 
Вона  ж  нахнюпила  у  землю  очі. 

Нахнюпитися,  плюся,  пишся,  гл.  По- 
тупиться. Молоді  сиділи  нахнюпившись. 

Левиц.  І.   182. 
Наховати,  ваю,  вш,  гл.  1)  Напрятать. 

2)  Схоронить,  похоронить,  нахоронить. 
Находити,  дясу,  диш,  сов.  в.  найти, 

йду\  деш,  гл.  Находить,  найти.  Багатому 
чорт  діти  колише,  а  убогий  і  няньки  не  най- 

де. Ном.  №  1420.  2)  Находить,  найти,  насту- 
пать, наступить;  нападать,  напасть.  Най- 
дуть купою  у  хату.  МВ.  (О.  1862.  І.  95). 

За  наші  гріхи  находять  ляхи.  Ном.  №  865. 
Находили  на  неї  якісь  страхи.  Найшла 
буря    вітряна.    Єв.  Л.  УПІ.  23.    Чом    на 

тебе  не  находе  лиха  юдина  ща  нечиста 
сила?  Подольск,  г.  Як  найду  я  з  своїми 
боярами,  то  я  тебе  візьму  од  рідного  ба- 

тенька. Рк.  МаксТ  3)  Только  сов.  в. — ди- 
тину. Родить4  ребенка.  Найшла  собі  дочку 

Находити,  джу,  диш,  гл.  1)  Пройти 
много,  известное  разетояніе.  2)  Сдвлать 
известное  количество  работы,  во  время  ко- 

торой приходится  хо/ить.  Потішаюся,  бі- 
гаю, коли  полічила,  аж  півпасма  лишнього 

находила  (=.наснувала  на  оснівницю).  Чер- 
нигов, г. 

Нахбдитися,  дяеуся,  дншся,  сов.  в. 

найтися,  йд^ся,  дешся,  гл.  1)  Находить- 
ся, найтися.  Може  найдеться  дівоче  серце, 

карі  очі,  що  зап.гачуть  на  сі  думи...  Шевч. 
2)  Только  сов.  в.  Родиться.  Хлопчик  най- 

шовся в  них,  такім  чорнявий,  у  батька 
вдався.  МВ.  Вернувсь  додому,  аж  у  його 
дома  вже  син  найшовсь.  Мрж.  128.  3) 
Только  сов.  в.  Найти  возможность,  время 

для  чего-либо.^  Засніть...  поки  найдусь  сюди 
прийти.  Мкр.  Г.  67. 

Находитися,  джуод,  дншся,  гл.  На- 
ходиться, устать  отъ  ходьбы.  З  рук  наро- 

битись, з  ніг  находитись.  Ном.  №  4560. 
Та  вже  ж  мої  ніженьки  находилися- 

Нахожалий,  а,  е.  Пришлый,  захожій. 
Він  не  тутешній;  у  нас  таки  сіх  жидів 
чимало,  а  се  так  якийсь  нахожалий,  хто 
його  зна,  відкіля  він.  Кіев.  у. 

Нахожий,  а,  е.  Пришлый;  пришедшій 
въ  гости.  Молодички  нахожі  його...  віта- 

ють. МВ.  (О.   1862.  І.  84). 
Нахолоджувати,  джую,  вш,  сов.  в. 

нахолодити,  джу\  диш,  гл.  Остуживать, 

остудить. 
Находбджуватися,  джуюся,  вшся, 

сов.  в.  нахолодитися,  джуод,  дйшея,  гл. 
Охлаждаться,  охладиться. 

Находбнути,  лбну,  неш,  гл.  Охла- 
диться. За  ніч  вода  у  річці  нахолонула 

Лебед.  у. 

Нахопйти,  ся.  См.  Нахопляти,  ся. 

Нахоплйти,  пляю,  вш,  сов.  в.  нахо- 
пйти, плю,  пиш,  гл.  Накидывать,  наки- 
нуть. Одежину  якусь  похопить,  що  аж 

глянути  чудно.  Ном.  №  11140. 
Нахоплятися,  пляюся,  вшся,  сов.  в. 

нахопитися,  плюся,  пишся,  а.  1)  Подо- 
спевать, подоспіть.  А  тут  день  уже  на- 

хопляється, треба  на  панщину  йти.  МВ. 
І.  100.  На  той  саме  час  нахопився  Чіпка. 

Мир.  ХРВ.  330.  2)  Натыкаться,  наткнуть- 
ся, встречаться,  встретиться.  На  їх  роз- 

мову   нахопилася    з-за    хати    старенька 
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жінка.  Мир.  ХРВ.  12.  Нахопився  в  лісі 
на  вовків. 

Нахрапом,  нар.  Дерзко,  нахально,  без- 
церемонно, насильно. 

Нахрест,  мор.=Навхрест.  Б'є  нахрест 
палкою  по  дверях.  Грин.  III.  442. 

Нахромнтися,  млюся,  мишся,  гл. 
Наткнуться.  Чоловік  із  скирди  упав,  та  на 
вила  й  нахромився.  Борз.  у. 

Нахрякатн,  каю,  вш,  гл— Нахаркати. 
Нахта,  ти,  ж.  Нефть.  См    Нехта. 
Нахтбвий,  а,  е.  Нефтяной.  Нахтбва 

лянпа.  Керосинная  лампа.  Шух.  І.  104. 
Наховати,  каю,  еш,  гл.  Надышать  въ 

руки  (по  время  холода,  на  холодное  стек- 
ло и  пр.). 

Нахурувати,  рУю,  еш,  гл.  Нагрузить 
возы  кладью. 

Нацвірінькати,  каю,  еш,  гл.  Начи- 
рикать. 

Націджувати,  джую,  еш,  сов.  в.  на- 
цідити, джу\  диш,  гл.  Нацеживать,  на- 

цідить. г 
Націлитися   Си.  Націлити,  ся. 

Націлуватиовг-л^кюя,  егася,  гл.  На- 
целоваться. Навздогінці  не  націлуваться. 

Ном.  №  5265.  Вже  й  націлувався,  вже  й  на- 
милувався, як  у  саду  соловей  да  й  нащебе- 

тався. Грин.  III.  171. 
Націлити,  ляю,  еш,  сов.  в.  націлити, 

ли>,  лиш,  и.  Нацеливать,  націлить. 

Націлитися,  ляюся,  ешся,  сов.  в.  на- 
цілитися, яюся,  лишся,  гл.  1)  Наці- 

ливаться,  націлиться,  приціливатьсл,  при- 
цілиться. Що  тілько  націлиться  (стрі- 

лець),—заєць  і  є.  ЗОЮР.  II.  36.  2)  На- 
мірепаться,  вознамериться.  Націлився  їха- 

ти, аж  тут  дощ. 
Націонал,  ла,  м.  Націоналі».  Леввц. 

Пов.   159. 
Національний,  а,  є.  Національний. 

Наші  вельможні  предки...  не  вхопили  своєї 
національної  тропи.  К.  ХН.  116.  Се  еже 
був  не  кобзарь,  а  національний  пророк.  К. 
ХП.  115.  Національний  гимн.  К.  Бай.  158. 
Національний  убір.  Левиц.  Нов.  202. 

Національність,  ности,  ж.  Національ- 
ность.  Зрозуміла  дороге  .право  своєї  нацго- 
нальности.  К.  КР.  35.  її  батько  й  мати, 
люде  з  дрібною  панства,  але...  близькі  до 
народа,  чесні  хлібороби,  не  одірвані  од  на- 

циональности. Левип\  Нов.  225. 

Нація,  ції,  ж.  Нація.  Зібрані  з  уся- 
ких націй,  студенти  не  могли  ніяк  пого- 

дитись між  собою.  Леввц.  Пов.  6.  Знялись... 

вгору  до  великою  задуму  воздвигнута  рідну 
націю  з  духовною  занепаду.  К.  ХП.  9. 

Нацибкатиса,  каюся,  ешои,  -гл.  На- 
чмокаться. 

Нацокотати  и  нацокотіти,  кочу,  тйш, 
гл.  Наболтать,  наговорить  (о  женщинахь, 
дітях!.).  Нацокотали  тії  верхоумки...,  а 
ти  віри  поняла.  МВ.  (О.  1862.  III.  45). 

Нацокотітися,  кочуся,  тйшся,  гл.  На- 
щебетаться, наболтаться. 

Нацупити.  См.  Нацуплювати. 

Нацуплювати,  плюю,  еш,  сов.  в.  на- 
цупити, плю,  пиш,  гл.  1)  Надівать,  на- 

діть, напяливать,  напялить,  натягивать, 
натянуть.  Постоли  як  же  посещались!.,  на- 

силу нацупив.  О.   1862.  II.  26. 
Нацькбвувати,  новую,  еш,  сов.  в. 

нацькувати,  кую,  ёш,  гл.  Науськивать, 
науськать,  натравливать,  натравить.  Наць- 

кувала б  мене  всіми  собаками  на  селі.  Ле- 
виц. ПЙО.  І.  374. 

Нацюкатн,  каю,  еш,  гл.  1)  Нарубить 

(мелко).  Нацюкай  дровець.  2)  Нарубить  за- 

рубокъ. 
Нацюнятн,  нию,  еш,  гл.  Дітск.=На- 

цюцятн. 
Нацюцяти,  цяю,  еш,  гл.  Дітск.  На- 

мочить. Зміев.  у. 
Начавити,  влю,  виш,  гл.  1)  Нажать, 

надавать.  2)  Надавить  чего  (во  множеств*). 
Начальник,  ка,  м.  Начальниць. 

Начальникувати,  кую,  ел,  гл.  На- 
чальствовать. Харьк.  у. 

Начальницький,  а,  є.  Начальникові., 
начальническій.  Желех. 

Начальниця,  ці,  ж.  Начальница.  Ле- 
виц. Нов.  122. 

Начальство,  ва,  с  Начальство.  Тебе... 
вибрали  за  начальство.  Рудч.  Ск.  І.  3. 

Начарувати,  рУ»,  еш,  гл.  1)  Накол- 
довать; наворожить.  2)  Приколдовать,  при- 

ворожить. Дівчина  козаченька  та  й  нача- 

рувала. Нп. Начастувати,  тую,  еш,  м.  Напоить, 
угостить,  употчивать.  Начастували  мене 
добре. 

Начастуватися,  тулюся,  ешся,  гл.  На- 
питься, ваугощаться.  Начастувались  ми 

так,  що  й  поснули.  О.  1862.  VII.  44. 
Начати,  си.  См.  Начиняти,  ся. 
Начахолитн,  лю,  лиш,  гл.  Нарубить 

(хворосту).  Вх.  Зн   40. 
Начвалатися,  лаюся,  ешся,  гл.  Устать, 

медленно  ходивши. 
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Наче,  нар.  Будто,  какъ  будто,  точно, 
словно.  Як  я  почула,  наче  мене  холодом 
обняло.  Наче  б  пахнуть  первої  жони  сльози. 
Рудч.  Ск.  І.  84. 

Начекатися,  каюся,  ешся,  гл.  На- 
ждаться. 

Начепити,  ся.  См.  Начіплювати,  ся. 
Начепляти,  ляю,  еш,  гл.  Нацуплять 

во  множеств*.  Рудч.  Ск.  І.  189.  Нацеп- 
ляла собі  такою  багато  намиста,  що  й 

шия  вгинається.  Нацепляла  кораликів,  щоб 
її  любили.  Чуб. 

Начепурйти,  рю,  рйш,  гл.  Принаря- 
дить. 

Начепурйтися,  рюся,  рйшся,  іл.  При- 
нарядиться. Захотіла  дідча  мати  начепу- 

рйтися, поставияа-сь  бриженята,  ні  при- 
тулитися. Гол.  І.  252. 

Начервонйти,  ню,  нйш,  гл.  СдЬлать 
краснымъ. 

Начеремшитн,  шу,  шиш,  гл.  Во  ыно- 
жестві  дать.  Ти  мені  тільки  снопів  на- 
черемиїив,  що  не  дам  сі  з  тим  ради.  Вх. 
Зн.  40. 

Начерк,  ку,  м.  Набросокъ.  Тут  уже 
критика  вбачає  начерк  літератури  поваж- 
нійшог.  К.  XII.  124. 

Начеркати,  каю,  еш,  гл.  Набросать  (о 
литературномъ  произведеніи).  От  брат 
його  Чванько  слабкий  уже  на  се:  що  начер- 

кав, то  так  в  дрюкарню  і  несе.  О.  1861. 
III.  Гул.-Арт.   101. 

Начернйти,  ню,  нйш,  гл.  Начернить. 
Чим  ти  брови  начернила?  Чуб.  V.   1 114. 

Начерпати,  паю,  еш,  одн.  в.  начерп- 
иутн,  пну,  неш,  и  начерти,  чру,  реш, 
гл.  Начерннуть.  Приходить  жінка  начер- 

пати води.  Єв.  Іо.  IV.  7.  Ой  пішла  ж  она 
з  двома  ведерні,  в  єдно  начерла,  з  другим 
ся  вергла.  Гол.  II.  90. 

Начесати.  Си.  Начісувати. 

Начикрйжити,  жу,  жиш,  гл.  Нарі- 
зать, накромсать. 

Начйн,  ну,  м.  Начало.  Сеякии  начин 
пісні?  Борз.  у. 

Начинати,  наю,  еш,  сов.  в.  начати, 
чну,  неш,  гл.  Начинать,  начать.  Як  нач- 

неш постить,  то  нічого  буде  хрестить. 
Ном.  №  131. 

Начинатися,  наюся  ешся,  сов.  в.  на- 
чатися, чнуся,  нешся,  гл.  Начинаться, 

начаться.  Рожа  одцвглася,  а  калина  нача- 
лася. Мет.  19. 

I.  Начинити.  См.  Начиняти. 

II.  Начинити,  ню,  ниш,  гл.  1)  Наде- 
лать, сделать.  Наварив  пива,  начинив  дива. 

Ном.  №  7572.  2)  О  лисиці:  родить  детены- 
шей. Лисичка  начинить  дітей.  Шух.  I.  212. 

Начинка,  ки,  ж.  Фаршъ,  начинка- 

Чуб.  I.  256.  Буває  добрий  борщ  із  м'ясом 
та  з  начинкою  пироги.  Гліб.  38. 

Начиння,  ня,  с  1)  Сосудъ,  посуда. 
/  не  зглянулась:  мила  по  обіді  начиння, 
коли  цеє  трапилось.  2)  Инструмента,  ору- 
діе.  3)  Часть  ткацкаго  станка.  (См.  Вер- 

стат). Состоять  изъ  днухъ  длинныхъ  и 

узкихъ  деревяиныхъ  пластинокъ,  расноло- 
женныхъ    параллельно   одна   надь  цругой 

>. '  ̂ ^^Ш^!^^^^^^^^,1'^^-^^^  Ь 

и  называемыхъ  шбхти  (а)  (галицкое:  шбф- 
ти.  ціпки);  шбхти  соединены  нитянымъ  ру- 
навбм  (б).  Въ  константиноградскомъ  увздь 
нити  рукава  называются  нйчениці,  каждая 
иичениця  состоять  изъ  двухъ  равныхь 
частей,  заходящихъ  одна  въ  другую  какъ 

кольца;  рукавъ  делится  на  части,  назы- 
ваемыя  ґанками  (в),  а  въ  каждомъ  ґанку 
по  15  нйчениць.  (Въ  Галиціи  рукав  назы- 

вается иичениця,  нйчельниця;  нити  его  со- 
стоять каждая  изъ  трехъ  частей,  захояя- 

щихъ  одна  въ  другую  какъ  кольца:  верх- 
няя кбник,  нижняя  кобилка  и  средняя  (ма- 
лая) очно).  Сквозь  нйчениці  проходять  нити 

основи.  Начиння  подвьшено  къ  одной  изъ 
жёрток  (г):  на  жертці  -на  веревочкахъ,  два 
блока  -жабки  (д)  (гал.  нарпульці,  скраклі), 
черезъ  коліщата  которыхъ  ходять  мотузи 
(є),  а  на  нихъ  уже  висить  начиння.  Въ 
константиноградскомъ  у.  отъ  нижней  шбх- 
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ти  йдуть  два  мбтузи  (ж),  къ  которымъ  при- 
вязана цилиндрическая  деревянная  палка — 

байцарна  (з)  (иначе  барцьбшка),  отъ  средины 
которой  идетъ  внизъ  мбтуз  (и)  до  підніж- 

ка (і).  Начйннів  въ  станкі  должно  быть  не 
меніе  четырехъ  (гал.:  чотйрі  стіни).  Кон- 
стантиногр.  у.  Полт.  г.  Б.  Гринч. — МУЕ.  Ш. 
18. — Шух.  I.  255,  256.— Особое  начиння 
иміется  и  въ  нросонках  -  небольшомъ  стан- 

кі для  тканья  ситъ.  Вас.  152. 
Начиняти,  нйи»,  еш,  сов.  в.  начи- 

нити, ню,  ниш,  гл.  Начинять,  начинить, 

нафаршировывать,  нафаршировать;  наби- 
вать, набить.  Пироги,  начинені  голубцями. 

Печене  порося  начинене.  Св.  Л.  9.  Ковбасу 

начинити-  Під  цим  кущем  картоплі  як' 
начинено.  Харьк.  у.  Голова...  неначе  клоч- 

чям начинена.  Глупая  голова.  О.  1862.  НІ. 
Шевч.  7. 

Начисто,  нар.  Совершенно,  вполне. 
От  буде  снідання  начисто  гетьманське! 
Шевч.  318. 

Начитати,  таю,  еш,  гл.  1)  Вычитать. 
Не  так  сонце  сходить,  як  письменні  начи- 

тали. Шевч.  123.  2)  л,іі,ию  прочесть. 
Начитатися,  таюся,  ешся,  іл.  Начи- 

таться. 
Начіплювати,  плюю,  еш,  сов.  в.  на- 

чепити, плю,  пиш,  гл.  Нацуплять,  наці- 
нить, навешивать,  навісить.  І  начепила 

ланцюжок.  Котл.  Ен.  Да  и  зробимо,  братця, 
півтораста  ми  возів,  да  начепим,  начепим 
півтораста  ми  ярем.  КС.  1882.  IX.  415. 

Начіплюватися,  плююся,  ешся,  сов. 
в.  начепитися,  плюся,  пишся,  гл.  1)  На- 

цупляться, націниться,  навішиваться,  на- 
віситься. 2)  Навязываться,  навязаться. 

Христя  дуже  голінна  до  хлопців,  начепи- 
лася на  Хведора.  Мир.  Нов.  І.   165. 

Начісувати,  сую,  еш,  сов.  в.  наче- 
сати, чешу,  шеш,  гл.  Начесывать,  наче- 
сать. Тихо  дівча  косу  чеше,  що  начеше,  на 

Дунай  несе.  Чуб.  V.  275.  На  тім'г  наче- 
сав аж  струп.  Котл.  Ен. 
Начорнити,  ню,  нйш,  гл.~  Начорнити. 
Начбси,  сів,  м.  мн.  Волосы,  спущен- 

ные на  лобъ,  начесы.  Чуб.  VII.  422.  По- 
криткуй,  або  начосів  не  напускай.  Ном. 
№  11264. 

Начудити,  блю,  биш,  гл.  Надрать  за 
волосы. 

Начуватися,  ваюся,  ешся.  сов.  в.  на- 
чутися, чуюся,  ешся,  гл.  1)  Наслуши- 

ватьсл,  наслушаться.  Багато  я  дечого  там 
начувся.  Вже  ж  я  на  полі  набувся,  буйною 
вітру  начувся.    Грин.  III.  671.    2)  Только 

несов.  в.  Ожидать  бідьі,  нести.  Отере~ 
жіться  ж  тепер!..  Начувайтеся!  Мир. 
ХРВ.  279. 

НачУдний,  а,  є.  Чудесний,  удивитель- 
ный. Ой  розсуди,  бабусенько,  сей  начудний 

сон.  Чуб.  V.  775. 
Начурйти,  рю,  рйш,  іл.=Над8юрити. 

Дощ  не  начурив  по  остреву  у  сіно.  Шух.  І. 
170. 

Начустрити,  рю,  риш,  гл.  Вьісічь 

розгами. Начати  чую,  еш,  гл.  Прослышать, 

узнать. Начутися.  См.  Начуватися. 
Начухрати,  раю,  еш,  гл.  1)  О  листь- 

яхъ:  нарвать,  сразу  сдергивая  рядъ  листь- 
евъ  съ  вітви.  2)  О  деревьяхъ:  нарубить 
со  многихъ  деревьевъ  тонкихъ  вітвей. 
3)  О  шерсти:  начесать.  Начухрав  вовни. 

Начхати,  хаю.  еш,  гл.  Начихать.  На- 
чхати мені  на  тебе!  Плевать  пні  на  тебяі 

Начхав  йому! 
Наш,  а,  е.  Нашъ.  Нашим  салом  та 

по  нашій  шкурі.  Ном.  Л«  4780.  Пішли 
наші  вгору!  Ном. 

Нашарпати,  паю,  «ш,  гл.  Надергать, 

нарвать. 
Нашаткувати,  кую,  еш,  гл.  Нашин- 

ковать (капусты). 
НашвидкУ,  нар.  Наскоро;  на  короткое 

время    Я  оце  прибіг  нашвидку  у  Полтаву. 
Нашевкатися,  каюся,  ешся,  гл.  На- 

лізть,  найти  толпой  (о  людяхъ).  Сим.  176. 

Нашелестіти,  щу\  стйш,  гл.  1)  Наше- 
лестіть.  2)  Нашуміть. 

Нашепт,  ту,  м.  1)  Наушничанье,  на- 
говоръ.  2)  Наговоръ,  заговоръ  знахарскій 
на  какой  либо  вещи,  а  также  и  самая  эта 

вещь  послі  произнесенія  надъ  ней  заго- 
вора. Не  хотів  він  брати  відьомською  на- 

шепту..., та  взяв  нехотя,  бо  нечаста  сила, 
як  бачите,  взяла  гору-  Г.  Барв.  451. 

Нашептати    См.  Нашіптувати. 
Нашеретувати,  тую,  еш,  гл.  Очистить 

зерно  на  решеті. 
Нашеретуватися,  туюся,  ешся,  гл. 

Набраться,  найти  во  множестві.  Та  як 
нашеретуеться  їх  у  хату,  так  чорти  йою 
батька!  Миргор.  у.  Слов.  Д.  Эварн. 

Нашйванка,  ви,  ж.  Родъ  узора  на 
мужской  сорочкі.  Чуб.  VII.  415. 

Нашивати,  вію,  еш,  сов.  в.  нашити, 
шйю,  еш,  гл.  1)  Нашивать,  нашить  из- 
вістное  количество.  Бери,  тату,  ті  ко- 

жухи, що  я  нашию.  Леввц.  2)  Нашивать, 
нашить  сверху  на  чемъ  дибо. 
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Ндпшвка,  кв,  ж.  Кусокъ  холста,  ко- 
торымъ  подшивается  спина  и  плечи  со- 

рочки'для  прочности.  Гол.  Од.  65.  Желех. 
Нашийник,  ка,  м.  1)  Ошейникъ.  2) 

Притеснитель.  Ви,  може,  думаєте,  що  я 
так,  як  ваші  нашийники,  стану  драти 
з  вас  шкуру?  К.  ЧР.  267.  А  ти  завзявся 
муром .  нерушимим  проти  юлоти  вбогої 
стояти  і  від  її  непохибною  суду  людських 
нашийників  обороняти.  К.  ЦН.  177. 

Нашййниця,  ці,  ж.  1)  Ожерелье,  мо- 
нисто. 2)  То,  что  взято  на  шею;  говорит- 

ся о  долгахъ,  денежныхъ  обязательствахъ 
в  пр.  У  йою  бідолахи    багато  нашийницъ. 

Нашильник,  ка,  м.  Нагаильвикъ  (въ 
дышловой  упряжи). 

Нашйриця,  ці,  ж.  Два  плота  сплав- 
ляемаго  дерева  (дві  тальби),  сбитые  вмЪсгв 
одинъ  рядомъ  съ  другимъ.  Шух.  I.  182. 
См.  Надовжниця. 

Нашйти.  См.  Нашивати. 

Нашіптувати,  тую,  еш,  сов.  в.  на- 
шептати, пчу\  чеш,  гл.  1)  Нашептывать, 

нашептать.  Серпе  мое  мені  нашіптує,  що 
так.  Шевч.  (О-  1862.  IV.  21).  Співать 
тобі  думу,  що  ти  ж  нашептав.  Шевч. 
121.  2)  Наушничать,  наговаривать,  наго- 

ворить. 3)  Наговаривать,  наговорить  (воду, 
зелье — о  знахаряхъ). 

Нашкбдити,  дясу,  диш,  гл.  1)  Навре- 
дить, причинить  вредъ.  Ти  гірше  тілько 

тим  нашкодиш:  усіх  лящів  позводиш.  Гліб. 

79.  2)  "Напроказничать,  напакостить. 
Нашкрябати,  баю,  еш,  гл.  1)  Наца- 

рапать, начесать.  Нашкрябав  собі  руку. 
2)  Наскресть.  3)  Дурно  написать. 

Нашмагати,  гаю,  вш,  м.  Нахлестать. 
За  шага  хтось  уші  нашмага.  Ном.  Л»  14332. 

Нашмаркати,  каю,  вш,  ід.  Пасмор- 
кать. 

Нашмаровувати,  рбвую,  вш,  сов.  в. 
нашмарувати,  руто,  еш,  гл.  Намазывать, 
намазать  (чъмъ  либо  маслянымъ,  смоли- 
стымъ). 

Нашмарбвуватися.  рбвуюся,  вшся, 

сов.  в.  нашмаруватися,  ру"юся,  вшся, і.і.  Намазываться,  намазаться  (чьмъ  либо 
маслянымъ,  смолистымъ).  Нашмаруюся  со- 

лониною. О.   1861.  XI.   10. 

Нашматбвуватн,  тбвую,  еш,  сов.  в. 
нашнатувати,  т^ю,  еш,  гл.  Нарывать, 
нарвать  кусковъ,  нарезывать,  нарізать 
кусковъ. 

Нашорбшити.  См.  Нашорошувати. 

Нашорошувати,  шую,  еш,  сов.  в.  на- 
шорошити, решу,  шиш,  м.  Насторажи- 

вать, насторожить.  Бней  наш  нашорошив 
вуха.  Котл.  Ен.  А  Залізняк  попереду  на- 

шорошив уха.  Шевч.  171. 
Нашпинятн,  няю,  еш,  гл.  1)  Иско- 

лоть? 2)  Много  укорять.  Чорти  як  на- 
пустяться на  його:  „шо  це  ти  наробив? 

Іди,  сякий  -  такий,  зараз  одслужи  йому 
той  шматочок!*  Так  його  нашпиняли,  шо 
треба  йому  йти.  Мнж.   127. 

Нашпурляти,  лаю,  еш,  гл.  Набросать. 

Нашрітка,  ки,  ж.  Снарядъ  для  дЬ- 
ланія  дроби. 

Наштйрити,  рю,  рнш,  гл.  1)  Подбить, 
подговорить.  Я  його  наштирю,  хай  приїде, 
щоб  купив  півкварти.  Лебед.  у.  2)  Погнать 
сильио.  Він  і  утрете  її  прогнав,  та  як 
наштире, — вона  у  дворець.  Мнж.  15. 

Наштопатися,  паюся,  вшся,  гл.  На- 
броситься, накинуться,  напасть.  Почув,  що 

драча  завелась,  прибіг  туди  й  він  і  зараз 
наштопавсь  на  Семена,  та  й  давай  йою 
удвох  місить.  Новомоск.  у.  (Залюбовск.). 

Наштрикати.  См.  Наштрикувати. 

Наштрикнути,  ся.  См.  Наштрику- 
вати, ся. 

Наштрикувати,  кую,  еш,  сов.  в. 
наштрикнути,  кну7  неш,  и.  1)  Накалы- 

вать, наколоть,  натыкать,  наткнуть.  На- 
штрикнув картоплину  на  ціпок,  а  тоді 

як  кит  нею-  2)  сов.  в.  наштрикати,  маю, 

єш.  Втыкать,  поптыкать  во  множеств-в. 
Наштрикає  скрізь  у  стіну  голок,  а  тоді  й 
сама  не.  знайде,  де  вони.  3)  сов.  в.  наштри- 
нати,  иаю.  еш.  Толкать,  натолкать  (пал- 

кою). Сховав  він  Ного  у  подушки,  а  соцьких 
намовив,  ті  ось  прибігають,  ну  шукати 

та  кіпками  у  подушки,  у  подушки, — добре 
таки  наштрикали  старому  боки.  Мнж.  102. 

Наштрикуватися,  куюся,  вшся,  сов. 
в.  наштрикнутися,  кн^ся,  нешся,  гл. 
Накалываться,  наколоться,  натыкаться,  на- 

ткнуться. Тут  він  заточився  і  трохи  не 
наштрикнувся  на  її  ніс.  Левиц.  Т.  479. 

Наштричка,  ки,  з*с.=Натичка.  Волч. 

у.  Лободовск. 
Наштукувати,  к^ю,  еш,  гл.  Приба- 

вить, надставить. 

Наштйрити,  рю,  рнш,  и.=Нащуритн. Уман.  у. 

Наштурхати,  хаю,  еш,  гл.  Натолкать. 
На  базарі  наштурхали  мені  боки. 

Нашукати.  См.  Нашу  купати. 

Нашукувати,  кую,  еш,  сов.  в.  нашу- 
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катя,  каю,  вш,  гл.  Выискивать,  выискать, 
находить,  найти. 

Нашурубурити,  рю,  риш,  гл.  Набуя- 
нить, набедокурить.  Таке  зілля,  як  пару- 

бок... раз  би  в  раз  на  улицю,  ще  нашуру- 
буритъ.  Сим.  178. 

Нащадйтися,  джуся,  дйшся,  гл.  Ро- 
диться. Відколи  нагцадилась,  не  маю  щастя. 

Нащадок,  дку,  м.  1)  Потомство.  Щоб 
йому  дихать  не  дало  з  його  нащадком,  на- 

коренком! Ном.  №  3768.  Песию.говеиь— певно 
иіклопський  нащадок.  Ном.  4081.  2)  Иму- 

щество, добро  (движимое).  Я  довідався,  чого 
се  козаки  охочі  пропивають  у  шинкарки 
нащадки  жіночі.   К.  МБ.  X.  6. 

Наще,  иащесерце,  нар =Натще. 
Нащебетати,  бечу\  чеш,  гл.  1)  Наще- 

бетать. 2)  Наговорить  много.  Дівчата  при- 
біжять,  нащебечуть.  МВ.  І.  36. 

Нащебетатися,  беч^ся,  чешся,  гл. 
1)  Нащебетаться.  Як  у  садку  соловейко 
та  й  нащебетався.  Грин.  НІ.  171.  2)  На- 

говориться (о  веселомъ  жевскомъ  разго- 
вор*). 

Нащепйти,  плю,  ниш,  гл.  Привить 
(несколько).  А  сод  який  хороший  у  нас 
буе:  сам  нащепив.  V.  Варв.  471. 

Нащербйти,  блю,  биш,  гл.  Выщербить 
немного,  вызубрить  немного.  О.  1862.  XI. 
Свид.  54. 

Нащипати,  паю,  вш,  гл.   Нащипать. 
Нащо,  нар.  Зачт^мъ,  для  чего,  почему. 

Нащо  мені  чорні  брови,  нащо  карі  очі, 
нащо  літа  молодії,  веселі  дівочі?  Шевч.  40. 
Нащо  в  Бога  й  день,  як  у  козака  місяць. 
Ном.  №  781. 

Нащбка,  кн,  ж.  Клинообразная  на- 
кладка, которая  прикрепляется  енбзами 

къ  ключу  въ  плугі.  Подольск,  губ. 

Нащбсерце,  нар.— Нащесерце. 
Нащулити,  лн>,  лиш,  іл.— Нащурити. 
Нащурити,  рю,  ряш,  и.  Насторожить. 

Сидить  зайчик  за  піччу  і  уха  нащурив. 
Рк.  Макс.  Розморщив  чоло,  підніс  брови  і 
нащурив  уха.  О.  1862.  I.  109. 

Наяложувати,  жую,  вш,  сон.  в.  ная- 
лозити, лежу,  виш,  гл.  Жирно  намазы- 

вать, намазать,  насаливать,   насалить. 

Наянлйти,  жлю,  нляш,  гл.  Набрать, 
накупить  'много.  Що  в  господі  не  знайшло- 

ся, зараз* купувала:  наямлила  груш  суше- 
них, терну,  слив  в  базарі.  Мкр.  Н.  20. 

Наямлив  яблук.  Черк.  у.  См.  НаХилити. 

Наячатн,  чу",  чйш,  и.  Накричать  (о лебедяхъ).  .  . 

Не,  нар.  Не.  Гріх  не  личком  зав'язати, 

та  під  лавку  сховати.  Ном.  №101.  Не 
ходи,  не  люби,  не  залицяйся,  не  піду  за 
тебе,  не  сподівайся.  Нп. 

Небавкоя,  небавом,  набавці,  нар. 
Вскоре,  скоро.  Желех.  Вже  соние  небавом 
кончав  путь.  Федьк 

Небагатий,  а,  е.  Небогатый,  бедный. 

На  рбзум  небагатий.  Глупый.  Ой,  татот 
рине,  ой  сідий  же  ти.  бородатий,  либонь 

Ъсе  ти'  на  розум  небаштий:  ще  ти  козака 
у  руки  не  взяв,  а  вже  за  його  й  гроші  по- 
щитеш.  ЗОЮР    І-  17. 

Небагато,  нар.  Немного,  і  ало. 
Небачний,  а,  е=Необачнии. 
Небачений,  а,  є.  Неиидящій;  негра- 

мотный, необразованный.  Уносили  письма 
читать,  а  я  й  кажу  їм:  ідіть  до  мою 
тлопця,  бо  я  чоловік  небачучий,  а  він  пись- 

менний. Лубенск.  у. 

Небезпека,  кн,  ж.  Опасность.  Найшла 

буря  вітряна  на  озеро,  і  були  вони  в  не- 
безпеці. Єв.  Л.  VIII.  23. 

Небезпечний,  а,  е.  Опасный.  Пла- 
кали й  тужили*..,  виряжали  в  далеку  нс- 

безпешну  дорогу.  Левиц.  І.  37. 
Небезпечність,  ности,  ж-   Опасность. 
Небезпечно,  нар.  Опасно. 
Небезпремінно ,  нар.  Непременно. 

Мнж.   186. 

Небережений,  а,  є  Неосторожный.  Не- 
береженою  і  чорт  не  стереже.  Ном.  А»  4297. 

Небесний,  а,  є.  1)  Небесный.  Цар- 
ство небесне,  пером  земля  нал)  іим.  Ном. 

№  252.  Налетіло  птаство  небесне.  Єв.  Мр. 
IV.  4.  2)  Небесна  дорбга.  Млечный  путь. 

Небесний,  ка,  м.  Астрономъ  Встре- 
чено только  у  Кулиша.  Вечеряти  ж  усмак 

годиться  й  нам,  поетам,  да  й  вам,  небес- 
никам,  не  вельми  б  то  було  приємно  ла- 

зити голодним  по  планетах.  К.  Дз.  144. 

Небеський,.  а,  е=Не6есний  От  гнів 
небеський  настає-  Мкр.  Г.  5. 

Небилиця,  ці,  ж.  Небылица;  росказ- 
ни;  прибаутки.  Кажи  небилиці.  Ном. 
№  14339. 

Небіж,  божа,  лі.  1)  Племянника..  2) 
БЄдняк'ь,  горемыка.  Роби,  небоже,  то  й 
Бог  поможе.  Ном.  №  69.  3)  Часто  такт, 
называетъ  старшій  летами  или  положені- 
емъ  младшаго:  старикъ — парня,  хозяинъ — 
работника.  У  Шевченка  („Не  журюсь  я, 

а  не  спиться")  такъ  называетъ  женщи- на влюбленнаго  въ  нее.  Усе  світять  ті 

блискучі  твої  чорні  очі,  мов  говорять  ти- 
хесенько: „Хоч,  Небоже,  раю?".  Шевч. 
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Небі(б)жечка,  ви,  ж.  Ум.  оті  не- 
бі(6)жва. 

Небі(б)жва,  вн,  ж.  1)  Бідняжка  2) 
Покойница.  Ум.  Небі(6)жечка.  небі(6)ж- 
ченьна.  Говорила  небіжечка  до  самої  смерти. 
Ном.  Л»  13061.  Десь  наша  сестра,  що 
з  нами  жила,  либонь  вона,  небожечка,  давно 
померла.  Грин.  III.  285. 

Небі(б)жчив,  ка,  м.  1)  Покойникъ.  2) 
Бідняжка. 

Небі(6)жчиця,  ці,  ж.  Покой  пи  ца.  Мо- 
лодиці небожчицю  убірали.  МВ.  (О.  1862. 

І.    91). 
Небій,  ббя,  м.  Безстрашний.  1  небоя 

вовки  їдять.  Чуб.  І.  270. 
Небіль,  лю,  м.  Крупный  камень  пе- 

счаникъ  (не  битый).  Мнж.   186. 
Небір,.  ра,   м.=Небіж.  Ум.  Неббрейво. 

Вх.  Зн.,41. 
Небірка,  ви,  ж. = Небога.  Вх.  Зн.  41. 
Нёбо,  ба,  с.  Небо.  Бачить  Бої  з  неба, 

що  кому  треба.  Ном.  №  73.  (Мн.:  небеса 
и  неба). 

Неббга,  гв,  ж.  1)  Племянница.  Була 
в  мене  небога,  при  мені  вона  й  зросла,  бо 
сиротою  осталася  змалку  МВ.  II.  19.  2) 
Бідняжка.  Бу.га  колись  Гандзя,  каліка  не- 

бога. ІПевч.  138.  Ой  біда,  біда  чайці  не- 
бозі, що  вивела  дітки  при  битій  дорозі. 

Нп.  3)  Голубушка,  милая.  Ой  поклонітесь 
дівчині  небозі,  а  що  мені  добре  в  далекій  дорозі. 
Нп.  Скарай  мене,  Боже,  на  гладкій  дорозі, 
коли  я  помислю  об  другій  небозі.  Нп.  Ум. 
Небіжка. 

Неббгий,  а,  е.  Бідннй.  Угор. 
Небожа,  жати,  с  1)  Племянникъ,  пле- 

мянница (ребенокъ).  Зайдіть,  лишень,  то 
я  небожатам  якою  гостинця  дам.  Ска- 

жете: тітка  прислала.  МВ.  І.  19.  2)  мн. 
Голубчики,  милые.  Хтіла  б  бранцями,  не- 

божатами, цілий  світ  звоювати.  Гол.  І. 
133.  3)  мн.  Употребляется  подобно  слову 
небіж  3.  Такий  мені,  небожата,  сон  при- 

снився (Алканъ-паша  къ  лнычарамъ  и  ра- 
бамъ).  Лукаш.  16.  Не  дуріте  дітей  ваших, 
що  вони  на  світі  на  те  тільки,  щоб  па- 

нувать... Дознаються  небожата,  чия  на 
вас  шкура!..  Шевч.  212.  Ум.  Небожатко,  не- 
божаточио. 

Небожів,  ева,  еве.  Племянниковь.  На 
небожевому  возі  ми  вдвох  і  поїхали.  Г. 
Барв.  11. 

Неббжва,  ви  и  пр.  ж.=Небіжва  и  пр. 
Неборак,  ва,  неборака,  ви,  м.  Бід- 

няга. Ти,  козаче-небораче,  тяжко  зажу- 
рився. Нп. 

Неборачка,  ви,  об.  Бідняжка.  Як  по- 
їхав козак  у  військо  охотне,  а  козачку-не- 

борачку  у  домівці  покидає.  Нп.  Наші  не- 
борачки один  пішки,  другий  рачки.  Чуб.  І. 

281. 
Неббрейво,  ва.  Ум.  оть  небір. 
Небоян,  на,  ж.=Небій.  То  було  ко- 

лись усяке  боїться  попа,  а  тепер  настали 
такі  небояни,  що  й  лихо.  Кобел.  у. 

Небувалий,  а,  є.  1)  Небывалый.  2) 
Малоопытный,  не  знающій  людей.  Чуб.  І. 
270.  Посилає  козака  молодою,  небувалою. 
О.  1862.  II.  96. 

Небувалість,  лоотн,  ж.  То,  чего  не- 
было. Гнівили  Тройцю  й  горювали  за  не- 

бувалость  і  обман.  Мкр.  Г.  59. 
Небудь,  Нибудь.  Хто-небудь,  ицо-не- 

будь. 
Невада,  ди,  ж.  Безвредность. 

Невара,  ри,  ж.  Плохая  хозяйка,  не- 
уміющая  и  сварить.  Нетопа  й  невара 

(про  жінку).  Ном.  №  10781 
Невбачай,  нар.  Невзначай,  неожидан- 
но. Бач,  невбачай,  тай  попав.  Ном.  №  7912. 
Невблаганні,  а,  е.  Неумолимый. 
Неввага,  ги,  ж.  Невниманіе.  Воздви- 

женСький  не-  вважав  на  увагу,  чи  неввагу 
своїх  слухачів.  Левиц.  Пов.  52. 

Невважливий,  а,  е=Невважний. 
Невважливість,  вости,  ж.  —  Невваж- 

ність.  Левиц.  Пов.  261. 
Невважливо,  нар. =Невважно.  Кивала 

головою  ....  невважливо,  як  ті,  що  дуже 
куди  поспішаються.  МВ.  (О.  1862.  І.  105). 

Невважний,  а,  е.  Невнимательный. 
Невважність,  иости,  ж.  Невниматель- 

ность. 
Невважно,  нар.  Невнимательно. 
Невгаватн,  ваю,  еш,  и.  Не  переста- 

вать, не  уставать.  Сидить  у  норі  і  невга- 
ваючи  усе  їсть  дітей.  Шевч.  309.        , 

Невгавний,  а,  е=Невгавучий.  Вдова 
з  своєї  світлички  довю  чула  веселий  невгав- 

ний сміх  убогих  людей.  Г.  Барв.  308. 
Невгавучий,  невгавущий.  Неустан- 

ный, неугомонный. 
Невгадно,  нар.  1)  Неизвістно.  Нев- 

годно куди  стрибать,  чи  туди,  чи  туди. 
Полт.  г.  Слов.  Д.  Эварн.  2)  Незамітно, 
непримітно,  неслышно.  Дітей  невгадно 
в  хаті. 

Невганбваний,  в,  е.  Неудержимый. 
Нашою  втіхою  буде  сила  нашою  духу  не- 
вгамованою.  К.  (О.  1861.  VI.  33). 

Невганбнний,  а,  є.  1)  Неспокойный 
безпокойный,  неугомонный.  2)  Неутішньїй, 
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котораго   нельзя    успокоить.    Удалась  дів- 
чина в  журбу  невгомонну.  Полт.  г. 

Невганбнність,  ности,  ж.  Безпокой- 
ство,  неугомонность. 

Невгаравд,  нар.  Невпопадъ,  ни  къ  се- 
лу, ни  къ  городу. 
Невгярен,  невгарний,  а,  е.  Не  спо- 

собный. Невшрен  росказати,  як  вірно  та 

щиро  тебе  люблю.  О.  1861.  VIII.  20.  Не- 
вшрен і  люльки  запалить.  Прилуц.  у. 

Невгодний,  а,  е.  Неугодный.  Сердита 
хазяйка  —  тікаю,  невгодна  —  кидаю.  Ном. 
№  79. 

Невгожай,  жая,  м.  ЧєловЄкь,  неугод- 
ный кому-либо,  нелюбимый.  Жена  гово- 
рить нелюбимому  мужу:  Пусти  ж  мене, 

невюжаю,  на  улсчку — погуляю! — Ой  коли  я 
невгожай, — сиди  дома  та  й  гуляй.  Грин. 
III.  (586. 

Невдалеке,  нар.  Неподалеку. 
Невдалий,  а,  е.  Неудачный,  неудав- 

шійся.  Не  лихо  журить  і  чужа  сторона, 
а  невдала  жінка.  Ном.  №  9112. 

Невдалиця,  ці,  об.  Неумелый,  неуме- 
лая, неспособный,  неспособная  ни  къ  чему. 

Ном.  Ж  10786. 
Невдалюга,  ги,  об.  Совершенно  ни  къ 

чему  неспособный  чєловЄкь.  Підчепури, 
донечко  люба,  нашу  хатину...  г  люде  таки 
не  скажуть,  іцо  тут  невдалюги  живуть. 
О.   1862.  IV.  71. 

.  Невданнй,  а,  е.  Не  способный  ни  къ 
чему. 

Невданик,  ка,  м.  Что-либо  неудав- 
шееся, веуміло,  неудачно  сделанная  веть. 

Гоп,  мої  гречаники!  гоп,  мог  невданики!  Г. 
Барв.  489. 

Невданючий,  а,  е.  У  в.  отъ  невданнй. 
Решительно  ни  къ  чему  неспособный. 
Константи  ногр.  у. 

Невдатний,  а,  е.  Неудачный,  неудав- 
шійся,  неумелый. 

Невдатник,  ка,  м  —  Невданик  Топ, 
мої  гречаники,  гоп,  мої  невдатники!  Чуб.  V. 
11.73. 

Невдатиість,  ности,  ж.  Неумелость, 
неспособность. 

Невдатно,  нар.  НеумЄло,  неудачно. 
Невдаха,  хи,  об.  1)  Неудачникъ, — ница. 

Невдаха  безталанний-  2)  Неспособный,  ая, 

неумелый,  ая.  Ум.  Невдашенька,  невда- 
шечна,  невдашка.  Да  ти  невдаха,  да  ти 
невдаха,  да  ти  невдашенька  моя!  Ти  ні 

спекти,  ні  зварить,  ні  з  моїм  родом  гово- 
рить. Грин.  III.  368. 

Невдача,  чі,  ж-  Неудача. 

Невдачий,  а,  е=Невдалий.  Ледача 
невістка,  ледача,  та  й  до  роботи  нев- 

дача. Нн. 
Невдячний,  а,  є = Невдалий.  Напечу 

хліба  —  невчашний,  наварю  борщ  -  несмаш- 
ний.  ХС.  III.  37. 

Невдашенька,  ки,  невдашечка,  кя, 
невдашка,  ки,  ж.  Ум.  отъ  невдаха. 

Невдержка,  ки,  ж.  Невозможность 
выдержать,  удержаться.  Вони  давай  на 
мене  кричать;  я  бачу,  що  вже  невдержка, 
та  й  давай  тікать.  Екатер.  у. 

Невдогад,  нар.  Невдомекъ. 
Невдйка,  ки,  ж.  Неблагодарность. 
Невдячний,  а,  е.  Неблагодарный.  Ой 

невдячна  ж,  чи  то  ж  мило,  щоб  ся  серце 
так  смутило.  Чуб.  V.  302, 

Невдячник,  ка,  м.  Неблагодарный. 
Невдячниця,  ці,  ж.  Неблагодарная. 

Нащо  ж,  невдячнице,  на  льос  нарікати? 

Чуб.  V.  172. НевдАчність,  ности,  ж.  Неблагодар- 
ность. К.  XII.  84. 

Невдйчно,  нар.  Неблагодарпо. 
Невеликий,  а,  е.  Небольшой,  малий. 

Хитро,  мудро  та  невеликим  коштом.  Ном. 
№  3116.  Ум.  Невелйченький.  Грин.  III.  94. 
Невелйчечний,  невеличкий.  В  мене  ніжки  не- 
величенькі.  Мил.  137.  Шумить  річка  неве- 

личка да  й  шумить  як  з  лука.  Нп. 
Невередь,  нар.  Немного.  Харьк.  у. 
Невже,  нар.  Неужели. 
Невжйточно,  нар.  Нельзя  ужиться. 

Покійниця  боялась  жгіть  у  тім  дворі,  бо- 
ялась брата  чоловікового,  все  було  каже: 

„мені  невжйточно  там  житьи,  бо  він  по- 
падавсь усе  на  неї  й  на  її  чоловіка.  А  далі, 

бач,  її  й  убито.  Новомоск.  у. 

Невзабарі,  нар.-- Незабаром. 
Невзаворбті,  нар.  Не  по  дороге. 
Невзадовзі,  нар.  Въ  непродолжитель- 

номъ  времени. 
Невзаиіру,  нар.  Несравненно,  непомер- 
но. Товариства  зібралося  невзаміру  більш. 

Невзаміту,  нар.  Незаметно,  непри- 
мітно. 

Новзгодйна,  ни,  аг.  Невзгода.  От 

же  й  пройшли-ізійшли  злиї  невзюдини. 
Слово  это  находится  въ  фальсифицирован- 

ной думе  .Битва  Чигиринская",  напеча- танной впервые  Срезневсквмъ  (Занорожск. 
Стар.,  ч.  I.  86). 

Невиборний,  а,  е.  Неизбирательный. 
Невивбдиий,  а,  е.  и  невиводнів,  я,  е. 

1)  Неисчерпаемый,  постоянно  имЄюіційся. 
2)  Постоянный,  всегдашній.    У  нас  гульня 
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невиводня.  О.  1862.    VII.    40.    Нёвиводний 
петь. 

Невнворотннй,  а,  е.  Трудный  для  про- 
ваношенія,  неудобопроизносимый.  Невиво- 
ротна  мова.  Ніжин,  у. 

Невиворбтно,  нар.  Трудно  -для  произ- 
ноШенія.  У  вас  так  невиворотно  говорять. 

Невигідний,  в,  е.  Неудобный. 
Невигідно,  нар.  Неудобно. 
Невигода,  •  ди,  ж.  Неудобство.  Не  так 

шкода,  як  невигода-  Ном.Л*  2300. 
Невндальце,  ця,  с.  Невидаль.  Чою*б 

я  дувся?  Що  попович?  Овва!  яке  ж  неви- 
далъие!  Св.  Л.  108. 

Невйданнй,  а,  е.  Невиданный.  Вижени 
мені  звіря  неслиханою  й  невиданою-  Рудч. 
Ск.  І.  44. 

Невнданськнй,  а,  е.*  Невиданный.  Не- 
виданськс  діло,  щоб  семинарист  так  довго 
не  забував  коханої.  Св.  Л.  269. 

Невидний,  а,  є.  Темний,  непрогляд- 
ный. Ум.  Невиднёньний.  Ой  темна,  темна, 

ой  та  невидненька  та,  пане-братс,  ніч. 
Грин.  III.  362. 

Невидоний,  а,  е.  Темный,  непрогляд- 
ный. Темна  нічка,  невидома.  Гол.  III.  440. 

Невидющий,  а,  є.  Не  видящій,  сле- 
пой. Невидющими  очима  мов  сонце  по- 

бачив. Шевч.  257. 

Невилазний,  а,  е.  Непроходимый,  не- 
вылазный, изъ  котораго  выбратося,  вы- 

дЄзть  нельзя.  Невилазне  болото.  Черк.  у. 
Невимовний,  а,  е.  Невыразимый,  не- 

сказанный, неизреченный. 

Невннбвно,  нар.  1)  Невыразимо,  не- 
сказанно, неизреченно.  Левиц.  Нов.  139. 

2)  Безотговорочно,  безусловно.  Говів,  Богу 
невимовно.  Ном.  №  132.  Богу  невимовно — 
свічку  купила,  панахиду  поставила,  та  й  усі 
гроші  розійшлись.  Ном.  Л?  8377. 

Невинний,  а,  е.  Невинный.  За  невйн 
кого  Бога.  Безъ  всякой  вины.  Так  і  пішов 
чоловік  на  посемння  за  невинною  Бош 
Мнж.   134. 

Невйнничати,  чаю,  вш,  гл.  Наивни 

чать.  Встречено  у  Котляревскаго.  Нсвин 
ничае  мое  Сусана,  не  займана  ніколи  панна 
що  в  хуторі  зжила  ввесь  вік.  Котл.  Ен 
VI.    13. 

Невинність,  ности,  ж.  Невинность. 
Невинности  моєї  не  зречуся.  К.  Іов.  57. 

Невинно,  нар.  Невинно. 
Невинуватий,  а,  є.  1).  Невиноватый, 

невиновный.  2)  Не  должевъ. 
Невиразний,  а,  е.  Неясный,  неотчет- 

ливый; невнятный. 

Невиразно,  нар.  Неясно,  неотчетливо; 
невнятно.  Щось  вона  ще  говорила  йому,  та 
вже  невиразно,  нишком:  очі  заплющились, 
ручки  опали.  МВ.  (О.  Г862.  І.  83). 

Невистачка,  ви,  ж.  Недостача.  Як 
невистачка  дров,  то  я  йому  дам  хуру  там, 
чи  дві.  Канев.  у. 

Невіглас,  са,  м.  ~  Невіжда.  Борз.  у. 
З  грішми  дурня-невіиаса  почитують.  Ном. 
№  1431. 

Невід,  вода,  м.  Неводъ.  Наперед  не- 
вода рибою  не  хвались.  Ном.  №  2603. 

Невідннк,  ка,  м.  Рыболовъ,  ловящій 
рыбу  неводомъ.  Ум.  Невідничок.  Мої  три 
невіднички,  три  молодчики,  роспустіте  ж 
ви  шовковий  невод!  Чуб.  НІ.  300. 

Невіднйчий,чого,  м  =Невідник  Звели 
ти  своїм  невгдничим, — хай  вловлять  рибку. 
Мнж.  33. 

Невідничок,  чка,  м.  Ум.  отъ  невідннк. 
Невідомий,  а,  е.  Неизвестный. 
НевІдбнІСТЬ,    НОСТИ,    Ж.    1)  НєвЄдЄнІЄ, 

незнаніе.  Невідомість  гріха  не  чинить. 
Ном.  №  106.  2)  Неизвестность.  Нема  у 
світі  гірше,  як  та  невідомость,  непевность. 

МВ.  II.    162. 
Невідбмо,  нар.  Неизвестно. 
Невідхідно,  нар.  Неотступно,  безот- 

лучно. Тішиться  тим,  що  він  усе  тут 
невідхідно.  МВ.  (О.  1861.  І.  84): 

Не-відь  що,  НєлЄпость,  Богь  зна- етъ  что.# 

Невільний,  а,  е.  Несвободный. 
Невільник,  ка,  м.  Невольникъ,  рабъ; 

заключенный  въ  тюрьму.  Гість — невільник: 
де  посадять,  там  і  сиди.  Ном.  №  11943. 
Ум.  Невільничок. 

Невільницький,  а,  є.  Невольническій, 
рабскій.. 

Невільниця,  ці,  ж.  Невольница,  ра- 
быня. Слухай,  пані  турчинова,  привівем 

ті  невільницю,  аж  із  Польщі  робітницю. 

АД.  І.  290. 
Невільничий  и  невольничий,  а,  е= 

Невільницький.  1  помоляться  на  волі 
невольничі  діти-  Шевч. 

Невільничка,  ки,  ж.  —Невільниця. 
Чує  Остап  любії  слова  й  пізнає  козачку 

дівчину  з  русою  —кою,  невільничку  ту- 
рецьку. МВ.  III.  59. 

Невільничок,  чка.  м.  Ум.  отъ  не- 
вільник. 

Невільно,  нар.  Нельзя;  запрещено;  не- 
позволительно. Люблю,  люблю,  дівчиноньку, 

да  невільно  взяти.   Нп. 
Невінчаний,  а,  е.    Невенчанный,  не- 
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обвенчанный.  Це  той  коваль,  що  з  невін- 
чаною оюінкою  живе.  Лебед.  у. 

Невіра,  ри,  об.  1)  Недоверчивый.  2) 
Невірующій,  атеистъ.  3)  Невірний,  не 
хриетіанинь.  Та  добре  було,  та  добре  було 
та  під  Турчином  жити,  та  як  же  нам, 
запоротим  за  невіру  служити?  Нп.  Ця, 
бачте,  невіра  то  й  темниці  доладу  не 

вміє  змурувати, — не  то  що  ми,  християне. 
МВ.  III.  59.  4)  Недовіріе.  До  панів  на- 

род має  давню  иеторичну  невіру.  О  1862. 
II.  52.  Ум.  Невіронька.  КС.  1882.  Г.  361. 

Невір-земля,  лі,  ж.  Нехристіанская 
земля.  АД.  І.  9. 

Невірненький,  а,  є.  Ум.  огь  не- 
вірний. 

Невірний,  а,  є.  1)  Недоверчивый.  Ой 
ти,  невірний -невірниченько,  не  віриш  мені 
й  мому  личеньку.  Чуб.  V  683.  2)  Невір- 

ний,- не  заслуживающій  дов-Ьрія,  иємЄн- 
чивый.  З  невірною  дружиною  куди  піду,  то 
загину.  Нп.  3)  Невіру ющій.  Невірний 
гірш  жида  або  турка  Ном.  №  2.  4)  Не- 

верный, не  хриетіанинт,.  5)  Плохой,  дур- 
ной. 6)  Худой,  болезненный.  Сухий,  не- 

вірний, як  шкелет.  Котл.  Ен.  VI.  19.  Ум. 
Невірненький.  Перше  було  ходить  у  невір- 
ненькій  свиточці,  а  тепер  вже  на  йому 

жупан.  гЗОЮР.  І.  294. 
Невірних,  ка,  м.  Недоверчивый  чело- 

вЄкх.  Ум.  Невірниченько.  Ой  ти,  невірний- 
невірниченько,  не  віриш  мені  й  мому  ли- 

ченьку. Чуб.  V.  683. 
Невірниця,  ці,  ж.  Неверная  женщи- 
на. Ой  коні  ж  мої  вороненькії,  бодай  ви 

поздихали:  ой  як  я  їздив  до  невірниці,  чому 
не  заржали?  Гол.  І.  262.  Ум.  Невірнична. 

Невірниченько,  ка,  м.  Ум.  отъ  не- 
вірних. 

Невірничка,  ки,  ж.  Ум.  отъ  невір- 
ниця. 

Невірно,  нар.  1)  НевЄрно.  Невірно  він 
живе  з  жінкою.  2)  Плохо,  дурно.  І  од  лю- 

дей сміх,  і  Господь  карає,  і  самим  невірно. 
О.  1861.  VI.  77. 

Невіронька,  ки,  ж.  Ум.  отъ  невіра. 
Невіста,  ти,  ж.  Женщина.  А  которий 

козаченько  буде  з  вас  у  місті:  поклоніться 
моїй  жінці,  нещасній  невісті.  АД.  II.  57. 
Леся,  да  й  сама  Череваниха  насилу  змогли 
дивитись  без  сліз  на  нещасливу  невісту. 
К.  ЧР.  221. 

Невістиця,  ці,  ж.=Невістка.  Вийди, 
матінонько  стара,  привів  ем  ті  невісти- 
цю — красна,  молода.  Гол.  І.  75. 

Невістка,'  ки,  ж.  1)  Невестка.  2)  мн. 

Раст.  Спіузапіпепшт  ІеисапіЬетит.  Шух. 
І.  21.  Вх.  Зн.  41.  Ум.  Невістонька,  неві- 
сточка. 

Нєвістний,  а,  е.  Неизвестный.  Він 
слухав  і  одмовляв,  наче  б  так  про  кою  го- 

ворилося невістною,  невідомою.  МВ.  (О. 
1861.  І.    100). 

Невістонька,  ки  и  невісточка,  ки, 
ж.  Ум.  отъ  невістка- 

Невістулькй,  хів,  ж.  мн.  Раст.  СЬгу- 
вапіЬетит  Іеисапіпетит.  Шух.  І.  20. 
Вх.  Зн.  41.  См.  Невістка  2. 

Невістчаннй,  а,  е.  Принадлежащей 
нєвЄсткЄ  или  невесткамъ.  У  нас  три  не- 

вістки, так '  то  нсвістчана  худоба.  Чер- ниг.  у. 

Невістчин,  на,  не.  Невесткинъ.  Не 
невістка,  так  невістчина  плахта.  Ном. 
№  2820. 

Невістюк,  ка,  .м.=Вабій. 
Не-віть-що=Не-відь-що. 

Навіхна,  ни,  .ж.— Невістка  Прийшла 

свекруха  невіхну  побужати^  Мет.  265.  Ма- 
мочка каже:  мій  синок  їде,  мій  синок  їде, 

невіхну .  везе.  Грин.  НІ.  11.  Ум.  Невіхнонь- 
ка,  невіхночна.  Вставай,  нетхнонько,  час 
до  череди  гнати.  Чуб.  V.  694. 

Нбвіч,  м«р.=Нівець.  Він  усе  у  невіч 
змінив.  Чуб. 

Невкміту\  нар.  Не  въ  примету,  не 
замЄтиль.  Невкміту  мені — чи  вони  били 
йою,  чи  ні:  чув  тілько,  що  кричало  июсь, 
а  нічого  не  бачив.  Новомоск.  у. 

Невлад,  нар.  Некстати,  не  подходить. 
Коли  моє  тобі  невлад, — я  з  своїм  назад. 

Посл. 
Невладущий,  а,  є  Безсильный,  бес- 

помощный. З  купелі  саджали  в  купіль,  як 

малу  дитину,  полумертву,  невладущу,  не- 
тямну людину.  К.  МБ.  XI.  146. 

Невмивака,  ки,  ж.  Неумытый.  Ном. 
№  7134.  Замурзаний  грязею  невмивака.  К. 
Бай.   52. 

Невмиваний,  а,  е.  Неумытый.  Якийсь 
москаль  сидить:  юловач  роскошланий,  не- 

вмиваний. МВ.  II.  13. 

Невмисне,  нар.  Неумышленно,  нена- 

рочно. Невмілий,  а,  е.  Неумелый.  У  невмі- 
лою руки  болять.  Ном.  №  6021. 
Невмілість,  лости,  ж.  НеумЄлость. 

Чуб.  І.  270. Невміло,  нар.  НеумЄло. 

Невміння,  ня,  с.  Неуменье.  За  невмін 
ня  деруть  реміння.  Посл. 
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Невмірайко,  ка,  *.=Невмірака.  К. 
ПС.  113. 

Невжірака,  ки,  ж.  Безсмертний;  не- 
умяраюїдій.  О.  1862.  І.  19.  Забули  й  ли- 

царів тих  невмірак,  що  ворогів  козацьких 

дивува.іи,  по  дев'ять  раз  із  мертвих  уста- 
вали. К.  Дз.  33. 

Невжіру~щнй,  а,  е.  Безсмертный,  не- унврающій.  Я  вічний  образ  ваш,  я  дух 
ваш  нее  міру  щий.  К.  ХП.  75.  Слово  наиіе 
ховалось  тільки  по  невмірущих  піснях.  К. 
ХП.  135.  Наша  слава  невміруща.  К.  ПС.  31. 

Невмітно,  нар.  Мені  невмітно.  Я  не 
замітиль,  не  припомню.  Сьою  невмітно 

мені,  щоб  таке  було  в  його  рало-  Верхне- 
даіпр.  у. 

Невмолот,  ту,  м.  Плохой  умолоть. 
Коли  нерод,  так  і  невмолот.  Ном.  №  7 134. 

Неводний,  а,  е.  Относящийся  къ  не- 
воду. 

Невбленька,  невблечка,  ки,  ж.  Ум. 
оть  невбля. 

Неволити,  лвэ,  лиш,  гл.  Принуждать, 
насильно  заставлять.  Неволити  нікого  не 

можна.  НВольга.  у. 

Невбльний,  а,  е=Невільний. 

Невбля,  лі,  ж.  1)  Зависимое  состоя- 
ніе;  певозможность  поступать  по  своєму 
усмотрінію.  Ох  і  рада  б  я  вийти,  дак 
неволя  моя:  не  пускає  мати,  що  я  молода. 

Мет.  54.  З  неволі  робити.  По  неволі  ді- 
лять. Константиногр.  у.  2)  Неволя,  раб- 
ство. У  святу  неділю  не  сизі  орли  закле- 

котали, як  то  бідні  невольники  у  тяжкій 
неволі  заплакали,  угору  руки  підіймали, 
кайданами  забряжчали.  АД.  1. 88.  3)  Плінь. 
Татарва  побрала  в  неволю.  Стор.  МІІр. 
162.  4)  Падучая  болізнь.  У  гор.  5)  Чорть, 
бісь.  У  гор.  Ум.  Невбленька,  невблечка.  Здо- 

рова була,  моя  донечко,  що  попалась  у  не- 
волечку.  Чуб.  V.  699. 

Невбра,  ри,  ж.   Овца' (нестриженная). 

Невпам'ятку,  нар.  Не  помнится.  Мені 
се  невпам'ятку. 

Невпбід,  нар.  Больше,  чЪмъ  нужно 
для  прокормлепія;  столько,  что  поість 
нельзя-  Було  торік  картоплі  невпогд. 
Волч.  у. 

Невпбкій,  кбю,  м.  Безпокойство;  вол- 
ненія,  тревоги.  За  дурною  головою  і  ногам 
невпокій.  Ном.  Де  6681.  Загинула  його  проба 
пера  серед  невпокою  життя  громадською. 
К.  ХП.  124.  Поривало  хлопця  до  сваволі, 
до  невпокою.  Мир.  ХРВ.  127. 

Непокійний,  а,  е.  Безпокойный;  тре- 
вожный. Батько  й  мати  якіся  невпокійні 

стали.  Г.  Барв.  238.  Сни  невпокійні  снять- 
ся. МВ.  II.  9.  В  малому  серці  ворушилося 

щось  недобре,  невпокійне.  Мир.  ХРВ.  35. 

Невпокійно,  нар.  Безпокойно,  тре- 
вожно. .  Хоч  як  було  мені  невпокійно,  хоч 

як  тужило  моє  серденько,  а  я  всміхнулась. 
МВ.  (О.  1862.  НІ.  72). 

Невпбику,  нар.=Невпан'ятку. 
Невправка,  ки,  ж.  Невозможно  спра- 

виться съ  ч-вмъ. 
Невріклявий,  а,  е.  Не  подвергающейся 

болізни  оть  урбків.  Шоб  неврікливе  було, — 
умивають  із  помийниці.  ХС.  VII.  420. 

Неврбд,  ду,  м.  Неурожай.  Вдарив  не- 
врод  рік  по  року.  Вх.  Зп.  41. 

Неврожай,  жаю,  м—  Неврод. 
Неврбнений,  а,  е.  Неуязвимый.  Коли 

Матір  Бажа  знала,  що  Спаситель  невро- 
нений  буде,  та  й  то  убивалась  за  ним,  а 
то  ж  ми!  Як  оке  його  так  спокійно  бути? 
Павлогр.  у. 

Неврбчливий,  а,  є  =  Неврікливий. 
Шоб  тому  хазяїну  коровки  були  й  ове- 

чечки молошнії,  неврошливіг.  Грин.  III.  55. 
Невсидючий,  а,  в.  Непоевда. 

Невсипущий,  а,  є.  І)  Неусыпный,  не- 
утомимый, бдительный.  Хазяйкою  зроби- 

лась невсипущою  на  все  село.  Рудч.  Ск.  І. 
179.  Наградив  тебе  Бог  жінкою,  до  тебе 
доброю,  щирою,  хазяйкою  невсипущою  Кв. 
І.  2.  2)  Постоянный,  безпрестанный.  От 
же  все  мені  туга  невсипуща.  МВ.  І.  18. 

Чи  то  нудьга  невсипуща  його  з  ніг  зва- 
лила? Шевч. 

Невстаха,  хи,  ж.  Раст.  ТЬаІісігиш. 
Мнж.  186. 

Невстйд,  ду,  м.  Безстидство. 
Невстйдлнвнй,  а,  е.  Не  стыдливый.  А 

ти,  бво  невстидлива!  Гол.  IV.  522. 

Невотидлйвість,  вости,  ж.  Безстид- 
ство 

Невотрійливий,  а,  е.  Безпокойный, 
шаловливый.  Ну,  та  й  невстрійливі  діти 
в  Оліхвера!  Вскочили  в  юрод,  потоптали 

огудину  Волч.  у.  Став  пригадувати  пісню 

за  піснею,  що  бабусі  й  дівчата  йому,  ди- 
тині, шепотали  замісць  котка,  аби  спало, 

аби  вюмувалось  невстрійлше.  Г.  Барв.  439. 

НевстрУйливий,  а,  є  =  Невотрій- 
ливий. 

Невтеклий,  а,  е.  Который  не  уйдеть, 

не  изб'Ьжнтъ  чего.  Аду  грішники  невтеклі- 
Невтерпучий,  а,  е.    Нестерпимый.   В 
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невтерпучих  муках  стогнали.  Стор.  МПр. 
129. 

Невтомлйвий,  а,  є  Невтомний  Наче 
благодать  Божа  допомагає  невтомлива,  не- 

всипуща. МВ.  (О.  1862.  III.  62). 
Невтомний:,  а,  е.  Неутомимый.  З  його 

косарь  такий  жвавий,  такий  робочгш-іх- 
втомнш.  Мир.  ХРВ.  14. 

Невтомно,  нар.  Неутомимо. 
Неву  к,  ка,  ж.=Неук  1  и  2.  Мнж.  58. 
Невчас,  нар.  Не  во-время. 
Невчасний,  а,  е.  Несвоевременный. 
Невчасно,  нар   Несвоевременн 

Не  вчений,  а,  е.  Неученый,  необразо- 
ванный. 

Негадано.,  нар.  Не  предполагая,  сверхъ 
ожи  данія. 

Негадки,  нар.  —  Ш гадки. 
Негайний,  а,  е.  Спішний,  экстрен- 

ный. Десь  у  мою  миленькою  та  негайна 
робота.  Нп. 

Негайно,  нар.  Немедленно,  спішно, 
экстренно.  Негайно  приведіть  посли  до 
мене.  К-  Бай.  18. 

Негам^зний,  а,  е  ?  Рябий  та  нега- 
музний  він.  Мир.  Пов.  II.  63. 

Негаразд,  нар.  Нехорошо,  неладно.  Ой 
негаразд  запорожці,  негаразд  зробили:  степ 
широкий,  край  веселий  та  й  занапасти- 

ли. Нп. 

Негарний,  а,  є.  Нехорошій;  некра- 
сивый. 

Негарно,  нар.  Нехорошо;  некрасиво. 
Негіда,  ди,  об.  Негодникъ,  негодница. 

Я  казала,  що  Семен  чоловік,  а  Семен  пуб- 
ліка, гае  й  негіда  на  ввесь  світ.  Чуб.  V  338. 

Негідний,  а,  є.  1)  Недостойный.  2) 
Негодный,  мерзкій.  Бодай  лиш  не  мати 
дитину  негідну.  Гол.  III.  454. 

Негідник,  ва,  м.  Негодяй,  мерзавецъ. 
Ти  сам  негідник,  ти  сам  обридник,  що 
жінки  не  маєш.  Гол.  І.  262. 

Негідність,  ности,  ж.  Недостойность 
Желех. 

Негідь,  годі,  ж.  Дрянь,  негодное, 
мерзкое.  І  покинули  вони  яко  негідь  ба- 

гатства свої.  К.  Грам.  54. 
Негладка,  ки,  ж.  Нерадивая,  неза- 

ботливая. Взяв  невістку  та  й  кається. 
Чим  же  вона  неюжа?  Хай  правда,  що 
вона  неглядка  та  ледаченька,  ну  так  і  син 
їхній  такий  же;  та  й  самі  старі  такі. 
Що  ж,  що  вона  не  хоче  нічого  глядіть?  І 
вони  ж  такі!  Новомосковск*!.. 

Негнівливий,  а,  є     Несердитый.   Ве- 

селий і  негнівливий  був  собі  пан.  К.  ЧР. 122 

Неговіркий,  а,  е.  Неразговорчивый. 
Негода,  ди,  ж.  Непогода,  ненастье. 

Борз.  у.  А  дорога  й  негода  крий  Боже  яка! 
Ум.  Негодна,  негодонька.  І  сніг  іде,  і  него- 

донька. Грин.  НІ.  498. 

Негбдиця,  ці  и  негодь,  ді,  Ж.'.=Не- года.  Екатер.  у. 
Негодна,  ки,  ж.  Ум.  отъ  негода. 

Негодня,  ні,  ж.  Хламъ,  негодныл  ве- 
щи. Усе  викрадено  із  скрині,  усе  забрато, 

осталась  тілько  сама  негодня — то  рване, 
то  погане.  Новомоск.  у. 

Негбдонька,  ки,  ж.   Ум.  отъ  негбда. 

Негодяй,  дяй,  м.  О  человікі:  негод- 
ный, неспособный  къ  д-бйствіям'ь.  Жева 

говоритъ  старому  мужу:  Ой  ти,  старий 

негодяю,  пусти  ж  мене,  погуляю! — Ой  ко- 
ли ж  я  негодяй, — сиди  дома  та  й  гуляй! 

Грин.  III.  309.  Быть  можетъ  слід.:  Невго- 
дяй— Невгожай?  (см.). 

Негбдиний,  а,- е.  Ненастный.  Пішли 
негоди,  ударили  холоди,  —  негодяна  осінь. 
Васильк.   у. 

Негодящий,  а,  е    Негодный. 
Негбже,  нар.  Не  слідуеть,  неприлич- 
но, нехорошо.  В  неділеньку  прийти  та  до 

тебе  неюже.  Грин.  III.  164.  Та  й  плакати 
мені  неюже.  МВ.  I.  29. 

Негожий,  а,  е.  Негодный,  нехорошій. 
Ой  негожа  в  кутку  вода.  Чуб.  V.  58.  На 
тобі,  небоже,  що  мені  негоже.  Ном.  №  4779. 

Негоїстий,  а,  є.  Плохо  заживающій 

(о  рані). 
Негр,  ра,  м.  Негръ.  Над  товстими, 

як  у  негрів,  губами  стерчали  руді  вуси. 
Левиц.  Пов.  179. 

Негру нтовий,  а,  е.  Безземельный. 
Негувати,  г^ю,  вш,  гл.  Не  признавать 

кого,  пренебрегать  кімь.  За  що  ж  мене 
негувать,  за  що  ж  волочити,  коли  стали 
панами  уже  й  мої  діти?  КС  1882.  І.  225. 

Неґречний,  а,  е.  Неучтивый,  невіж- 
ливый. 

Неґречність,  ности,  ж.  Неучтивость, 
невіжливость. 

Неґречно,  нар.    Неучтиво,  невіжливо. 

Неґура,  ри,  ж.  Густой  тумань  вь  го- 
рахь.  Ранки  в  полонинах  звичайно  дуже 

шрні,  але  холодні,  часпю  застає  нетура — 
налягає  по  юрах  така  мрака,  що  не  видно 
на  десять  кроків  перед  собою,  а  як  мрака 
осідає,  то  показуються  лише  найвисші 
шпилі  гір,  а  під  ногами  уповите  усе  немов 



Недава— Недовго. 

1079 

у  сивім,  морі...  вітер  зачне  колисати  тим 
сивим  морем.  Шух.  І.  209—210. 

Недава,  ви,  об.  Не  дающій,  не  дающая 
чего  либо;  скупой,  скупая.  Новомоск.  у. 

Недавній,  я,  е.  Недавній.  Так  ти 

ще  й  битись! — скрикнула  крамариха  на 
недавню  свою  товаришку.  Мвр.  Пов.  II.  70. 

Недавно,  нар.  Недавно.  Сиротою  та 
невеликою  недавно  зостався.  Чуб.  V.  263. 
Ум.  Недавнечко. 

Недалекий,  а,  є.    Недалекій,  близкій. 

Недалёко,  нар.  Недалеко.  Ум.  Неда- 
лечко. Сказав  би  словечко,  та  оовк  неда- 
лечко. Ном.  Лі  3584.  Недалечко  еела  па- 
сеться свиня.  Рудч.  Ск.  І.  3. 

НедаленниЙ.  а,  є.  Недалекій,  ближай- 
шій.  Доїздимо  до  шинку  недаленного, — гульк, 
аж  там  чоловік  завісився.  Харьк.  у. 

Недаром,  нар.  Не  напрасно,  не  безъ 
причины.  Бо  вже  недаром  козацький  кінь 
по  табору  гу.іяє,  мабуть  Івася  Коновченка 
на  світі  немає.  Макс  (1834),  56. 

Недбайливий,  а,  е=Недбалий. 
Недбайливість,  вости,  ж.  =  Недба- 

лість. 

Недбайливо,  ксу>.=Не дбало. 
Недбайлиця,  ці,  об.  и  недбайличок, 

чка,  м.  Нерадиведъ,  беззаботный  чело- 
вікь.  Наші  парубки  недбайлиці  Рк.  Макс. 

Оддав  мене  мій  батенько  за  п'яницю,  за 
недбайличка.  Чуб.  V.  591. 

Недбалий,  «а,  є.  1)  Нерадивый,  не- 
брежный, нерачительный.  2)  Беззаботный. 

Нёдбалиця,  ці,  об.  =  Недбайлиця. 
Ном.  №  10786.  Пяниця  да  нёдбалиця  ці- 

лий тиждень  в  корчмі  п'є,  гуляв.  Нп.  Нёд- 
балиця гцпие  п'яниці.  Чуб.  I.  270. 

Недбалість,  лости,  ж.  1)  Нерадивость, 
нерачиЛ'ельность,  небрежность.  Аже  ж 
Нетро  своею  недбалістю  пропав.  Канев.  у. 
2)  Беззаботность,  безпечность.  Чуб.  I.  270. 

Недбало,  нар.  1)  Нерадиво,  нерачи- 
тельно, небрежно.  2)  Беззаботно. 

Недбальииця,  ці,  оо.=Недбайлиця. 

Оддала  заміж  за  п'яницю,  за  недбальницю. 
Чуб.  V.  592. 

Недбальство,  ва,  «—Недбалість.  Че- 
рез твое  недбальство  дожились  до  того,  що 

нічого  й  їсти.  О-   1862.  II.  25. 
Недбання,  ня,  с.=Недбалість. 
Недбаха,  хи,  об  .^Недбайлиця.  Буіа 

собі  непряха  й  недбаха,  да  що  матка  дала, 
поносила  усе  чисто  і  придбать  нічого  не 
придбала.  Рудч.  Ск.  І.  176.  Бідою  й  холо- 

дом недбах  вона  карає.  К.  Дз.   1^0. 
Недвига,  ги,  об.   Неподиижное   суще- 

ство. (Имя  сказочной  собаки.  Рудч.  Ск.  І. 120). 

Недзька!  меж.  Крикъ  для  сзьіванія 
овець.  КоІЬ.  І.  65. 

Недйвний,  а,  е.  Неудивительный.  Йе- 
дивним   річам  не  дивуйся.  Ном    №  7815. 

Недійшлий,  а,  е.  Неспелый,  незре- 
лый, молодой.  Ще  ти  діітя  молоде,  розу- 

мом не  дійшле.  Мет.  4 19. 
Неділенька,  ки,  неділечка,  ки,  ж. 

Ум.  оть  неділя. 

Неділешній,  я,  є  -Недільний.  А 
хто  буде  панотцевого  неділешнього  обіду  до- 

жидати. Макс.  (1849).  82. 
Неділонька,  ки,  ж.  Ум.  оть  неділя. 

Недільний,  а,  е.  Воскресный.  Субіт- 
нім  шляхом  на  недільний  торі.  Ном. №  6654.; 

Неділя,  лі,  ж.  Воскресенье.  Ще  як 
прийде  суботонька,  я  змиюся,  росчешуся, 
а  в  неділю  приберуся.  Мет.  76.  Породила 
мене  мати  у  святу  неділю.  Мет.  Ум.  Не- 

діленька, неділечка,  неділонька.  З  неділі. 
Сь  понедельника  начиная.  Ні,  на  сьому 
тиждні  вже  не  ткатиму,  з  неділі  почну. 
Черниг.  у.  А  з  неділі  вже  й  Петра.  Св. Л.   130., 

Недішлий,  а,  е.  Слабый,  болезнен- 
ный. Прийшов  собі  дідусь,  такий  недішлий, 

та  все  кашляє.  Кіев.  у. 

Неднаковий,  а,  є --Неоднаковий. 
Нед обачливий,  а,  е.  Съ  слабымъ  зрі- 

ніемь. 

Недобачливість,  вости,  ж.  Недально- 
видность. Левиц.  І.  279. 

Недобачати,  чаю,  -вш,  гл.  Плохо  ни- 
діть, йміть  слабое  зрініе;  не  замічать. 

Недобачити,  чу,  чиш,  и.  1)  Не  до- 
смотріть.  2)  Не  замітить. 

Недобиток,  тка,  м.  1)  Не  совсімь  до- 
битый, не  совсімь  замученный.  Старий 

недобиток,  варнак.  Шевч.  2)  ми.  Остатки 
(войска  послі  пораженія) 

Недобір,  ,  ббру,  м.  1)  Недоборъ,  недо- 
чета. 2)  Місяць-недобір.  Неполная  луна. 

Ой  місяцю-недоборі),  зайди,  зайди  за  ко- 

мору. Чуб.  V.  129.' 
Недобре,  нар.  1)  Нехорошо,  дурно. 

Недобре,  як  на  сонних  дітей  місяць  сипле 
промінням.  МВ.  II.  9.  2)  Зло.  3)  Невкусно. 

Недббрий,  а,  є.  1)  Нехорошій,  дурной. 

2)  Недобрый,'  злой.  3)  Невкуспый. 
Недовгий,  а,  е.  Короткій,  недлинный; 

(о  времени):  недолгій. 
Недовго,  нар.  Недолго.  Велетню  у 

світі  недовго  жити.  Ном.  Л»  5826. 
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Не  довершений,  а,  е.  Съ  невыведен- 
нымъ  до  конца  верхомъ. 

Недовершнй,  а,  е  Недорослый.  Хотіла 
мене  мати  за  першою  дати;  а  той  пер- 

ший малий,  недовершнй-  Гол.  III.  472. 

Недовідомий,  а,  е.  Невідомий;  неис' 
поводимый.  Щось  побачив  страшне,  недо' 
відоме.  Борз.  у.  Тополі,  ростучи  уряд,.- 
про  його  дещо  шепотять  недовідомими  рі- 

чами. Греб.  340.  Славим  в  гаях  і  на  ски- 
тах недовідомою  їм  ласкавою  і  щедрою 

Бош.  К.  (О.  1861.  II.  228).  Недовідома 
їлибиня  морська.  К.  ЦН.  242. 

Недовіркуватий,  а,  е.  Недоверчивый. 
Волынь.  Слов.  Д.  Эварн. 

Недовірок,  рка,  м.  Ренегатъ;  мало- 
верный. -Лях  Бутурлак,  клюшник  галерсь- 

кий, сотник  Переяславський,  недовірок  хри- 
стиянський. АД.  210. 

Недовбльність,  ности,  ж.  Неудоволь- 
ствие   Така  між  ними  недовольність  пішла. 

Ведовчений,  а,  е.  Недоученный. 

Недогарок,  рва,  м.  Огарокъ.  Недо- 
гарки поїдять,  а  сами  поночі  сидять.  Ном. 

№  4567.  Ум.  Недбгарочон. 

Недогін,  гбну,  м.  Остатокъ  въ  кубе 
послі  перегона  водки. 

Недбгляд,  ду,  м.  Недосмотръ.  Сим. 
198. 

Недогбда,  ди,  ж.  Неудовлетворена. 
Употребляется  въ  вираженій:  Мені  недо- 

гбда. Я  не  удовлетворенъ,  мнЄ  не  достаетъ 
чего-либо.  Яка  йому  ще  недогода?  все  мае! 
А  яка  тобі  недогода  в  Зосг?  Левиц.  I.  315. 

Недогбдний,  а,  е.  Неудовлетворяющій, 
неугодный.  Вона  йому  недоюдною  стала. 
Левиц.  I.  488. 

Недогбдно  нар.  —  коку.  Недостаетъ 
(кому). 

Недбгрвзок,  вка,  м.  Огрызокъ. 
Недовір,  збру,  м.  Плохо  ВИДЯЩІЙ. 

Черк.  у. 
Недбїдок,  дка,  м.  ОьбЄдокь.  На  столі 

стояли  недоїдки  вечері.  Левиц.  I.  248. 

Недбкурок,  рка,  м.  Окурокъ.  Харьк.  у. 

Недоладній,  я,  е-  1)  Неуклюжій,  не- 
складный. 2)  Неуместный,  несвязный,  не- 
складный; вздорный.  Зовсім  таки  недо- 

ладні речі  чули  про  се  велике  діло.  Дещо. 
3)  О  человікв:  не  совсЄмь  порядочный, 
неосновательный.  Здається  і  час  заміж, 
та  все  якісь  недоладні  люде  трапляються. 

Левиц.  Кож.  12.  4)  Плохой,  нехорошій'. 
Не-до-ладУ,  нар.  Не  такъ    какъ   слЄ- 

дуетъ;  некстати.    Чуб.  І.  271.    Не-до-ладу 
що  зробив.   Ном.  №  7579. 

Недбленька,  ки,  недблечка,  кк,  ж. 
Ум.  оть  недбля. 

Недблнвок,  вку,  м  Недолитое  до  пол* 
ной  м'Ьры. 

Недолймок,  кку,  м.  Чекань  (ручное 

оружіе).  Із  під  поли  позлотистий  недолй- 
мок виньмае.  ЗОЮР.  І  206. 

Недолік,  ку,  м.  Недочеть. 
Недолітній,  я,  е.  Несовершеннолетний. 

Недбліток,  тка,  об.  НесовершеннолЄт- 
ній,  недоросль.  А  панич  не  знає,  з  двад- 
иятою  недоліток  душі  пропиває.  ПІевч. 
220.  Текля  и^е' недоліток  Св.  Л.  133. 

Недблонок,  нка,  м.  1)  Предметь  не 
совсЄмь  сломанный,  надломленный.  Міусск. 

окр.  2)  Употребляется  какъ  презритель- 
ное названіе  людей,  потерявшихъ  отчасти 

свою  національносте  подъ  натискомъ  чу- 
жой: „Гетьманцы  дразнятъ  Подолянъ  недо- 

ляшками,  а  Подоляне  гетьманцевъ  мос- 
ковськими недоломками" . (О.  1861.  Х.Свид. 

44).  Були  (пани)  москалі  й  московські  не- 
доломки.  Мир.  ХРВ.  356. 

Недолуга,  гн,  об.  Слабосильный,  не- 
мощный человвкъ.  Екатер.  у. 

Недолугий,  недолужний,  а,  е.  Бея- 
сильный,  слабый,  немощный.  Перша  мені 
туш — сама  недолуш.  Мет.  26.  А  которь 
старі-недолугі,  то  й  навіки  попропадали. 
Нп.  Недолуш  жінка.  Вас.  209. 

Недолужність,  ности,  ж.  Безсиліє, 
слабость. 

Недолужно,  нар.  Безсильно,  слабо,  не- 
мощно. 

Недблюд,  да,  л.— Недолюдок.  Шевч. 
184.  Добивають  вони  мене,  недолюди,  не 
боячися  Бога.  Шевч.  (О.  1862.  III.  7). 

Недблюдок,  дка,  м.  Недостойный  име- ни человіка.  Схаменіться,  недолюдки,  діти 

юродиві.  Шевч.  210. 
Недбля,  лі,  Злополучіе,  бЄда.  Його 

жінка  кляла-проклинала:  „Бодай  тебе,  ко- 
заче сіромахо,  побило  в  чистому  полі  три 

недолі:  перша  недоля — щоб  під  тобою  доб- 
рий кінь  пристав,  друш  недоля — щоб  ти 

козаків  не  догнав,  третя  недоля  — щоб  тебе 

козаки  не  злюбили  і  в  курінь  не  пустили". 
ЗОЮР.  І.  215-216.  Недолю  співаю  ко- 

зацькою краю.  Шевч.  163.  Ум.  Недбленька, 
недблечка. 

Недбляшок,  шка,  м.  Ополячившійся 
украинецъ.  О.  1861.  X.  Свид.  44.  Шарпає 
з  козаками  шляхетних  ляхів  і  недоляшків. 

К.  ЧР.  4.  Недоляшок!  гукають  козаки.  Не- 
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довірок!  шепочуть  поляки  (про  Ад.  Кисіля). 
К.  ПС.  26. 

Недбниоел,  оду,  м.  Недоньїсліе,  не- 
пониманіе.  З  історією  треба  за  все  раху- 

ватись ....  Мусимо  з  нею  рахуватись  г  за 

наші  недомисли.  К.  Краш.  8.  Позад  нас — 
тьма  завзятою  недомислу;  перед  нами — 
світ  миролюбивої  науки.  К.  Краш.  33. 

Недбмірок,  рка,  м.  Рыба  меніе  сред- 
ней величины.  Черном. 

Недомбва,  ви,  об.  Неуміющій  гово- 
рить, косноязычный,  заика.  Не  годиться 

він  у  сватове  затим,  що  недомова.  Ста- 
род.  у.  Куди  йому  грішному!  там  така 
з  йою  недомова.  Старод.  }. 

Недомбвлий,  а,  .е.  Косноязычный.  Хо- 

тіла 'мене  мати  за  сьомою  дати;  аж  той 
сьомий  такий  недомовлий.  Чуб.  V.  497. 

Недомбка,  ки,  ж.  Недостаточно  вы- 
моченное волокно  конопли  и  потому  гру- 

бое и  жесткое.  Бас.  200. 

Недбнос,  су,  м.  1)  Недоносъ,  роды 
прежде  времени.  Русалки. .  мстяться  над 
людьми  за  недонос,  за  те,  що  їх  мати 
звергла.  Г.  Барв.  350.  2)  При  сведеніи 
торговыхъ  счетовъ,  часть  непогашенныхъ 
торговцу  долговъ.  Вас.  191. 

Недоносок,  ска,  м.  Рожденный  раніе 
9  місяцеві.,  недоносокъ. 

Недоношенная,  ці,  ж  Недоносокъ 
женскаго  пола.   Шух.  I.  34. 

Недбпал,  лу,  м.  Нехорошо  обожжен- 
ный кирпичъ. 

Недбпанок,  нка,  м.  Разигрьівающій 
барона. 

Недбпивок.  вка,  м.  Недопитое.  Рос- 
кидано  всякі  недоїдки,  валяються  в  пляш- 

ках недопнвки.  Г.  Барв.  239. 
Недбпяток,  тка,  м.=Недопнвок.  Оие 

як  п'ють  у  шинку  люде  та  позоставля- 
ють  недопитки,  то  вони  (шинкарі)  позли- 

вають у  чарку  та  й  підсунуть  чоловікові. 
Г.  Барв.  291. 

Недбнічка,  ки,  ж.  Недопеченное. 

Недоречний,  а,  е.  Некстати  сказан- 
ный или  сдвланныЙ,  неуместный,  излиш- 

ній.  К.  ПС.  127. 

Недорід,  роду,  м.  1)  Неурожай.  2) 
Недоносокъ;  выкидышъ.  Зникне  собі,  мов 
той  недорід,  що  йому  не  судилося  й  на 
світі  жити.  К    XII.   128. 

Недорідний,  а,  є.  1)  Неурожайный.  2) 
Не  ііпс-шй,  не  крупный  (о  зерні  и  пр.). 

Недоріка,  ви,  об.=Недомова.  По- 
вести за  віком,  за  німцями  недоріку,  слі- 

пую каліку.  Шевч.  215. 

Недорікий,  а,  е.  Косноязычный.  Вони 
собі  невеликії,  шепелявії,  недорікії.  Рк. 
Макс. 

Недбрісток,  тка,  м.  1)  Недоросль.  2) 

Карликъ. 
Недорозум  му,  м.  Неразуміе,  недо- 

мнсліе  К.  ЦН.  311.  Я  з  долею  та  й 
з  людьми  боролась,  та  ніби  й  гірку  долю 
поборола  і  людський  недорозум.  Г.  Бари. 

442.  От  що  виходить  із  материною  не- 

дорозуму, що  не  вчила  .  мати  ділечка  ро- 
бити. Г.  Барв.  437. 

Недорболий,  а,  є.  Недорослий.  Нічим 
обуть  панят  недорослих.  Шевч.  219. 

Недбрбсток,  тка,  л.=Недорістов. 

Недбрубок,  бка,  м.  Не  до  смерти  из- 
рубленный, раненый.  Хто  то?  питає 

Максим  недорубків,  що  один  був  без  уха, 

другий  без  пальців.  Мир.  ХРВ.  160.  ̂  

Недбсвід,  ду,  м.  Неопытность.  (На- 
жива) з  людською  недосвіду  і  легкодумства. 

К.  ХП.  125.  См.  Недосвідченість. 

Недосвідбиий,  а,  е.  Неузнанный  по 

опыту,  неузнанный  въ  точности.  Усе  не- 
додумане  і  недосвідоме  з  неї  (Шевченкової 
пісні)  посчезло;  зосталось  тілько  саме  сяево. 
К.  XII.  130. 

Недосвідчений,    а,    е.     Неопытный. 

Недосвідченість,  ности,  ж.  Неопыт- 
ность. Желех.  См.  Недосвід. 

Недбсвіт,  ту,  м.  Утренній  морозъ. 

Барвінок  цвів  і  зеленів,  слався,  розстилався, — 
та  недосвіт  перед-світом  в  садочок  укрався. 
Потоптав  веселі  квіти,  побив,  поморозив... 
Шевч.  651. 

Недбсить,  нар.  Недостаточно. 

Недосіл,  сблу,  .«.  Недосолъ.  Неоосіл 
на  столі,  пересіл  на  юлові.  Ном.  №  12381. 

Недбспів,  ву,  м.  Недопітое.  Недоспів 
твій  доспівую,  мій  брате.  К.  Дз.  25. 

Недбспіл,  лу,  м.  Недозрілосте. 
Недбсталь,  лі,  ж.=Недостача. 
Недостаток,  тку,  м  Нужда,  Нищета, 

недостатокъ.  Недостатки  юнятъ  з  хатки. 

Ном.  №  1544.  Сушать  мене,  в'ялять  мене 
мої  недостатки.  Грин.  III.  220. 

Недостача,  чи,  ж.  1)  Недостающее 

количество,  недостатокъ.  Сьою-пюю  треба, 
жінка  не  вважає:  тілько  чою  недостача,  — 
в  батька-матір  лає.  Грин.  III.  296.  Да- 

вай більше  грошей,  щоб  не  було  недостачі. 

2)= Недостаток.  Виростав  у  голоді  та  в  хо- 
лоді, у  злиднях  та  недостачах.  Мир. 

ХРВ.  35. 

Недоступ,  пу,  м.  Конь  или  волъ,  ко- 
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тораго  заднія  ноги  не  покривають  сліда 
переднихъ.  Александровск;  у.  Маж.   186. 

Недотёпа,  па,  об.  Неспособный,  не- 
умелый чєловЄкь.  Така  недотепа,  нічого 

робить  не  вміє.  Рудч.  Ск.  II.  107. 
Недотепний,  а,  е.  Неспособный,  не- 

умелый. Е,  бісів  сину,  і  тою  недотепний. 
Рудч.  Ск.  II.  7. 

Недотепність,  ности,  ж.  Неспособ- 
ность, неумелость.  Чуб   І.  272. 

Недотепно,  нар.  Неумвло. 
Недотика,  кн,  ж.  1)  Недотрога.  Отто 

яка  недотика.  Шевч.  2)  Раст.:  Ітраііепз 
ноіі  те  іапдеге. 

Недотйркливий,  а,  є  —  Недоторк- 
ливий. 

Недоторканий  и  недотйркливий,  а,  є. 
Недотрога.  Дувид  штовхнув  жартовливо 
плечем  одного  чоловіка. — Геть,  псявіро,  не 
пхайся! — одказсш  чоловік. —  Оце  недоторка- 

ний дядько,  неначе  молодиця.  Левиц.  Пов. 
179. 

Недбуздок,  дка,  м.  Родъ  уздечки  безъ 
уднлЪ;  Батько  веде  тою  коня  за  недоуздок. 
Рудч.  Ск.  II.  112. 

Недоук,  ка,  м.  Недоучка.  Народе  мій, 
недоуку  латинський!  К.  ХП.  58. 

Недбум,  на,  м.  Незрелый  умомъ,  глу- 
поватый. Старий  промовив:  недоуми,  зана- 
пастили божий  рай-  Шевч.  408. 

Недоумкуватий,  а,  е.  Неосмысленный, 
глуповатый.  Як  хто  вкоїть  гцо  недоумку- 

вате, ірімають.  Ном.  №  421. 
Недбунок,  нка,  л«.=Недоун.  Недоумки 

усе  реючуть  та  гукають  проти  чоловіка 
мудрячою-  К. 

Недохід,  хбду,  н.=Дохід  2.  Пішли 
солдати  колядувать...  (Поколядувавши) 
узяв  недохід  та  й  пігиов.  Мнж.  109. 

Не-до-чнйги,  кар.=Не-до-шмиги.  Усе 
нс-до-чмти,  куди  не  глянь.  Полт. 

Недочувати,  ваю,  еш,  сов.  в.  недо- 
чути, ч^ю,  еш,  гл.  1)  Быть  тугимъ  на 

ухо.  (С'ь  этимъ  значеніемь  употребляется 
только  несов.  видъ).  2)  Не  слышать,  не 
услыхать. 

Недошкулкйй,  а,  6.  Не  донимающій, 

не  пронимающій.  Я  ж  думала,  іцо  на- 
гаєчка недошкулка:  як  ударить,  то  роз- 

сядеться шкурка.  Нп. 
Не-до-шннги,  нар.  Не  вдеть,  не  ладно, 

не  подходить,  некстати.  Де  їм  не-до-шмиги, 
■то  н  урвуть.  Кв. 

Недруг,  га,  м.  Недругъ,  врагь.  Під- 
нявсь на  ляхів  і  на  всіх  недругів  отчизни 

батько  Хмельницький.  К.  ЧР.  12. 

Недряп^ха,  хи,  ж  —Нечоса?  Тим 
дівчина  нетьопуха  запаску  згубила:  нетьо- 
пуха,  недряпуха,  нерублені  гюли.  Мил.  77 

Недуга,  ги,  ж.  БолЄзнь,  недугь.  Не 
смерть  страшна,  а  недуга.  Ном.  №  8154. 
У  недузі  лежати.  Быть,  лежать  больной. 
Там  Маруся  в  недузі  лежала.  Грин.  III. 
234.  Я  аж  два  дні  пролежала  в  недузі. 
Г.  Барв.  299. 

Недугнй,  а,  є —Недужий.  Во  я  жен- 
чик недугий,  треба  до  мене  другий.  Рк. 

Макс. 
Недугування,  ня,  с  БолЄзнь. 

Недугувати,  гую,  еш,  м.—  Незду- 
жати. Зосталася  сама  самісінька  неду- 

гуючи. МВ.  II.  14.  Недугувала  з  місяць. 
Мир.  Пов.  II.  78. 

Недужий,  а,  є.  і)  Больной.  Ні  в  кою, 
були  недужі  на  всякі  недуги,  приводили  до 
його.  Єв.  Л.  IV*.  40.  Пійшов  ізнов  до  не- 

дужої Кв.  І.  95.  2)  ̂езсильный. 

Недйкуваний,  а,  є.  Оставшійся  безь 
благодарности.  Прийшов  непроханий,  пі- 

деш недякуваний.  Посл. 
Неж,  сз;=Ніж.  Вона  більш  розливала, 

неж  наливала.  Левиц.  І.  393. 

Нежалісливий,  а,  е.  Несострадатель- 
ный; безжалостный.  Ой  мати  моя  та  не- 

жаліслива, ию  тгі  мене  оддала  та  й  не 

жалувала,  що  ти  мене  оддала  у  чужу  сто- 

рону, у  чужу  спюрону  та  в  велику  сем'ю. 
Грин.  ІІТ.  304. 

Нежар,  ра,  м.— Нежерь. 
Неже,  сз.=Ніж.  Ліпш  би  не  знатися, 

неже  зараз  і  розстрятися.  Ном.  №  8783. 
Нежерь,  рі,  ж.  Прошлогодняя  трава, 

несъвденная  скотомъ  и  перезимовавшая 
на  корнЄ.  Косигпь  тоді  було  дуже  трудно, 
бо  між  травою  була  нежерь  (стара  трава). 
Драг.  241.  НесьЄдобная  трава.  У  сьому 
сіні  нежері  багато.  Лубен,  у. 

Неживий  а,  е.  Неживой,  мертвый. 

Нежид,  да,  м.  Насноркь.  Нежид  на- пав. Ном.  №  12223. 

Нежнр,  ру,   ч  =Нежерь.  Волч.  у. 
Нежит,  та,   к.=Нежид. 
Нежить,  ті,  ж.  =  Нежид.  Після  кішки 

як  нап'єшся, — буде  нежить.  Мнж.  154. 
Напала  мене  нежить.  Лебедин,  у. 

Нежонатий.  Неженатый.  Ой  я  в  тебе, 
моя  мати,  нежонатий  хожц.  Грин.  ПІ. 
200.  Чай  нежонатий.  Чай  безь  хліба. 
Зиіев.  у. 
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Нежурблйвий,  а,  е=Нежурливвй. 
Веселий,  нежурблйвий,  та  й  він  заклопо- 

тався тією  подією.  МВ.  І.  38. 

Нежурливий,  а,  е.  Беспечальный,  без- 
заботный. Добре,  що  ти  нежурливий  удався. 

Незабавки,  незабавно,  незабавом,  нар. 
Вскорі,  въ  скоромъ  времени.  Зажурився, 
що  в  мене  грошей  нема:  незабавом  і  в  тебе 
не  буде.  Ном.  Лі  6465.  Незабавом  прийде 
й  Семен.  НВолын.  у.  З  тою  жалю  стара 
незабавом  і  випростала  місіте  на  сім  світі. 
Г.  Карв.   114. 

Незабарній,  а,  є.  1)  Не  медлительный, 
скорый.  2)  Не  требуюіцій  много  времени. 
У  такі  дні  незабарна  служба  (в  церкві). 
Мир.  Пов.  II.  58. 

Незабаром,  нар.  -  Незабавом.  Як  воно 

("сонечко,  Соссіпеїіа  зергешрітсіаіа)  скоро 
зніметься  й  полетить— -незабаром  сояшно 
буде.  Ном.  Л?  337.  Незабаром  після  сьою 
вернувся  з  війни  мій  батько.  Стор.  МПр.  ЗО. 

Неваборбнний,  а,  е.  Невозбранный. 
Неваборбнво,  нар.  Невозбранно. 
Незабудь,  ді,  ж.  1)  На  незабудь.  На 

память.  2)  Раст.  Муокоіік  ра1іі8ІгІ8.  Вх. 
Ич.  І.   11. 

Незабутий,  а,  є  -Незабутній.  Що  ті 
римляне  убогі!  Ччр\та  що,  не  Брути!  У 
нас  Брути  і  Коклсси  славні,  незабуті. 
Шекч.  215. 

Невабу>нвй,  а,  є  и — ній,  я,  е.  Не- 
забвенный. Марку,  коханнячко  моє  неза- 

бутнє- Федьк.  Сей  незабутний  час.  К. 
ХП.   16. 

Незавидний,  а,  е.  Безвредный. 
Неаавважливо,  нар.—  Неаавважно.  Пі- 

сенька якось  незавважлиео  ввірветься...,  а 
Галя  засипа  в  меншою  брата  на  руках. 
МВ.  НІ.  68. 

Неаавважно,  нар.  Незаметно.  Тут  і 
незавважно,  що  їдеш  над  безоднею,  бо  юра 
з  юрою  тим  мостом  зведена,  тільки  вода 
шумить  під  ногами.  Св.  Л.  214. 

Неяагн^вданжй,  а,  е=Нваанувданий 
Неяаздрий,  а,  в.  1)  Независтливый. 

2)  Неревнввый. 
Незан^зданвй,  а,  в.  1)  О  лошади: 

безъ  удилъ  во  рту.  2)  Необузданный.  1 
гарний  хлопець  здається,  та  незанузданий. 
Кобеля  к.  у. 

Неабіравві,  а,  е.  О  молокЄ:  цельное. 
Хотин.  у. 

Нв8бЛжввв,  а,  е.  Безбожный. 
Неяббжвіеть,  ноетн,  ж.  Безбожності,. 
Незбіжно,  нар.  Безбожно. 
Невборбнно,  нар.  Безпренатственно. 

Незбу>ний,  а,  е.  Несбыточный. 
Незвага,  ги,  ж.  1)  — Зневага.  2)= Не- 

увага. 
Незважатн,  жаю,  еш,  м.=3неважатв. 

Подольск,  у. 
Незважений,  а,  е.  1)  Не  взвешенный. 

2)  Необдуманный,  неразеудительиый  (о 
словахъ).  Се  вперше  чула  такі  незважені 
речі.  Г.  Барв.  107. 

Незвиклий,  а,  е.  Непривыкший. 
Незвитяжний,  а,  е.  Непобедимый. 

Незвичайний,  а,  є.  1)  Необыкновен- 
ный, необычайный,  необычный.  Якась  не- 

звичайна сміливість  і  духова  міць.  Мир. 

ХРВ.  4.  Тільки  вип'є  що  незвичайне  -  то  й 
знову  хвороба.  2)  Невежливый,  неприлич- 

ный. А  за  рід  їх  хто  тут  скаже  незви- 
чайне слово?  Мкр.  Н. 

Незвичайність,  ности,  ж.  1)  Необык- 
новенность, необычайность.  2)  Невежли- 

вость, непрнличіе.  Велику  незвичайність 
серед  людей  учинила.  К.  Дів.  С   10. 

Незвичайно,  нар.  1)  Необыкновенно, 
необычайно,  необычно.  2)  НєвЄжливо,  не- 

прилично. 
Незвичний,  а,  е=Не8ВВКлнй. 
Незвісно,  нар. ,  Неизвестно 
Незгірш,  невгірше,  нар.  1)  Не  хуже. 

Взнала  її  я  незгірш  старенької  моєї,  почім 
на  світі  ківш  лиха.  Г.  Барв.  372.  2)  Не 
особенно  худо,  сносно.  В  сього  хазяїна 
було  мені  незгірш.  Г.  Барв.  243. 

Незгірший,  а,  е.  Не  плохой,  довольно 
хорошій.  І  дівка  була  незіірхиа,  хоч  і  не 
нашою  роду,  і  заможненька.  Г.  Барв.  407. 

Незгбда,  дн,  ж.  Несогласіе.  Зинкі  бу- 
дує, а  незгода  руйнує.  Ном.  Ум.  Незгб- 

донька Незгбдина,  ни,  ж.  То-же,  что  и  Невзго- 
дика  (см.)  изъ  фальсифицированной  думы 

„Битва  Чи  гири  некая".  (Запор.  Стар.  I,  86); 
перепечатывая  ее,  Максимовичъ  (1849,  стр. 

53)  выбросилъ  „в". Неэгодливий,  Ь,  е.  Вздорный,  свар- 
ливый. 

Невгодний,  а,  е.  Несогласный,  не- 
стройный. 

Невгбдно,  нар.  1)  Несогласно;  нестрой- 
но. 2)  Невыгодно;  вредно.  3  ягнятами  при 

доброму  обкоті  отара  вдвоє  більшає,  і  та- 
кій великій  ко.юді  ходить  буде  важко  і  на 

ягняток  незгодно:  ягнята  вийдуть  худі, 
миршаві.  О.   1862.  У.  Кух.  33. 

Незгодонька,  кв,  ж.  Ум.  огь  невгбда. 
Незграба,  би,  об.  Неловкій,  неуклю- 

жій  чєловЄк'ь. 
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Незграбний,  а,  є.  Неловкій,  неуклю- 
жій,  неповоротливый. 

Незграбність,  ности,  ж.  Неловкость, 
неуклюжесть. 

Незграбно,  нар.  Неловко,  неуклюже. 
Наздатннй.  а,  є.  І)  Неспособный.  2) 

Непригодный. 
Нездатність,  ности,  ж.  і)  Неспособ- 

ность. 2)  Непригодность,  неудовлетвори- 
тельность. 

Нездвнжений,  яездвижнйй,  а,  е.  Не- 
подвижный. На  дух-мару  вона  походила  з 

своїм  нездвиженим  обличчям.    МВ.  II.  199. 

Нездібний,  а,  е.  Неспособный.  ЗКеЛех. 
Нездібність,  ности,  ж.  Неспособность. 

Желех. 
Незділивий,  не8дільний,  а,  е.  Не- 

услужливый. Вх.  Зн.  41. 
Нездблітн,  лію,  вш,  гл.  Боліть.  Борз.  у. 
Нездбльний,  а,  в.  Неспособный,  сла- 

бый, безсильный  что-либо  сдЬлать. 
Нездбльність,  ности,  ж.  Неспособ- 

ность, слабость,  безсиліє  или  невозмож- 
ность сділать  что-либо.  Чуб.  I.  272. 

Нездолящий,  а,  е.  Слабосильный  їй* 
матері  жаль  кидати,  що  тика  вона  дуже 
нездоляща.  Черниг.  у. 

Неэдорбвкуватий,  а,  е.  Болезненный, 
хилый. 

Нездоров  я,  в'я,  с.  Нездоровье.  Моя 
дочка  ніколи  тебе  обіжати  не  буде:  се  вони 

так  щось  із  нездоров'я.  МВ.  І.  31. 
Нездужати,  жаю,  вш,  гл.  1)  Не  йміть 

силь,  быть  не  въ  силахъ.  Конфедерат  п'я- 
ний нездужа  встать.  Шевч.  140.  Четвер- 

тинський  нездужав  більш  бороться  з  своїм 
коханням.  Стор.  МПр.  72.  2)  Быть  боль- 
нымъ,  боліть,  хворать. 

Нездужатнся,  еться,  гл.  безл.  Нездо- 
ровиться. Так  щось  нездужаеться  мені. 

Незйстино,  нар.  Въ  вираженій:  Як  не- 
зйстино.  Точно,  точь-въ-точь.  Як  незйстино 
такий.  Точно  такой,  точь-въ-точь  такой. 
Лубен,  у. 

Незичливий,  а,  е.  Недоброжелатель- 
ный. Співають  наші  селянс  про  таємничу, 

часом  незичливу  долю.  Г.  Барв.  377. 
Незичливість,  вооти,  ж.  Недоброже- 

лательство. 

Незичливе,  нар.  Недоброжелательно. 
Незлагі(о)дний,  а,  е.  Неулншчивый, 

сварливый. 
Незлагода,  ди.  Несогласие,  разладь. 

Бо  ти  старий,  а  я  молода,  то  буде  між 
нами  незлагода.  Грин.  III.  419. 

Нозлічевий,  а,  е.    Бесчисленный,    не- 

смітиьій.  Кихва  незлічені  гроші  мае.  Ка- менец, у. 

Незліченне  и  незлічено,  нар.  Бес- 
численно, несмітно;  безъ  счету.  Дай  ю- 

ріски  незміренне,  бери  гротей  неизліченне. 
Гол.  І.  171. 

Незлобливий,  а,  е.  Незлобный. 
Незлобливість,  вости,  ж.  Незлобіе. 
Незлобливо,  нар.  Незлобиво. 
Незлостивий,  а,  е.  Незлобный. 
Незлостивість,  вости,  ж.  Незлобіе. 
Незлостиво,  нар.  Незлобно. 
Незлюбити,  блю,  бнш,  гл.  Невзлю- 

бить. 

Незмагати,  гаю,  еш,  гл.  Слабіть.  Здо* 

ров'я  незмагае;  сило:  незматє.  Черк.  у. 
Незмйлитнся,  люся,  лишся,  гл.-- 

Знеийлитися,  її  юре  ззіло...  світ  їй  не- 
змилився.  Г.  Барв.   1 13. 

Незмир,  ру,  лі.  Ссора,  вражда.  Незмир 
між  їх  пішов. 

Незмислений,  а,  е.  Безсмысленный. 
Мали  вони  нас  за  скот  незмас.генгій.  К. 
ЧР.    196., 

Незмінний,  а,  є.  Неизміняемьій;  нейз- 
мінньїй. 

Незмінно,  нар.  Неизміняемо;  неиз- 
мінно. 

Незмірений,  незмірний,  а,  є.  Неиз- 

міримнй. Незміренне  и  незмірено,  незмірно, 
нар.  Неизміримо;  безъ  мірьі.  Дай  юрівки 
незміренне,  бери  грошей  незліченне.  Гол.  І. 
171. 

Незмбвлений,  а,  е.  Невыразимый,  не- 
сказанный. 

Незмовлено,  нар.  Невыразимо,  неска- 
занно. 

Незмога,  ги,  ж.  Невозможность.  Сі- 
нешних  (дверей)  незлюїа  й  відчинити.  Г. 

Барв.  21. 
Незнавидіти,  джу,  диш,  м.=3нена- 

видіти.  Незнавшпв  хлопця  та  й  незнави- 
д'ш  і  проіноя.  Кагїев.  у. 

Незнай,  нею,  я.  Незнаніе.  Незнай  гріха 
не  чинить.  Ном.  А;  100. 

Незнайко,  ка,  .«.  Незнайка.  Мнж.  40. 
Незнайомець,  мця,  м.  Незнакомецъ. 

Стрів  її  чуждозе.нець,  чуждозежць,  не- 
знайомець. Гол.  І.  208. 

Незнайомки,  а,  е.  Незнакомый,  неиз- 
вестный. 

Незнайомість,  ности,  ж.  1)  Незна- 
комство. 2)  Незнаніе.  Незнайомість  гріха 

не  творить.  Ном.  №  106. 
Нознакомйто,     нар.     Незамітно.     Як 
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твоїх  сітей  незнакомито  при  -зеленій  ді- 
брові, так  моїх  діток  незнакомито  при 

молодій  вдові.  Гол.  II.  587. 

Незнарошно,  нир.  Безъ  умысла,  нена- 
рочно. 

Неэначкйй,  а,  е.  Незначительный.  Ле- 
вин. Иов.  280. 

Незначність,  ностн,  яз.  Незначитель- 
ность. Желех. 

НезнОсннй,  а,  е.  Нестерпимый.  Годі 
мліти  серцю  моему  з  незносної  туш.  КС. 
1882.  VIII.  281. 

Не8вбутий,  а,  е.  Необутый  Посилає 
рано  по  воду  незобуту,  незодягнуту.  Мет. 
273. 

Нєводягнутий,  а,  е.  Неод-Ьтьій.  Мет. 
273. 

Незрахбваннй,  а,  е.  Неисчислимый, 

несчетный.  Скарб  великий  незрахованцй '. 
К.  (О.  1861.  VI.  ЗО). 

Неарймий,  а,  е.  Незримый.  І  зробився 
я  знову  незримий.  Шевч. 

Незримо,  нар.  Незримо. 
Незрозумілий,  а,  е.  Непонятный. 

Желех. 

Незрозумілість,  лости.  ж.  Непонят- 
ность. Желех. 

Незрозуміло,  нар.  Непонятно. 
Незручний,  а,  є.  1)  Нелопкій,  неис- 

кусный. 2)  Несподручный. 
Незручність,  ностн,  ж.  1)  Неловкость. 

2)  Неснодручность. 
Незручно,  нар.  1)  Неловко.  2)  Не- 

сподручно. 

Незрячий,  а,,  є.  Сл'Ьпой,  невидліцій; 
невежественный.  Знову  шкуру  дерете  з  бра- 

тів незрячих,  гречкосіїв.  Шевч.  211. 
Незугарний,  а,  е.  Неспособный,  не 

мастерь.  Незугарний  козакувати.  Незугар- 
ний до  роботи.  Левин.  Пов.  229. 
Незчисленний,  а,  е.  Безчисленный. 

Оттоді  то  Черевань  доскочив  собі  незчи- 
сленного скарбу.  К.  ЧР. 

Незчисленно,  нар.  Незчисленно. 
Незчутися,  чулося,  ешся,  гл.  Не 

опомниться,  не  замітить  какъ...  Незчулися, 
як  смерклося.  Шевч.  249.  Незчулась  вона, 
як  кинулась  йому  назустріч-  Стор.  МІІр.  56. 

Неїднавовий,  а,  е=Неоднавовий. 

Неоднаковість,  вости,  ж.=Неодна- 
вовість 

Неїднавово,  нор.=Неоднавово. 
Неїзджалий,  а,  е.  Необъезженный, 

невывзженный.  Дали  йому  коня  негзджа- 
лого.  Чуб. 

Ней,  кар.=Най.  Ней  іде,  ней  іде.  ней 
ся  забанує.  Гол.  І.  337. 

НейминуЖ  нар.  Непременно.  Це  ней- 
минуй  до  мене.  Мнж.   187, 

Неймовіра,  ри,  об.  Недоверчивый  че- 
ловЄкь.        - 

Неймовірний,  а,  е.  Недоверчивый.  У 
мене  такий  чоловік  неймовірний,  що  до 
всякого  мене  приклада.  Уманск.  у.  В  мене 
матінка  неріднія,  а  дружина  неймовірная. 

Грин.  III.  305. 
Неймовірність,  ностн,  ж.  Недовер- 

чивость, недовЄріе.  Мир.  ХРВ.  177. 

Неймовірно,  нар.  Недоверчиво,  съ  не- 
довЄріемь.  Секретарь  неймовірно  глянув  на 

Чіпку.  Мир.,  ХРВ.  190. 
Неймовірство,  ва,  г.=Неймовірність. 

НВолын.  у. 

Некваря,  рі,  ж.  Плохо  сваренное  ку- 
шанье. Вх.  Зн.  32. 

Неве,  нар.  Неужели,  развЄ.  Неке  ж 
ви  йому  даєте  грошей?  Борз.  у. 

Невладений,  а,  є.  1)  Неположенный. 
2)  Неоскопленный.  Кінь  некладеннй. 

Неклан,  на,  м.  Сказочный  эпнтетъ  бо- 
рова: Кабан-ненлан  Рудч.  Ск.  II.  2.  Испор- 

ченное вмЄсто  інлан,  т.  є.  имЄющій  боль- 
шіе  ікла  (клыки). 

Невлеба,  би,  ')гТ.=Нетямуха.  Неклеба 
гце  з  тебе!  Миргор.  у.  Слов.  Д.  Эварн. 

Неклен,  на,  м.  1)  Раст.:  Чернокленъ, 

сережникъ,  Асег  Іаіагісит.  2)  Асег  сат- 
ревіге.  Ь.  ЗЮЗО.  I.  109. 

Неволи,  нор.  Кое-когда,  изрЬдка.  Було 
прийде  неколи,  чуєш,  о  до  нас  не  йде. 
Верхнеднепр.  у. 

Неврут,  та,  м.  Рекруть.  Сказано  мені, 
гцо  на  черзі  Андрійко  у  некрути.  МВ.  II. 
II.  А  Онгікій  нехай  здоров  буде,  Со  я  учора 
заплакала  за  його,  як  почула,  гцо  у  нек^гу- 
ти  братимуть.  О.  1862.  IX.  114.  Понад 
садом  зелененьким  доріжка  лежала,  моло- 

дая туди  пані  некпут  виряжала.  Нп.  Ум. 
Ненрутик.  Сидя,  лежс  некрутики  в  кованих 
кайданах.  Чуб.  V.  969. 

Неврутвп,  ви,  ж.  Жена  рекрута. 

Некрутство,  ва,  с.  Рекрутская  повин- 
ность. Хлопиі,  тікаючи  од  некрутства,  роз- 

біглись. Ноы.  Л«  972. 
Некрутський,  а,  е.  Рекрутскій.  А  що 

бути  у  неволі,  у  некрутському  наборі.  Чуб. 
V.  988. 

Некрутчина,  ни,  ж.  Рекрутскій  на- 
боръ.  Пройшла  в  нас  чутка — некрутчина 
сшо  року  буде.  МВ.  И.  П. 

Невукібниця,    ці,    ж.    О    женщине*. 
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незаботящамся  о  порядні,  нестаратель- 
иая.  Уставай,  невістко,  неробітнице,  ти 
нашому  добру  некукібнице.  Мет.  305. 

Нелагода,  ди,  ж.  І)  Несогласіе.  Ой 
ти  старий,  я  молода,  тим  між  нами  не- 

лагода. Нп.  2)  Неудача.  Здається  й  робо- 
тящий чоловік,  але  Ному  все  нелаїода. 

Нелад,  ду,  м.  Безладица;  безпорядокъ. 
Неладен,  неладний,  а,  е.  Беспоря- 

дочный; нехорошій,  некрасивый.  У  кою 
дочок  сім,  то  й  доля  всім,  а  в  мене  одна, 
та  й  та  неладна.  Ном.  №  1739.  Будь  він 
тричі  неладен!  (брань).  Ном.  №  5136. 

Неладно,  нар.  Безпорядочно;  нехоро- 
шо; некрасиво.  Будь  воно  неладно!  Ном. 

А»  5136. 

Неласка,  кн,  ж.  Немилость,  неблаго- 
моленіе.  Желех. 

Нелинь,  ня,  V.  Дубъ,  не  теряющій 
листьевъ  на  зиму.   Чуб.  І.   132. 

Нелівяий,  а,  є.  Плохо  ловящій.  Кіт 
нелівний,  хлоп  немівний — обоє  ледащо.  Ном. 
№   1257. 

Нелі паніка,  кн,  ж.  Нел'Ьнившая.  Сваш- 
ка-неліпашка  шишок  не  ліпила.  Грин.  III. 
=186. 

Нелітна,  ки,  ж.  Корона,  еще  не  вмів- 
шая теленка.  Вх.  Пч.  II.  5. 

Шлюб,  ба,  м.  Нелюбимый  мужчина, 
немилый.  Хоче  мене  мати  за  нелюба  да- 

ти. Нп.  Ум.  Нелюбоньно.  нелюбочно.  Грин. 
III.  329. 

Нелюбий,  а,  є.  1)  Немилый,  нелюби- 
мый. Поховаю  сина  та  під  церквою,  не- 

любу невістку  під  дзвіницею.  Нп.  2)  Не- 
иріятньїй. 

Нелюбов,  вн,  ж.  Нелюбовь,  непріязнь. 
Ці  річі  здаються  нам  луною  од  тієї  ве- 

ликої нелюбови,  яку  виказують  нам  німецькі 
писання.  О.   1862.  IX.  26. 

Нелюбоньно  и  нелюбочно,  на,  м.  Ум. 
огь  нелюб. 

Нёлюд.  да,  м.  Безчеловъчный,  жесто- 
кій,  спиръиый  челов'Ькъ. 

Нелюда,  ди,  об-  Нелюдимъ,  нелюдимка. 
Нелюдний,  а,  є.     1)  Малолюдный,    2) 

Нелюдимый.    Якийсь  нелюдний,  неговіркий, 
якась  тума  з  його.  Мир.  ХРВ.  35. 

Нелюдський,  а,  є.  1)  Нечеловіческій. 
В  неї  щось  у  очах  нелюдське  світиться... 
У  людей  такого  погляду  не  буває  V.  Барв. 
375.  2)  Безчеловъчный,  жестокій.  /  ти 
нелюдської  дознала  муки.  К.  XII.  53.  3)  Не- 
обходительный. 

Нелюдськість,  кости,  ж.  1)  Безчело- 
вічность.  2)  Необходительность. 

Нелюдько,  ка,  м.  Нелюдимъ. 
Нелюдяний,  а,  є.  1)  Нечеловіческій, 

безчеловъчный;  злой,  недобрый.  Бодай  той 
непрощений  був,  хто  видумав  таку  нелю- 

дяну науку.  Св.  Л  62.  Який  він  добрий 
був  для  вас,  а  ви  для  його  сиріт  такі  не- 

людяні. Св.  Л.  127.  2)  Необходительный, 
неприветливый. 

Нелюдяність,   ности,   ж. =Не людсь- кість. Желех. 

Нема,  немає,  нар.  1)  Нътъ,  неимъет- 
гя.  Нема  в  саду  соловейка,  нема  гцебетання: 
нема  мого  миленькою, — не  буде  й  гуляння. 
Нп.  Б  мене  багпька  немає,  а  матуся  вмірає 
Нп.  Оттак  ходя  попід  гаєм,  Ярема  співає, 
виїладає,  а  Оксани  немає,  немає.  Шевч. 
141.  2)  Не  хочетъ,  не  желаетъ.  А  поко- 

ритись батькові  й  нені  нема.  Черном. 
А  нема  щоб  піти  до  сусіди.  ■  Черном.  3) 
Нема  в  світі  над...,  непі  в  світі,  як...  Нътъ 
выше,  лучше...  Нема  в  світі  над  Бога. 
Ном.  Л»  5.  Нема  в  світі,  як  у  злагоді 

жити.  Нема  цвіту  білішою  та  над  ожи- 
ноньку,  нема  роду  ріднішою  та  над  дру- 

жиноньку. Нп.  4)  Нема  де.  НегдЬ;  некуда. 
5)  Не*іа  ногб,  кому  и  т.  д.  Некого,  некому 
и  т.  д.  Нема  кому  роспитати,  чою  пла- 

чуть очі,  нема  кому  росказати,  чою  ссрир 
хоче.  Шевч.  6)  Нема  коли.  Некогда.  7)  Не- 

ма нуди.  Некуда.  8)  Нема  чогб,  чему  и  т.  д. 
Нечего,  нечему  и  т.  д.  9)  Неиа-що.  Не- 

чего. Зіма — кожуха  нема,  чоботи  ледащо, — 
і  йти  нема-що.  10)  Нема  защо.  Не  за  что. 
Ум.  Неиаечни. 

Не  мать,  ж//;.=Нема. 
Неметкий,  а,  є.  Неловкій,  нешустрый; 

нескорый. 
Немжитися,  жуся,  жишся,  и.  Ежить- 
ся, мяться.   У  школі  холодно,  а  баби    зай- 
шли погріться, — спасенним, — та  так  нем- 

жаться  баби,  що  холодно  в  хаті.  Канев.  у. 
Немилий,  а,  є.    1)— Нелюбий.    Світ 

мені    став    немилий.    Усе   немиле,  як  здо- 
ров'я нема.  2)  —  Нелюб.   Жуччс  ж  умерти, 

ніж  з  немилим  жити.  Мет.  71. 
Немило,  нар.  Непріятно. 
Немилосердний,  а,  е.  Немилосердный, 

безжалостный,    жестокій.    Таке    молоде,    и 
такс  немилосердне.  МВ.  (О.   1862.  III.  42). 
Немилосердні,    котрі  нас  ромучать.     Чуб. 
V.    117. 

Немилосердно,  нар.  Безжалостно,  же- стоко. 
Немилостивий,    я,  е.    Немилостивый, 

безжалостный.   Серце  таке  немилостгчіс. 
Немилостиво,  нар.  Безжалостно.. 
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Не-мнкай-корчма,  ми,  об.  Прозваніе 
пьяницы.  Нон.  №  11694. 

Неминуче,  нар  Неминуемо,  неизбеж- 
но, непременно.  Неминуче  коли  не  після 

Покрови,  то  вже  після  Дмитра  засватанії 
буде.  V.  Барв.  305. 

Неминучий,  а,  е.  Неминуемый,  неиз- 
бежный. Біду  побачив  неминучу.  Котл.  Ен. 

IV.   12. 

Неминучість,  чости,  ж.  Неминуе- 
мость, неизбежность.  Желех. 

Неминуще,  кар.=Неминуче.  Вже  ж 
Лою  неминуще  оддавати.  ХС  VII.  421. 

Неминущий,  а,  є  =  Неминучий. 
Смерть— неминуща  дорога.  Иосл. 

Немівний,  а,  е.  Неразговорчивый,  мол- 
чаливый. Кіт  нелівний,  хлоп  немівний  — 

обоє  ледащо.  Ном.  №  1257. 

Немірннй,  а,  е.  Непомерный,  не  іп. 
меру. 

Неміряно,  нар.  Неизмеримо,  очень 
много.  У.  них  було  землі  неміряно.  Мир. 
ХРВ.  92. 

Неміч,  мочи,  ж.  1)  Безсиліє,  сла- 
бость. Жалує,  було,  мене  дідусь;  „Ти,  каже, 

звеселила  мою  неміч,  голубко".  Г.  Барв.  358. 
2)  Немощь,  нездоровье.  Я  б  і  робила,  та — 
лишко  тяжке — неміч  моя.  Кобеляк.   у. 

Немний,  а,  е.  Непроворный,  непово- 
ротливый. Яка  піл  немна.  Ном.  Л«  10953. 

Немов,  нар.  Словно,  будто,  точно.  Не- 
мов би  дав  Бог.  Ном.  №  7522. 

Немовля,  лити,  с.  Младенецъ,  не  го- 
ворящій  еще  ребенокъ.  Ум.  Немовлятко, 
немовляточко. 

Немовлячий,  а,  є.  Неговорящій. 
Немота,  гн,  ж.  і)=Незмога.  /  росьа- 

мти  немою,  що  зі  мною  діється.  2)=3не- 
■ога.  Хоче  встати,  в  немозі  пада.  Г.  Барь. 
537. 

Немогущий,  а,  е.  Бедный,  несостоя- 
тельный. Нсмогущі  не  платять  под'ушною. 

Волч.  у. 
Неможливий,  а,  є  Невозможный.  Не 

буде  неможливе  у  Бою  всяке  слово.  Єв. 
Л.  І.  37 

Неможливість,  вости.  ж.  Невозмож- 
ность. Желех. 

Неможливо,  нар.  Невозможно. 
Неможний,  а,  є.  1)  Невозможный.  2) 

Безсильный,  слабый.  Доля  карає  й  вель- 
можною іі  неможною.  Ном.  Л;   1729. 

Немола,  ли.  1)  об.  Тоть,  который  не 
молится.  Ном.  №  10781.  2)  ж.  Илъ.  Га- 
лиц.  Желех. 

Немоцённий,  а,  е.  Превьішающій  си- 
лы.  У  неї  була  немоценна  болість.  Лохв.  у. 
Немошнйй  и  немощнйй,  а,  е.  Немощ- 

ный, безсильный-  Нападав  її  якийсь  гнів 
немошнйй.  МБ.  (О-  1862.  I.  100).  Думки... 

підрізують  немощну  силу.  Мир.  Пов.  I.  27* 
/  немощну  мою  душу  за  світ  посилиш. 
Шевч.  263.  Руки  у  нас  немощні  уже...  не 
працюють,  як  колись.  Г.  Барв.  502. 

Немощі,  щей  и  щів,  ж.  мн.  БолЄзни, 
немощи.  Ви,  любощі,  ви,  немощі,  хуже  тої 

ви  болещі.   Чуб.  V.  58. 
Немрущяй,  а,   е-Невмірущий. 
Немудрий,  а,  є.  1)  Глупый,  безтолко- 

вый.  2)  Немудреный.  Привітай  же  в  своїй 
славі  і  мою  убогу  лепту — думу  немудрую. 
Шевч. 

Ненавидець,  дця,  и.=Ненавидник 
Прихилить  до  нас  душі  ненавидців  наших. 
К,  МБ.  XII.  266. 

Ненавидіти,  джу,  диш,  гл.  Ненави- 
деть. Блаженні,  коли  ненавидітимуть  вас 

люде.  Єв.  Л.  VI.  22. 
Ненавидний,  а,  е.  Ненавистный.  К. 

Бай.  82.  Ненавидел  пюй  нам,  хто  нас 
підвів  на  гріх.  К.  Дз.   154. 

Ненави дник,  ва,  м.  Ненавистникъ. 
Спасения  од  ворогів  наших  і  з  руки  всіх 
ненавидників  наших.  Єв.  Л  І.  71.  Такою 

ненавидника  жшїівською...  мені  ще  не  до- 
водилось бачити-   V.  Барв.    19. 

Ненависливий,  а,  е.  Недоброжела- 
тельный. У  нас  люде  ненавислші,—  хліба 

шматка  епюриеві  не  дадуть.  Волч.  у. 

Ненависний,  а,  е.  Ненавистный.  Зо- 
сталось тільки  ненависне  життя.  Стор. 

МПр.   145. Ненависть,  ти,  ж.  Ненависть.  Нехаіі 
мене  Бог  боронити  від  лихої  напасти,  .від 
панської  карности,  від  людської  ненависти. 
Ном.  №  152.  Узяти  ненависть  на  кбго.  Воз- 

ненавидеть кого.  Яке  моє  життє  буде? 
та  й  її,  як  я  візьму  на  неї  ненависть? 
V.  Барв.  201. 

Ненадія,  дії,  ж.  Безнадежность,  от- 
чаяніе. 

Ненажера,  рн  и  ненажеря,  рі,  об. 
Обжора,  ненасытный  чєловЄкт».  Мир.  ХРВ. 
9  Оттой  ненажеря,  скільки  йому  не  дай, — 
нікому  не  зоставить  (усе  поїсть)  Ново- москов.  у. 

Ненажерливий,  а,  е.  Ненасытный,  об- 
жорливый. Скатертина  душа  ненажерлива. 

Ном.  №  12126. 
Ненаже(и)рвнй,  а,  е=Ненажерливмй. 

НВолын.  у.  Щоб  своєму  ненажерному  сер- 
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цееі  «годити,  він  й  світу  хоче  звести   дві 
душі.  Г.  Барв.  454. 

Ненажнр,  ру.  м.  Обжорство,  постоян- 
ный позывъ  къ  ЄдЬ  Ненажир  напав.  Ном. 

Л»  12222. 

Ненаїдннй,  ненаїсннй,  а,  е.  Нена- 
сытный, прожорливый.  НВолын.  у-  и  Ка- 

меи, у. 
Не  наїсть,  ти,  ж.  Ненасытность.  Канен.  у. 

Неналежно,  нар.  Ненудлежашимъ  об- 
разомъ. 

Ненароком,  нар.  Нечаянно,  неумыш- 
ленно. Коли  кому  й  лучалосъ  ненароком 

зблизиться  до  тою  острова,  то  з  ляком 
тікали  від  його.  Стор.  МІІр.  13. 

Ненасит,  ту,  м  =Ненажнр. 
Ненаситець,  тцю,  лі.  Раст.  Аа  Іга  каїн  я 

КІусурЬуІов  Ь.  З.ЮЗО.  І.  113. 
Ненаситний,  а,  е.  Ненасытный,  алч- 

ный. НВолын.  у.  и  Лебедин,  у. 
Неиаський  а,  е.  Не  нагаъ,  чужой, 

чужестранный.  Цшо  тепер  не  можна  ска- 
зати, бо  в  хаті  є  ненаські  люде.  Козелец,  у. 

Ненатлий,  а,  е.  Ненасытный.  Ненат- 
лому чоловікові  дай  хоч  увесь  мир,  то  мало. 

Миргор.  у.  Слов.  Д.  Эварн. 
Ненатля,  лі,  ж.  Ненасытность,  жад- 

ность. Миргор.  у.  Слов.  Д.  Эварн. 
Неначе,  нар.  Будчо,  точно.  Вискочив 

з  землі  неначе  овражок.  Стор  МІІр.  44. 
Він  тільки  розглядає  її,  неначе  їсть  її 
очима.  Кв.  І.  38    См.  Наче. 

Нендзорі,  рів,  м.  Осенніе  ягнята. 
Лох  в.  у. 

Ненечка,  кн,  ж.  Ум.  оті»  неня. 

Ненйла,  ли,  об.    Високій,    неповорот- 
ливый человт.къ.  Мнж.  187. 

Ненін,  а,  е.  Матушкинъ,  материнъ. 

Ненуж,  сз.  =Ніж.  Лучче  хліб  їсти  з  во- 
дою, ненуж  буханець  з  бідою.  Ном.  А»  7288. 
Ненька,  ки,  ж.  Ум.  огь  неня. 
Неньо,  ня,  м.  Отецъ,  батюшка.  Галиц. 

Желех. 
Шньчии,  а,  е.  Матушкинъ,  материнъ. 
Неня,  ні,  ж.  ласк.  Мать,  родимая. 

.  — Сину  мій,  коли  приїдеш  до  нас?  „Тоїді 
я,  пене,  приїду  до  вас,  як  павине  пір'я  На- 

спід потоне,  а  млиновий  камінь  наверх  ви- 
пірне. Макс.  (1849)  107.  Ум.  Ненечка, 

нёнька. 
Неббавки,     пар.     Немедля,     сейчасъ. 

Угор. 
Необачна,  ки,  ж.  Безнечность,  не- 

осмотрительность. 

Необачний,  ь  є.  Безнечньїя,  неото- 
трительный. 

Необачність,  ноетн,  ж.  Безпечяость, 
неосмотрительность.  Складається  недогода 
або  необачність  яка,  то  він  гукає  та  ма- 
хае  їм,  де  що  робиться.  Стор.  МПр.  .166. 

Необачно,  нар.  Безпечно,  неосмотри- 
тельно. Живе  хто  в  світі  необачно,'  тому 

нігде  не  буде  смачно.  Котл.  Ен.  VI.  90. 
Необережний,  а,  е.  Неосторожный. 

Вхопим  вода  човен  з  необережним  дідам 

та  й  поперла  в  шум.  Левиц.  І.-  127.  Ру- 
салки залоскочуть  необережною,  а  часом  і. 

в  воду  потягнуть.  Г.  Барв.  350. 

Необережність,  ностн,  ж.  Неосторож-* ность. 
Необережно,  нар.  Неосторожно. 
Необзир,  нар.  Безъ  оглядки.  Давай  на 

Буджаки  необзир  утікати.  К.  Дз.  15.  А 
чортяка  з-за  ліси:  кух-кцх-кух!  Баба  не- 

обзир додому!  Г.  Барв.  195. 
Необл^дний,  а,  е.  Чистосердечный, 

нелицемерный.  Болын. 
Необл^дність,  ностн,  ж.  Чистосерде- 

чіе,  нелицепріятіе.  Болын.  г. 
Необл^дно,  нар.  Чистосердечно,  не- 

лицепріятно.  Болын.  г. 
Необнйльний,  а,  е=Неомильний. 

Необбрний,  а,  е.  Неодолимый,  непре- 
одолимый. 

Необбрність,  ностн,  ж.  Непреодоли- 
мость. 

Необходвиий,  а,  е.  Такой,  котораго 
нельзя  обойти.  Як  пійдуть  дощі,дак  грязь 
буде  необходима.  Борз.  у. 

Небглядки,  неоглядном,  нар.  Безъ 
оглядки.  Біжить  неоглядки-  Рудч.  Ск.  І. 
137.  Пішло  все  к  чорту  неоглядном.  Котл. 
Ён.  IV.  61.  См.  Необзир. 

Неоглйдно,  нар.  И  конца  невидно;  не- 
обозримо. Горя  тою  за  нею  і  поперед  нею — 

неозорно,  неоглядно.  Мир.  Пов.  І.  127. 
Неодинбвий,  а,  6.  Неодинокій.  Там 

неодинокий  з  нею  був  би  я.  Шевч.  37. 
Неодіжнйй,  а,  б.  Плохо  одітни.  Так 

собі,  чоловік  неодіжнйй,  бідний.  Мир.  у. 
Слов   Д.  Эварн. 

Неодмінне  и  неодмінно,  нар.  Непре- 
менно. Кв.  Треба  неодмінне  ті  колеса  ку 

пити.  МБ.  (КС.  1902.  X.  143). 
Неодмінний,  а,  е.  Непременный. 
Неодмбвний,  а.  е.  Безотговорочный. 
Неодмбвно,  нар.  Безотговорочно. 
Неоднаковий,  а,  є  Неодинаковый,  не- 

сходный, различный.  См.  Неїднаковий 
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Неоднаковість,  востн,  ж.  Несходство, 
различіе.  См.  Неїднаковість. 

Неоднаково,  нар.  Неодинаково,  не- 
сходно, различно.  Сн.  Неїднамово. 

Неодукбваннй  а,  Є.  Невежественный, 
везнающій,  необразованный.  Сам  крепан. 
неодукований  сіряк.  Шевч.  513. 

Неовбрний,  а,  е.  Необозримый. 
Неовбрно,  нар.  Необозримо,  безъ  кон- 
ца. Зайвої  землі  лежало  неозорно  перед  то- 
бою і  за  тобою.  Мир.  ХРВ.  80. 
Неокаяний,  а,  е.  Окаянный.  Харьк.  г. 
Неоковернэй  и  неоковирний,  а,  е. 

Неповоротливый,  нелбвкій.  Та  вона  така 
неоковерна.  Вас.  209.  Був  у  вдови  -хлопчик 
та  такий  неоковирний:  всі  ііою  бум  б'ють. Мнж.  9. 

Неонйльнкй,  а,  е.  Безошибочный. 

Неомірннй,  а,  е.  Неизмеримый. 
Неопалий,  а,  є.  Неопавшій.  Стор. 

МПр.  105. 
Неопантрбвність,  ностн,  ж.  Необду- 

манность, неосмотрительность,  опрометчи- 
вость. Що  то  за  неопантровність:  їхав  по 

воду,  переїхав  іуску.  Могил,  у. 
Неоружний,  а,  е.  Безоружный.  К.  ЧР.  9. 
Неосвітний,  а,  е.  Непросвещенный. 

Розвелось  письменство  між  нашим  людом 
неосвітним.  Дещо.  15. 

Невсидливий,  а,  є.  Не  осуждающій 
другихъ,  не  говорящій  о  другихъ  дурного. 
Пані  моя,  пані  моя,  пані  влюбленая,  не- 
ревнивая  моя,  неосудлгшая!  Мет.  122. 

Неосудний,  а,  є.  Не  подлежащій  осуж- 
денію.  Голод,  що  рідний  батько — злодія  не- 

осудним робить.  Волын.  г. 
Неосяжний,  а,  є.  1)  Необъятный.  2) 

Недостижимый. 

Неосяжно,  нар.  1)  Необъятно.  2)  Не- 
достижимо. 

Неотеса,  си,  об.  Неуклюжій,  непово- 
ротливый, некрасивый  человЄк/ь.  Чи  та- 

кому ж  бридкому,  як  ти,  женитися  з  Ма- 
русею? Подивись  на  себе,  неотесо!  адже  ж 

ти  поганіший  від  ..  О.  1861.  XI.  Кух.  15. 

Неофит,  та,  м.  Неофитъ,  Не'НеодЗит 
новий,  а  апостол  великою  Христовою  слова. 
Шевч.   610. 

Неохайний,  а,  е.  Неопрятный. 
Неохайність,  нести,  ж.  Неопрятность 

Жиди  все  біднійші,  все  більше  неохайності! . 
Св.  Л.  23.  Хата  вдарила  Чіпці  в  вічі 
своєю  неохайністю.  Стіни  пооблупувані... 
Мир.  ХРВ.    177. 

Неохайно,  нар.  Неопрятно. 
Неохая,  хаї,  об.  Неряха. 

Неохота,  ти,  ж.  Неохота,  нежеланіе. 
Яким  з  більшою  нЬохотою  одвітував  йому. 
Левиц.  і. 

Неоцінйтний,  а,  є.  Безцінний.  Це  ко- 
рова нооиінитна,  відро  молока  дає.  Міус.  окр. 

Неошанбваний,  а,  е.  Неоцененный  по 
достоинству. 

Неошатний,  а,  е.  Ненарядный. 
Неошатно,  нар.  Ненарядно.  Гей  корчмо, 

корчмо-княшне! [  Чом  то  в  тобі  козацького 
добра  башто  гине?  1  сама  еси  неошатно 
ходиш,  і  нас  козаків-нетяі,  під  случай,  без 
свиток  водиш-  ЗОЮР.  І.  220. 

Неощадний,  а,  е.  Небережливый. 

Неощадність,  ностн,  ж.  Небережли- 
вость. Желех. 

Неощадно,  нар.  Не  бережливо. 

Непан'яткйй,  непам'ятливий,  не- 
пам'ятущий,  а,  е.  Забывчивый. 

Непам'ять,  тн,  ж.  Забвеніе.  Піти  в  не- 
пам'ять. Быть  забытымъ.  Ми,  селяне  та 

хуторяне,  нічого  не  записували, — тим  воно 
й  пішло  все  тс  в  непам'ять.  К.  (О.  1861. 
II.  227).  Пустити  у  непам'ять.  Предать 
забвенію.  Все  те  пускають  наші  земляки 

в  непам'ять.  К.  Гр.  Кв.  XXXII. 
Непевне,  нар.  1)  НевЄрно,  ненадежно, 

сомнительно.  2)  Неуверенно.  3)  Подозри- 
тельно; не  внушая  довЄрія;  странно.  4) 

Опасно. 
Непевний,  а,  е.  1)  Неверный,  нена- 

дежный, сомнительный.  Та  се  ще  непевна 
річ:  меже  воно  буде,  а  може  й  ні.  2)  Не- 

уверенный. 3)  Подозрительный,  не  вну- 
гаающій  довЄрія.  Сей  бачить  хитрость 

тут  непевну,  Ко-іл.  Ен.  VI.  75.  Сказано, — 
знахарка:  зараз  почула  щось  непевне.  ЗОЮР. 
II.  34.  Марусе,  кажу,  щось  мені  той  чо~ 
ловік  непевен  МВ.  Н.  128.  4)  Опасный, 
ненадежный.  Тепер  нічки  /1а  темненькії, 
доріженьки  да  непевнії.  Мет.  217.  Підпалу 
жде,  як  той  местнин,  часу  дожидає  непев- 

ною. Шевч.,  (иражск.  изд.)  І.  17*3  и  180. 
5)  Звающійся  съ  сверхъестественными  си- 

лами; демоническій.  Дріжу  з  переляку,  що 

бачив  чорта  і  що  моя  жінка  з  ним-  фі/- 
жить.  От  я  вам  і  кажу:  непевна  моя 
оюінка,  зовсім  непевна.  Кв.  11.  97.  Упир  і 
непевний — усім  відьмам  родич  кревний.  Ном. 
№  239  и  240.  Минає  неясний  день  мін; 
вже  смеркає;  над  юловою  вже  несе  свою  не- 

клепаную косу  косарь  непевний...  мовчки  ско- 
сить. Шевч.  241. 

Непевність,  ностн,  ж,  І)  Неверность, 
ненадежность.  2)  Неуверенность,  сомнЄніє. 

•   35 
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колебаніе.  3)  Подозрительность,  сомнитель- 
ность. 4)  Опасность,  ненадежность. 

Неперембжний,  а,  е.  Непреодолимый, 
неодолимый,  непобедимый. 

Непереможно,  нар.  Непреодолимо,  не- 
одолимо, непобідимо. 

Неписаний,  а,  е.  1)  Не  писанный,  не 
написанный.  2)  Устный.  Українська  пісня 
і  неписана  словесність  народу  українською. 
К.  XI].  7. 

Неписьменний,  а,  е.  Неграмотный. 
Неписьменність,  ности.  Неграмотность. 
Непитущий,  а,  е.  Непьющій.  Непи- 

тущий зроду.  Мир.  Пов.  I.   157. 
Непйшний,  а,  е.  Въ  выраж.:  як  не- 

лишний. Сконфуженный.  Вилаяли  пою,  о 
він  покліпав  очима  і  вийшов  з  хати,  як 
непишний. 

Непідвладність,  йтети,  ж.  Незаїшси- 
мость.  Желех. 

Непідлеглий,  а,  е.  Независимый.  Не- 
підлеїла  воля  духа.  К.  ХП.  23. 

Непідлеглість,  лости,  ж.  Независи- 
мость. 

Невідхильність,  ности,  ж.  Неуступ- 
чивости, непокорность.  Левиц.  І.  307. 

Неплідний,  а,  е.  Неплодный,  бес- 
плодный. Елизавета  була  неплідна,  вв.  Л. 

І.  7.  Нерва  йою  жінка  була  неплідна,  а 
се  вже  з  другою  дав  йому  Господь  на  ста- 

рість утіху.  Г    Барв.  163. 
Неплідниця,  ці,  ж.  Неплодная,  бес- 

ило д  нал. 

Неповага,  ги,  ж.  Непочтеніе,  неува- 
женіе. 

Неповйдний,  а,  е.  Неказистый.  Воно 
(сіно)  даром  що  неповидне,  а  їстовне.  Черк.  у. 

Неповинний,  а,  є.  1)  Невинный,  не- 
повинный. Карайте  мене,  а  неповинною 

пустіть  неї  волю.  Стор.  МПр.  84.  2)  Не 
должный. 

Неповинно,  нар.  І)  Безъ  вины.  Кров 
христіянську  неповинно  проливали.  Чуб.  V. 
983.  2)  Не  должно. 

Неповороткий,  а, 'е.  Неудобный  для 
пользованія  по  своей  большой  величин*, 
громоздкости  и  пр.  Вила  неповороткі,  бо 
дуже  довгі  й  товсті.  Волч.  у. 

Неповоротний,  а,  е.  Неповоротливый. 
НВолын.  у.  Левиц.  Пов.  10. 

Неповоротно,  нар.  Неподвижно,  не 
шевелясь.  О.  Мойссй  сидів  неповоруиіно. 
Левиц.  І. 

Непоганбваний,  а,  є.  1)  Неукротимый; 
невоздержный,  неумеренный;  необуздан- 

ный. 2)  Неукрощенный,  неудержанный. 

Непогбдний,  а,  е.  Ненастный. 
Непогбжнй,  а,  е.  1)  Неблагоприятный. 

2)  Ненастный,  непогодливый.  Виходила 
хмаро  чорная  і  другая  непохожая.  Чуб.  V. 
764.  3)  Непогожа  воді.  Несвіжая  вода. 

Неподалеку,  неподалеці  и  ненода- 
лець,  нар  Невдалеке;  недалеко  другь  огь 
друга.  Чується  йому,  наче  хто  сильне  ридає 
неподалеку.  МВ.  (О.  1861.  І.  73).  Хатка 
була  неподашці  від  .хісу.  Верхнедніпр.  у. 
Ми  неподалщі  з  ними  живемо.  Ноно- моск.  у. 

Неподбба,  нар.  Неприлично,  не  сл'Ь- 
дуетъ,  не  подобаегь.  Неподоба  зіркі  без 
місяця  ізіходити:  нілюдоба  дівці  до  коза- 

ченька виходити.  Нп. 

Неподббний,  а,  є.  1)  Несходный,  не- 
нохожій.  2)  Несообразный,  не  такой  как/, 
слідуєте.  Пусти  ж  мене,  пусти  ж  мене, 
подолянко,  на  піч! — „Ой  не  пущу,  ой  не 

пущу:  неподобная  річ  .  Нп.  Бо'  :та"  що  ка- жеш, Іване,  неподобне!  Лохв.  у.  Слов.  Д. 
Эварн.  3)  Неподобниии  словами  лається. 
Бранится  скверными  словами. 

Неподобно,  нар.  1)  Не  сходно,  не  по- 
хоже. 2)  Не  такъ,  какъ  нужно,  плохо. 

Непоказний,  а,  е.  Невидный,  нека 
зистый 

Непокій,  кою,  м.  Безпокойство,  ему 
щеніе,  тревога.  Красне  личко  серию  непокіі 
Ном.  №  8917. 

Непокірливий,  а,  е.  Непокорный.  Д< 
водилось  не  один   раз   не    послухати  вас 
прогнівати  непокірливим   словом.    О.   1862 
ІУ.   10. 

Непокірливість,  вости,  ж.  Непокої 
ность. 

Непокірливо,  нар.  Непокорно. 
Непокірний,  а,  є,  непокірність,  ности 

ж.,  непокірно,  нар.=Непокірливий,  не 
покірливість,  непокірливо. 

Непокірниня,  ці,  ж.  Непокорная. 
Ти  ж,  (невістко),  моєму  роду  нспокірниці: 

Грин.  III.  84. Непокладнйй,  а,  в.  Громоздкій. 
Непокоїти,  кою,  їш,  м.  Бсзпокоить, 

тревожить. 
Непокбра,  ри,  ж.  Непокорность. 
Неполюдськи,  нар.  Не  такъ,  какъ  слі- 

дуєте. Так  сяк,  на  косяк,  неполюдськи. 
Ном.  №  7586. 

Непомйлешний,  непомильний,  а,  є. 
Безошибочный. 

Неномйлешно,  непомильно,  нир.  Безо- 
шибочно. Твердо  й  нетмилешно  темний 

править  службу  божу.  МВ.  І.   16. 
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Непомильність,  ности,  ж.  Безоши- 
бочность. Желех. 

Непоніркбваннй,  а,  в.  1)  Неумерен- 
ный. 2)  Невоздержный;  заиальчнвый. 

Не  помірковано,  нар.  1)  Неумеренно 
2)  Невоздержно;  запальчиво. 

Непорядний,  а,  е.  Безпомощный,  не 
мої  ущій  справиться.  Йому  наказали,  щоб 
не.  лякав  дитини,  бо...  як  заслабне,  то  хоч 

з  світа  втікай:  і  з  одним  непорадна  голова, 
а  з  двома  й  не  казки.  Св.  Л.   101. 

Непорожній,  я,  в.  1)  Не  пустой.  2)  О 
самкахъ  и  женщииахъ:  беременная.  Е, 

шкода  тепер  з  сорочками:  моя  жінка  не- 
порожня— шити  нікому. 

Не  пороки,  вів,  мн  Худая  слава?  Чим 
вони  не  люде?  1  добрі,  й  заможні;  усі  їх 

на  повазі  мають...  Знали  б  люде, — чулись 
би  нспороки  на  їх,  а  то  усі  шаниють. 
МВ.  II.  111. 

Неворошний,  а,  е.  Не  пыльный?  Будь 
же  ти,  хато,  нспорогина,  хазяїну  дорога  і 
мила.  (Заклинаніе  при  закладкЄ  хаты). 
ХС.  III.  39. 

Непорухбмий,  а,  е=Нерухомнй. 
Непору хомо,  нар.     Нерухомо. 

Непорушний,  а,  е.  Неподвижный,  не- 
движимый. Скелі  стояли  непорушні  над  во- 

дою. Левиц.  І.  96. 

Непорушно,  нар.  Неподвижно,  недви- 
жимо 

Непорядний  а,  е.  Беспорядочный. 
Всі  вони,  сі  нехвороищне,  якісь  завзяті  та 

непорядні.  Скотину  б'ють,  не  доглядають 
зі  мою.  Г.  Барв.   154. 

Непорйдно,  нар.  Беспорядочно. 

Непосиду'*  юіщнй  непосидячий,  а,  є. 
Подвижной,  непоевда.  Непосидющий  як 

чорт.  Ном.  №  31оі5. 
Недосйдячка,  ви,  ж.  Нетерпеливость, 

не  дающая  и  на  мЄстЄ  угид-вть.  Непоси- 
дячна  бере.  Не  сидится  отъ  нетерііЄнія. 

Иногда  прилагается  къ  человеку  и  упо- 

требляется въ  .смысле-.  непоседа.  Ну,  та  й 
нспосидячка  з  тебе!  Тільки  прийшов, — 
уже  и  біжить. 

Непослух,  ху,  м.  Осдушаше,  непо- 
слушность. 

Ненотайннй,  а,  е.  Не  скрытный,  от- 
кровенный Полилась  їх  розмова  щира,  нс- 

потаііна.  Левиц.  І.  188. 

Непотреба,  бя,  ж— Непотріб. 
Непотребний,  а,  є  =  Непотрібний. 

Гол.  І.  33 

Непотріб,  ба,  м.  1)  Все  ненужное,  не- 
годное, плохое.  2)  Негоднигь.  Желех. 

Непотрібний,  а,  е.  Ненужный.  Хто 
бідний,  той  нікому  непотрібний.  Ном. 
№  1602. 

Непохибний,  а,  е.  Безошибочный,  вер- 
ный. Він  правдою  непохибною  дише.  К.  ЦН. 

193.  Непохибну  тобі  про  це  дам  раду.  К. 

ЦН.  270. Непохибно,  нар.  Безошибочно,  вірно. 
Непохитний,  а,  є.  Стойкій.  Желех. 
Непохитність,  ности,  ж.  Стойкость. 

Желех. 
Непохитно,  нар.  Стойко. 

Непочатий,  а,  е.  Неначатый,  нетрону- 
тый. Непочатою  водою  мийте  біле  тіло. 

Мкр.  Н. 
Неправда,  ди,  ж.  1)  Неправда,  ложь. 

А  неправда  ж!  я  того  не  казав.  2)  Не- 
справедливость. Уступіться  від  мене  всі, 

що  робите  неправду.  €в.  Л.  XIII.  27.  Вся- 
тя  неправда — гріх.  Ном.  №  102.  Ум.  Иі- 
ііравдонька,  Непрлвдонька  ваша.  Рудч. 
Чп.  90. 

Неправдивий,  а,  є.  1)  Лживый,  не- 
правдивый. Мея  доле  неправдива.  Шевч. 

2)  Притворный.  8)  Не  настоящдй,  под- 

дельный. 
Неправдивість,  вости,  ж.  1)  Лжи- 

вость. Желех.  2)  Сомнительность  проне- 
хожденія,  поддельность. 

Неправдиво,  нар.  1)  Лживо,  неправ- 
диво. 2)  Притворно. 

Недравдувати,  дуЧо,  еш,  гл.  Жить  не- 
правдой. М-  з  давньою  давна  панує,  бо  не- 

правдуе.  Поел. 
Неправий,  а,  е.  1)  Несправедливый. 

2)  Неправосудный. 

Неправість,  вости,  ж.  1)  Несправед- 
ливость. 2)  Неправосудіе,  беззаконіе. 

Неправо,  нар.  1)  Несправедливо.  2) 

Неправосудно. 
Непривітний,  й,  е.  Неприветливый. 

Непривітннця,  ці.  Неприветливая  жен- 
щина. Нашому  роду  непривітниия.  Нп. 

Неприємний,  а,  е.  "Неиріятньїк. Неприємність,  ности,  ж  Непріятиость. 
Неприёмно,  нар.  Непріятно. 

Неприкаяний,  а,  є.  1)  Нераская врай- 
ся. Зробивсь  великим  грішником  їла  з  журби 

по  грошах  і  вмер  без  причастя  неприкая- 
ний. Г.  Барв.  459.  2)  Окаянный,  отчуж- 

денный оть  людей,  не  находящій  себе 

мЄстя.  Доле  ж  моя  неприкаяна-  Св.  Л.  319. 
Непрнпйнний,  а,  є.  1)  Неудержимый, 

неукротимый.  2)  Беспрепятственный. 
Неприродний,  а,  е.  Неестественный, 

ненатуральный. 
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Неприродність,  ности,  ж.  Неесте- 
ственность, ненатуральность.  Желех. 

Неприродно,  нар.  Неестественно,  не- 
натурально. 

Неприрожденйвй,  а,  е.  Не  врожден- 
ный, пріобрітепинй.  Неприрожденна  відьма. 

Непристойний,  а,  е.  Неприличный. 
Желех. 

Непристойність,  ности.  Неприличіе. 
Жефх. 

Ненристбйно,  нар.  Неприлично. 
Неприступний,  а,  е.  Недоступный,  не- 

приступный. Неприступна  панна  сама  за- 
побігла  Четвертинського.  Стор.  МІІр.  70. 

Неприступно,  нар.  Недоступно. 
Непритаманний,  а,  е.  Ненормальный 

иъ  психическомъ  отношеніи,  невменяемый. 
Та  шо  там  у  нього  питати?  Він  непри- 

таманний. Мирг.  у.  Слов.  Д.  Эварн. 

Непритйка,  ки,  об.  Безпріютньїй,  бро- 
дяга. Встречено  только  у  Кулиша,  гдЪ  го- 

ворится о  юродивомъ.  По  світу  швендяє 
ся  непритйка, — мі  хати  в  бідолахи,  ні 
двора.  К.  II С.  113. 

Непритомний,  а,  е.  Бессознательный, 
безнамятный.  Г.  Барв.  386.  Непритомним 

бувши.  Въ  безпамятств-в. 
Непритореннії,  а,  є.  1)  Настоя  тій, 

чистокровный!  Ці  вівці  непритоусні  баса- 
рабсі.кі.  2)  Совершенный,  неиеравимый,  от-, 
чаянный.  Неприторенна  злодій.  Наведе  із 

собою  п'яниць  неприторених.  О.  1862.  VII. 
22.  См.  Непроторений. 

Непритульннй,  а,  є.  Неудобоприло- 
жимый. 

Неприхильний,  а,  е.  Нерасположен- 
ный, неблагосклонный;  непріязненннй,  не- 

дружелюбный. 
Неприхильний,  ка,  м.  Противника, 

непріязненннй.  Желех. 

Неприхильність,  ности,  ж.  Нераспо- 
ложенность, неблагосклонность;  ненріяз- 

пенность. 

Неприхильно,  нар.  Неблагосклонно;  не- 
дружелюбно. 

Непричетний,  а,  є  Непричастный. 
Вони  сами  крали,  а  возили  сюди  непри- 

четні. Міус.  окр. 

Непрйчком  и  непрйчвома,  нар.  Точ- 
но, будто,  сказать-бы.  Желех.  Купив,  пане, 

коняку,  а  у  неї  під  хвостом,  непричкома  як 
панська  шапка.  Канев.  у. 

Неприязний,  а,  є.  Непріязненннй,  не- 
дружелюбный. Прощай,  світе,  прощай, 

земле,  неприязний  краю!  Шевч.   Де  вона  й 

вродилась  така  неприязна.    МВ.  (О.  1862. НІ.  58). 

Неприязно,  нар.  Непріязненно,  недру- 
желюбно. 

Неприятель,  ля,  м.  \)  Недругь,  не- 
пріятель.  2)  Чорть.  Грин.  І.  9. 

Непрнятельство,  ва,  с.  Вражда,  не- 

пріязнь. Непроворнйва,  ви;  об.  Непроворный 
человікь.  Ішла  роззявляка,  а  їхав  нспро- 
ворняка.  Ном.  №  6594. 

Непроторений,  а,  е=Непритореннв 
Непроторені  дурні.  МВ.  (КС.  1902.  X. 
153).  Непроторений  злодій.  Ном.  №  11062. 

Непроха,  хи,  об.  Не  просяицй.  Ном. 
№  1357. 

Непрощений,  а,  є.  Котораго  простять 

нельзя.  Непрощений  гріх.  Волч.  у.  Щоб' 
твоя  кість  непрогцена  була.' Нон.  №  3081. 

Непряг, ,  хн,  ж.  Неум'Бюїдяя  или  не 
желающая  прясть.  Була  собі  непряха  і 
недбаха.  Рудч.  Ск.  І.   176. 

Непутити,  чу,  тиш,  іл.  1)  Мішать, 
быть  помехой,  стоять  на  дорогі,  сбивать 
съ  пути,  съ  толку.  Любов...  і  мозок  непу- 
тить,  і  кров.  Мкр.  Г.  17.  Це  мені  нспу- 
тить  отой  Улас  головатий,  а  то  б  не 
взяли  сина  у  москалі-  Воно  б  можна  до 
паламарки  теє — нема  що!  але  ж  батько 
непутить,  а  сина  чортма.  Канев.  у.  2) 
Нортить,  развращать.  Багато  нашого  брата 
горілка  непутить.  Васильк.  у.  3)  Оь  от- 
рицашемъ  безлично  Не  непутить.  Не  мі- 
шаеть.  Хоч  би  й  десятку  дали,  то  воно  не 
нспутило  б.  Мигр.  у.  Слов.  Д.  Эварн. 

Непутній,  я,  е.  Безпорядочный,  не- 
порядочный. 

Неп^тно,  нар.  Не  такъ,  какъ  слідуеть, 

плохо.  А  будь  тобі  непутно! *Ном.  №  3696. 
Нерадісний,  а,  е.  Безотрадный.  Вес 

думки  нерадісні  клопочуть  голову.  Мир.  Иов. 

I.  139. 
Нерадісно,  нар.  Безотрадно,  нерадост- 
но. Нерадісно  і  смутно  гляділа  стара  на 

свою  сина.  Стор.  МНр.  56. 
Нераненько,  нар.  Хм.  отъ  нерано. 
Нерано,  нар.  Поздно.  Калино-малин^, 

чом  нерано  зацвіла?  Чуб.  V.  1008.  Ум. 
Неранёнько. 

Нереститися,  щуся,  стишся,  гл.  Со- 
вокупляться (о  рыбахъ,  змтлхъ)  Гадюки 

як  нерестяться,  то  звиваються  у  клубок. Кіевск.  у. 

Нересть,  ти,  ж.  1)  Совокупленіе  у 

рыбъ,  змій.  2)  Семейные  раздоргі,  несо- 
гласія.   Як  любляться    собі,    не  робиться 
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між  ними  нерести,  то  й  добре.   Канеи.  у. 
См.  Нермсть. 

Нерет,  та,  м.  Родъ  рыболоиной  сіти. 
Як  попавсь  у  нерет,  то  ні  взад,  ні  вперед. 
Нон. 

Неристь,  стн  ж.  Вражяа.  Та  таки  ж 

неристь  у  нього  до  мене...  ненависть.  Мир- 
гор.  у.  Він  неристь  положив  на  мене.  Зве- 
нигор.  у.  Слов.  Д.  Эварн.  Люде  неристь 
накладали  оце  на  мене.  Екатер.  г.  См.  Не- 
ресть. 

Нерівень,  вня,  м.  Неравный.  Вель- 
можная пані  нерівня  кохала.  Чуб.  V.  1068. 

Нерівний,  а,  е.  Неравный. 

Нерівно,  нар.  Неравно.  Бої  нерівно  ді- 
лить: жде,  щоб  сами  ділилися.  Нон.  №81. 

Нерівня,  ні,  об.  Не  пара;  нероиня. 

Зв'яже  руну  з  Опанасом,  хоч  йому  й  не- 
рівня. Мкр.    Н. 

Нерість,  рости,  ж.  Все  зенное  (крші  Ь 
воды),  что  не  растетъ  и  что  не  создаю 
искусственно:  зенля,  камни,  металлы,  т.  е. 

вообще  минералы.  Водіщя  Іорданниця,  очи- 
щаєш каміння,  креміння  і  всякую  нерість. 

См    Нерость. 

Неробітани,  в,  є.  Не  рабочій,  во  вре- 
мя которатч)  не  рпботають. 
Неробітнив,  ка,  .».  Не  работникь. 

Сьоюдня  св.  Івана  неробітника. 

Неробітниця,  ці,  ж.  Неуміющая  ра- 
ботать, не  работница.  Узяли  невістку  не- 

робітниию.  Чуб.  V.  723. 

Нерод,  ду,  лі.  Неурожай.  Коли  нерод, 
то  й  невмолот.  Ном.  Ак  7134. 

Нербда,  ди,  ж.  Бездетная  женщина. 
Мнж.   140. 

Неродючий,  а,  е.  Безплодный,  не  ро- 
дя щій.  Тепер  поля  неродючії.  Грин.  НІ  434. 
Нброжень,  жня,  .«.  Родъ  дикой  утки. 
Нерозббрлнвнй,  а,  є.  Непонпмающій. 

Харьк.  і.  Я  жінка  нерозборлива,  та  й  то 
бачу,  що  не  так.  Зміев.  у. 

Неровважний,  а,  є.  1)  Неуч-іпиньгй. 
Плакала  нерозважними  дрібними,  сльозами. 

Мир.  ХРВ.  ,  233.  2)  Неразсудительный, 
легкомысленный.  Нерозважний  дячище  на 
підмову  дався.  Гол.  III.  475. 

Нероэважно,  нар.  1)  Безутішно*  Не- 
розважно плакала.  Мир.  ХРВ.  317.  2)Не- 

разеудительно,  легкомысленно. 
,  Нероааитний,  а,  є.  Не  розвившійся, 

не  распустившійсн.  Іно  жаль  мені  на  отця 

свою:  оженив  мене  малолітньою,  нерозум- 
ною, нерозвитною.  Грин.  III.  335. 

Неровгуясений,  а,  є.  ВЬрный,  не  под- 
дающейся стараніямь  разлучить  его  съ  лю- 

бимою особою  путемъ  наговороігь.  Суже- 
ний-нерозгужений,  йди  до  мене  вечерати. 
О.  1861.  XI.  Свндн.  57. 

Неровень,  зня,  м  =Нербжень. 
Яербавааиа,  ки,  об.  НесвЬдущій  чело- 

в*къ,  незнающій.  Звісно,  ми  люде  нероз- 
знаки,  не  знаєм  як;  то  й  пішли  до  волос- 

ною писаря  порадитися,  що  нам  робити. 
Верхнедивпр.  у. 

Нерозум,  му,  м.  Неразуміе,  глупость. 
Желех. 

Нерозумний,  а,  в  Неумный,  глупый. 

Дурна  дівчина,  нерозумная  по  козаченьку 
плаче   Мет.  56. 

Нёрость,  ста,  ж\=Нерість.  Липцы, 
Харьк.  губ.  Слов.  Д.  Эварн. 

Нерухбиий,  а,  е.  Неподвижный,  не- 
движимый. Над  водею  сидить  нерухомо  си- 

вий дід  на  камені,  а  там  стоять  неру- 

хомі дівчата.  *К-  Ор.  Обомліла  й  занініла, 
нерухома  стала.  К.  МБ.  III.  253.  Неру- 

хоме добро,  майнб.  Недвижимое  имущество. 

Нерухбмо,     нар.     Неподвижно.    Звелів 
стояти,  кажеш? — Нерухомо!  К.  ЦН.  261. 
Цілісінький  день  промжить  нерухомо.  МВ 
II.  8. 

Нерушиме,  нар.  Не  Двигаясь  сі.  міста, 
постоянно.  Ми  з  прадіда  живемо  тут  не- 

рушиме. Борз.  у. 
Несамовитий,  а,  є.  1)  Изсту пленный, 

самъ  не  свой.  Зробився  Турн  несамовитий, 

ярився,  лютував  неситий.  Котл.  Ен.  V.  30. 

2)  Въ  нриложеніи  къ  человт.ческимъ  ДБЙ- 
ствіямг,  кромЬ  прямого  значеній,  значить 
еще:  въ  высшей  степени  сильный.  Неса- 

мовитий реііт  несеться  вулицею.  Мир 
Пов.  II.  57. 

Несамовито,  нар.  1)  Изсту пленно.  2) 
Въ  высшей  степени  сильно.  Рве,  сіпа,  ю- 
ришь,  та  хоч  не  так  болить  несамовито 

Мир.  Нов.  II.  52 
Несвідбмий,  а,  є.  1)  Неизвестный,  не- 

ведомый. Це  діло  мені  овсі  несвідоме.  Го- 
лос... вливався  в  душу  якимсь  несвідомим 

щастям.  Мир.  ХРВ.  5.  2)  Не  знающій  чего. 

Вербує...  круюм  себе  ватагу  людей  несвідо-' 
.них  речі  і  ширить  між  ними  свої...  мрії. 
К  КР.  36.  3)  Безсознательный.  Я  вбачала 
в  їй  несвідомою  поета.  Г.  Барв.  372. 

Несвідбмість,  мости,  ж.  1)  НеиЬдъ- 
ніе.  Чуб.  І.  273.  2/  Бессознательность. 

Несвідбмо,  нар.  1)  Не  зная;  безъ  ві- 
дома. 2)  Безсознательно. 

Несвітній,  я,  в,  несвітський,  а,  е.  Не- 
обыкновенный, небывалый,  неестествен- 

ный, сверхъестественный.    Щоб  же  тебе 
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побив  несвітський  сором.  К.  ЧР.  379.  Це 
вже  несвітський  сором  сидіти  в  острозі. 
Харьк. 

Несила,  лк,  ж.  Безсиліє,  немочь.  Не- 
сила мені  це  зробити.  Я  не  нъ  силахъ  это 

сделать.  Така  її  досада  гризе,  що  вони 
икупці,  а  розлучити  несила.  МВ.  (О-  1862. 
Ні.  46) 

Нвсйтий,  а,  е.  Ненасытный.  Неситії 

каяндт,  магнати  нас  роз'єднали,  розвели. Шевч. 
Неснтство,  ва,     --Несить. 
Носить,  ти,  ж.  Ненасытность. 

Нееів,  ву,  .«.  Часть  поля,  оо  недо- 
смотру незасеянная.  Якось  чудно'  жито 

іійгило:  пмм  є  і  густо,  а  там  пусто,  мои 
несів.  Нономоск-  у. 

Несказанний,  а,  е.  Невыразимый,  не- 
изъяснимый. .Крик,  галас  зчгтилн  неска- 

занний. К.  ЧР.  ЗЇО. 
Нескааанио,  нар.  Невыразимо.  Сей  ліс 

густий  був  несказанно.  Котд.  Ен.  Неска- 
занно тяжко  слухати,  як  плаче  оттакнй 

чоловік.  Сим.  223. 
Нескінченний,  а,  є.  Безконечний.  К. 

Кр.  15.  0,  Боже  мііі,  нескінченний!  диви- 
тися ю/ге,  що  тепера  на  сім  світі  віра 

віру  боре,  Нп. 
Нескінченно,  нар.  Безконечно. 
Нескладно,  нар.  Нескладно.  А  бреше, 

так  нескладно. 
Несконченний,  а,  е=Нескінченнвй. 
Нескреба,  би,  об.  Неотеса.  Ой  вийду  я 

■ш  ворота — нема  мою  злота,  тільки  стоїть 
той  нескреба,  що  мені  не  треба.  Ни. 

Нескребений,  а,  в.  Невычищенный; 
нечиіцепньїй.  Казав  би,  як  свиня  негкребена 
попереду  ухом  веде.  Дума.  Подають  їм 
рибу  нескребену.  Грин.  III.  452. 

Неслава,  ви,  ж.  Безславіе.  позорь; 
дурная  репутація.  Погубиш  ї.г.,  і  їх  слава 
стане  їм  в  неславу.  Шевч.  Ом  він  її  не 
займає,  бо  сватати  має,  він  до  неї.  не  гор- 
нетмя,  неслави  боїться-  КС.  1887.  VIII. 
774.  Любив  я  дівчину,  любив  я  свою,  а 
люде  говорять  тегаву  на  нюю.  Грин.  III. 
185.  У  неславі  бути.  Быть  обезелавленнымъ; 
пользоваться  дурной  репутаціей.  Нам  під- 
дружбо  хороший,  пожич  дружбі  грошей,  бо 
наш  дружба  в  неславі,  його  шапка  в  за- 

ставі. О.  1862.  IV.  19.  У  неславу  вводити. 
Подвергать  пересудамъ,  безсіавить  кого. 
Сватай  мене,  козаченьку,  не  вводь  у  нс- 
с.шву.  Мет.  83.  У  неславу  входити.  Безсла- 
нить  себя,  подвергать  себя  пересудамъ. 
Сама  ж  бо  ти,  дівчинонько,  у  неславу  вхо- 

іііии,  що  пізненько-нераненько  із  юлищ  хо- 
дти.  Мет.  83.  Ум.  Неславоньиа.  Не  тра 

було  моїг"і  рідні'  неславоньки  наробити. 
Грин.  НІ.  24а 

Неслйхания,  а,  е.  Неслыханный.  Ви- 
жени мені  звіря  иеслиханою  і  невиданою. 

Рудч.  Ск.  І.  44. 
Неслйхано,  нар.  Неслыханно. 
Неслід,  нар.  Не  слі.дуеть,  неирилично. 

Неслух,  ха,  м.  Непослушный  челов-Ькъ. 
Неслухняний,  а,  є—  Неслух'яннй. 

Сказано,  що  неслухняні    Ном. 
Неслух  яннй,  а,  е.  Непослушный. 
Неслушний,  а,  є.  1)  Ненадлежащій. 

2)  Несвоевременный.  В  неслушний  час.  Не- 
своевременно- 3)  Несправедливый. 

Неслушно,  нар.  і)  Ненадлежаще.  2) 
Несправедливо. 

Несмак,  ку,  м.  1)  Ненріятішй  вкусь. 
2)  Безвкуеіе. 

Несмачний,  а,  е.  Невкусный,  без- 

вкусный. Несмертельний,  а,  є-  Безсмертний. 

Неснертельність,  ности,  ж.  Без- 
смертіе. 

Недоливай,  несмілий,  а,  є.  Не- смілий. і 

Несміливість,  неспілість,  остн,  ж. 
Несмт.лость-  Казав  Василь,  задихаючись  ой 
несмілостп.   К  в.   І.   21. 

Несміливо,  несміло,  нар.  Несміло. 
Дівчина  несміливо  поілндащ  на  Василя. 
Левиц.  І. 

Несніляк,  ка,  м.  Несмілий  человЬкь. 
Несогірше,  ма/>.=Нбагірше. 

Несогірший,  а,  е=Не8гірший.  Угор. 
Несперечливий,  а,  е.  Уступчивый,  по- 

кладистый. Я  чоловік  несперечлгівий.  НВо- лынск,  у. 

Неспірннй,  а,  е.  Неспорный.  Робота 
неспірна. 

Несплйчки,  чок,  ж.  мн.  Безсонноца 

(у  дітей).  КС  1883    VII.  588. 
Несповна,  нар.  Не  вполні;  ве  сполна. 

Неспбвна  рбзуиу.  Полоумный.  Моя  жінка 
неоювна  [юзуму    Рудч-  Ск.  І.  187. 

Неспогаданнй,  а,  є.  1)  Неожиданный. 
2)  Невообразимый,  неизъяснимый. 

Неспогадано,  нар.  1)  Неожиданно.  2) 
Невообразимо,  неизъяснимо. 

Несподіваний,  а,  е.  Неожиданный;  не- 
чаянный. Несподіване  лихо    Ном.  №  2059. 

Несподіваність,  ности,  ж.  Неожидан- 
ность. 

Несподіванка,  ки,  ж.  Неожиданность; 

сюрпризъ. 
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Несподівано,  нар.  Неожиданно;  не- 
чаянно. 

Несподіяність,  нботн,  ж.  =Несподі ве- 
ні сть. 
Неспокій,  кою,  м.  Безіюкойство.  А 

гао,  нажили  собі  неспокій?  В  старій  жизні 
маю  неспокій  терпіти.  Чуб. 

Неспокійний,  а,  е.  Безпокойный,  не- 
спокойный. Чого  вона  така  неспокійна 

стала?  МВ.  II.  24. 

Неспокійннк,  ка,  .«.  Неспокойный  чо- 
лові къ. 

Неспокійно,  нар.  Несаокойяо,  беспо- 
койно. 

Неспоку>уваннй,  а,  е.  Неотмолимый, 
неотмоленный;  непокаянный. 

Неспосі(6)бннй,  а,  є.  1)  Непригодный. 

2)  Находшційся  не  въ  силахъ,  не  въ  со- 
стоянін  сдіілпть  что. 

Неспооі(о)бнісіньхнй,  а,  е.  Находя- 
щейся совершенно  не  въ  силахъ,  реши- 

тельно не  въ  состояиіи  сделать  что.  Та 
нони  (діти)  малісінькі,  та  вони,  дрібнісінькі, 
пш  вони  неспособнісінш.  Мил.  222. 

Несправа,  вн  и  несправка,  кн,  ж. 
Неаккуратность,  неисправность.  За  не  мені 
малий  клопіт,  бо  то,  правду  сказавши, 

його  діло.  Одколи  загад  був-г-і  досі  гає  не- 
справлені  гроші.  Ой,  та  попосиде  він  на 
вежі  за  свої  несправки!  Васильк.  у. 

Несправний,  а,  е.  Неаккуратный,  не- 
исправный. 

Несправу ватися,  вуюся,  ешся,  іл. 
Быть  неаккуратнынъ. 

Неспронбга,  гн,  ж.  1)  Невозможность. 

Неспромога  мені  се  зробити.  2)  Несостоя- 

тельность, недостатокъ  средствъ.  Неспро- 
моги моя  на имита  держати.  Г.  Барв.   192. 

Неспроможний,  а,  є.  Не  им-бющій  воз- 
можности, не  въ  состояніи,  несостоя- 

тельный. 

Неспроможність,  ноетн,  ж  ̂ ^Неспро- 
мога. Неспроможність  гіркая.  МБ.  (КС. 

1902.  X.  45). 
Нестав,  нар.  Не  столько;  не  такъ  то. 

Нестак  то  зробив,  а  що  втомився. 

Несталий,  а,  є  Непостоянный,  из- 
менчивый. 

Нестаиівкнй,  а,  е.  Непостоянный,  не- 
установившійся. 

Нестатечний,  а,  є  1)  Не  зажиточный, 
бедный.  2)  Непостоянный,  неположитель- 

ный, легкомысленный,  нвтренный. 
Нестатечність,  иости,  ж.  I)  Бедность. 

2)  Непостоянство. 

Нестаток,  тку  и  тка,  м.  1)  Нужда,  не 

достатокъ.  Прийшов  нестаток  випив  оста- 
ток. Чуб.  I.  233.  2)=НестатечнмЙ.  Дам 

матка  за  нестатка,  та  и  навіки-м  про- 
пала. Грин.  III.  323. 

Нестелепа,  пи,  об.  Неповоротливый, 
непроворный  человвкъ.  Ном.  №  13950  и 
13951.  Така  вже  вда.кхеь  нестелепа,  роз- 

зява. Г.  Барв.  365. 

Нестеменний,  а,  е.  Точь-въ-точь  та- 
кой. Негтеменний  покійний  батько.  Мир. 

Иов.  Ц.  95 
Нестеиеннісінько,  нар.  Точнехонько. 

Нестеменнісінько  така.   О-   1862.  I.  78. 

Нестеменно,  нар.  Точь-въ-точь  Оку- 
нів небіж  та  й  Окунів, — нестеменно  Оку- 
нів. Мир.  ХРВ.  16. 

Нестойки,  нар.- Нестеменно. 

Нестекнісінько,  нар.  =  Нестеиенні- 
сінько. Написи  біля  приказок  я  робив 

нестемнгсінько  такі,  які  були  у  Марко- 
вича. Ном.,  Передм.  III. 

Нестепвий,  а,  е=Недотепний,  Алек- 
сандрией, у.  Слон.  Д.  Эварн. 

Нестерпучий,  а,  е.  Нестерпимый. 
Нестерпучо,  нар   Нестерпимо. 

Нести,  су",  свш,  м.  1)  Нести.  ./  чо- 
бітки в  руках  несе.  Мет.  27.  Ти,  клено- 

вий листоньку,  куди  тебе  вітер  несе?  Мет. 
Голову  вгору  несе,  дітіться  сміливо.  Г.  Барв. 
293.  2)  Нести  (о  птицахъ).  Курка  яйця 
несе. 

Нестйдник,  ка,  м.  Раст.  8і(Ьо$регтиш 
оШсіпаІе.  Вх.  Пч.  І.   11. 

Нестися,  несуся,  сешся.  іл.  1)  Не- 
стись, быстро  двигаться.  2)  Нестись,  нести 

яйца.  Навідала  кубелечко,  де  вутка  несеть- 

ся.^ Мет.  86.  3)  Високо  нестися,  вгору  не- 
стися. {Заноситься,  важничать:  Чи  ти  ба- 
гатий, чи  гордуватий,  чи  високо  несешся? 

Ни.  Кожен,  хто  нестиметься  вгору, — при- 
низиться. 8в.  Л.   XIV    11. 

Неототно,  нар.  Точь-въ-точь.   Лохв.  у. 
Нестотснісінько,  нар.  Точнехонько. 

Нестошнісінько  у  такому  ходять  котс- 
левські  дівчата.  ХС.  II.  129. 

Нестравний,  а,  е.  Несваримый,  не- 

удобоваримый. 
Нестравність,  ностн,  ж.  Несвареніе 

жедудка. 
Нестула,  ли,  об.  Неумелый  челов-Ькъ, 

неспособный  къ  самому  простому  ділу,  а 

также  и  къ  разговору:  Верхнедн-Ьпр.  у. 
Залюбовск. 

Нестям,  иу,  «.—Нестяма.  Мир.  ХРВ. 307. 
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Нестяма,  ми,  ж.  Растерянность,  само- 
забвеніе. 

Нестямитися,  млюся,  мишся,  гл.  Не 
оиоиниться;  быть  вві  себя.  Козак  од  ра- 

дости нестямивсь,  що  князь  виходе  битись 
з  ним.  Котл.  Ен.  VI.  82. 

Нестямка,  кя,  »с.= Нестяма.  Христя 
з  нестямки  добігла  аж  до  комори.  Мир. 
Нов.  II.  74.  У  нестямках  не  знав  що  ро- 

бити. З  нестямки  повернули  уростич  драла. 
ІІолт.  Нестямки  напали.  Растерялся,  расте- 

рялись; забился,  забылись. 
Нестямний,  а,  е.  1)  Растерянный;  на- 

ходящейся вн*  себя.  2)  О  дійствіях-ь:  ди- 
кій; въ  высшей  степени  сильный.  Нестям- 
ний рейт.  Мир.  Иов.  I.  138.  Долітали  до 

їх  хати  нестямні  крики  та  гуки  (бито 
людей).  Мир..  ХРВ.  285. 

Нестймно.  нар.  Растерянно;  внЬ  себя. 
0  мій  батечку,    мій    таточку!  нестямно 
скрикнула  вона.  Мир.  Нов.  І.  122. 

Несуднйй,  а,  в.  Негодный.  Цей  кінь 
нікуди  несуднйй. 

Несущий,  а,  в.  О  птицахъ:  дающій 
много  яицъ.  Химики  кури  несущі  були. 
Иосл.  Нссущі  ці  кури  придались.  Копстан- 
тиногр.  у. 

Несхвалнтися,  люся,  лншся,  а.  Не 
нахвалиться.  Там  моя  стара  несхвалиться, 
такий  добрий  пан  отой.  Лебедин,  у. 

Несходимо  нар.  Не  сходя.  День-у-день 
сидить  собі  на  печі  несходимо.  Кобел.  у. 

Неталая,  ну\   м.    Несчастіе,    неудача. 
1  неталан  наш,  і  талан,  як  кажуть  люде  - 
все  од  Бога.  Шевч.  525. 

Нетварь,  рі,  >/ .-— Некваря.  Вх.  Зн.  32. 
Нетерпій,  пій,  м.  Нетериініе.  Йому 

иетерлій.  Ему  невтерпежъ.  Як  оце  у  шинку 

гидять  та  п'ють  горілку  люди,  то  вже 
Дому  нешерпій, — і  собі  купе.  Волч.  у. 

Нетерпляче,  нар.  Нетерпеливо. 
Нетерплячий,  а,  е.  Нетерпеливый. 

Пускай  дочку  на  ю.тцю,  бо  я  нетерпля- 
чий. Нп.  Нетерпляча  бере=Нетерплячка  бере. 

О.   1862.   IX.  27. 
Нетерплячка,  ки,  ж.  НетерігЬніе. 

Зося  з  великою  нетерплячкою  дивилась  на 

далекий  гай.  Левиц.І.  357.  Бере  його"  не- 
терплячка. Ему  невтерпежъ,  онъ  не  мо- 

жетъ  утернъть.  Мир.  ХРВ.   190. 
Нетесаний,  а,  є.  1)  Неотесанный».  2) 

Неуклюжій,  неповоротливый.  Витесав  не- 
тесаною тесана.  Ном.  М   13127. 

Нётеч  и  нетеча,  чі,  нетечина,  ни, 
ж.  Стоячая  пода,  болото.  Желех.  Въ  ні- 
которыхъ  выражешяхъ  употребляется  вмес- 

то: нечиста  сила,  чорт.  Нетеча  дали  занять! 
Чертъ  дернулъ  тронуть!  Ном.  №  13526. 
Въ  „Степових  думах  та  співах"  Манджуры 
(стр.  20):  Чого  мені  журитися,  якої  не- 
течі? 

Нетіпанка,  ки,  ж.  Неопрятная,  не- 
ряха. В  мене  жуінка  нетіпанка  і  хуіоту 

не  має.   Чуб.  V.  1137. 
Нетіпаха,  хм,  ж.=Нетіпанка.  Тот, 

нетіпахо!  Рудч    Ск.  II.  45. 
Неткаха,  хм,  ж.  Не  умеющая  или 

лішящаяся  ткать.  Да  сказали:  Марусенька 
непряха,  а  матінка  (в)  Марусеньки  неткаха. 

Маркев.   119. 
Нётля,  ді,  ж.  1)  Насік.  ШЬосоИеёв 

Ігіїеііеііа.  Вх.  Пч.  I.  6.  2)  Ночная  бабочка 
(каждая,  изъ  меньшихъ).  Вх.  Пч.  I.  6. 

Нетопа,  пи,  ж.  Не  топящая  печв  (о 
лъяивой  женщинв).  Ном.  А*  10781. 

Нетра,  рн,  ж.  Употребляется  преимущ. 
во.мн.  ч.:  Нетрі.  1)  Непроходимая  заросль, 

л^съ,  дебрь.  2)  Переносно:  захолустье,  тру- 
щоба Я  живу  на  Вкраїні  у  таких  нетрах, 

де  нема  шкіл.  О.   1802.  I.  71. 
Нетр^жений,  а,  е.  Не  трудовой.  В 

його  хліб  нетруженгій. 
Нетря,  рі,  ж.=Нетра. 
Нетряний,  а,  е.  Покрытый  непрохо- 

димымъ  лътомъ.  Оце  ж  втікаймо,  царю 
Наливаю,  за  .гстряну  тіснину.  К.  ЦН.  242. 

Нетьопуха,  хи,  .ж.=Нетіпанка.  Там 
дівчина  нетьопуха  запаску  згуби.иа.  Мил  77. 

Нетйга,  гн,  м  Бобыль,  бі.дняга.  Чи 
нема  де  якою  нетяггі?  Рудч.  Ск.  II.  9.  На 

козаг;у,  бідному  нетязі  три  сиром'язі,  опан- 
чина  рогозовая,  поясина  хмеловая.  На  ко- 

заку, бідному  нетязі,  сап'янці — видні  п'я- 
ти й  пальці,  де  ступить — босої  ноги  слід 

пише.  А  ще  на  козаку,  бідному  нетязі, 
шапка-бирка — зверху  дірка,  хутро  юлг,  око- 

лиці Біг  має;  вона  дощем  покрита,  а  віт- 
ром на  славу  козацьку  підбита.  ЗОЮР.  І. 

200—201.  Ум.  Нетяженька.  Нетяго,  не- 
тяго, нетяженько  моя!  де  заслужчина 

твоя?  Грин.  III.  206.  Ув.  Нетяжище. 
Струни  мої,  струни  золотії!  заграйте  мні 
стгіха,  ачей  козак  нетяжище  позабуде  ли- 

ха. ЗОЮР.  І.  316. 

Нетязеысий,  а,  е.  Принадлежащей  не- 
тязі и  нетягам.  У  лузі  у  Базавлузі  був  ку- 
рінь нетязський.  КС-   1882.  XII.  505. 

Нетям,  му,  м.  Непониманіе.  Мрячить 
їм  нетям  пам'ять.  К,  ПС.  40.  Віддава- 
.іась  їй  безсильна  в  нетямі  людина.  К-  МБ. 

XII.  262. 
Нетйма,  ми,    ж.    1)— Нетям.    Наука, 
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із  невдячности  осліпши,  з  нетямою  по 

братки  обнялись.  К.  ХП.  84.  2)  об.  Не- 
смьіслящій  чєловЄкь;  профанъ- 

Нётянкн,  нар.  Не  понимая,  безсозна- 
тельно. .  Лускали  нетямки  великі  добра  з 

^рук.  К.  Дз.  99. 
Нетямній,  &,  є  Безчувственный,  на- 

ходящейся въ  безсознательномъ  состояніи. 

Та  й  повінчала  нетямну  вже  мертву.  К. 
ПС.  21.  З  купелі  саджали  в  купіль,  як  малу 
дитину,  полумерпіву,  невладущу  нетямну 
людину.  К.  МБ.  XI.  146. 

Нетям^ха,  хн,  об.=Нетяжа  2.  Мир- 
гор.  у:  Слои.  Д.  Эварн. 

Нетяж^щяй,  а,  е.  Несмисллщій,  не- 
понимающій 

Неу....  Слова,  начинающаяся  этими 
буквами  в  не  помещенный  виже,  см.  на 
Нев.... 

Неук,  ка,  м.  1)  Неучъ.  1  між  дівок 
сих  посадив  як  неука.  Котл.  Ен.  III  71. 
2)  Необъезженный  кон 

Неукий,  а,  є.  1)  1  еобученный.  2)  О 

лошадв:  необъезженны;  •..  Коничок  неукий 
вирве  мі  ся  з  руки.  Гол. 

Неуцтво,  ва,  с  Невежество-  Г.  Барв. 
437. 

Нет,  нлр.=Нехай.  Котрі  нас  розлу- 
чять — чех  їх  Бої  карає.  Чуб.  V.  315. 

Нехай,  нар.  Пусть,  пускай.  Ой  не  спи- 
няйте у  ставу  води,  нехай  вода  рине:  ой 

не  пійду  я  за  п'яниченьку,  нехай  він  із- 
гине.  Нп. 

Нехар,  ра  и  нехара,  рн,  ж.  1)  Пач- 
ку нъ.  Желех.  2)  Волкъ;  крупный  зв-врь. 

Желех.  Вх.  Зн.  41. 

Нехарвнець,  яця,  м.  Волкъ.  Вх.  Зн.  41. 
Нехаряий,  а,  е.  Неопрятный,  нечистый, 

грязный;  безобразный.  Як  покладуть  на 
голову  нехарний  чепище,  то  не  пустить 
погуляти  проклятий  мужище.  Гол.  II.  447. 

Нехарність,  ноств,  ж.  Неопрятность, 
неряшливость,  грязь.  Желех.  . 

Нехарь,  рі,  ж.  1)  Нечистота,  неопрят- 
ность. Шух.  І  31.  2)  соб.  Волки.  Нехарь 

пошкодила  худобу.  Вх.  Зн.  41. 

Нехати,  хаю,  еш,  іл.  Не  трогать.  Не- 
хайте, нехайте, -щ-шо  з  нього  буде!  Ека- 

тер.  у.  Слов.  Д.  Эварв. 
Нехаяти,  хаю,  еш,  гл.  1)  Не  радіть 

о  чемъ.  2)  Пренебрегать  чЄмь.  Мир.  ХРВ. 
260. 

Нехвалвтвий,  а,  е.  Не  хваленый.  Та 
воно  часом  з  нехвалитною  та  бува  добре. 

Нехворощ,  нехвороща,  щі,    ж.    Раст. 

Аііешіяіа  \и1дагІ8,  чернобыльник?..   Польо- 

ва нехвороща.  Всорагіа.  ЗЮЗО-  І  112.  Ой 
як  тій  дитині  в  нехворощі,  то  так  мені 

гулять  у  тій  Польщі.  Чуб.  V.  609. 

Нехибний,  а,  є.  Стойкій.  Л  не  по- 
гнувся, як  твердий  дуб,  Тарас  Шевченко, 

встояв  на  своїх  ногах  до  кінця  щирим  не- 

хибним українцем.  Хата.  XXI. 

Нехибне,  нар.  1)  Безошибочно.  2)  Не- 

уклонно. Нехибний,  а,  є.  1)  Безошибочный,  без- 
порочный.  Я  ж  за  правду  за  нехибну  буду 
Бога  прославляти.  2)  Неуклонный. 

Нехіть,  хотв,  ж.  Нежеланіе,  неохота. 
Він  з  нехіттю  не  робить. 

Нехлюйство,  ва,  с  Нерлшликость. 

Желех. 
Нехлюя,  люї,  ж.  Неряха. 

Нехотя,  нехбтячи,  нар.  Нехотя.  П'яні 
а  діти  і  нехотя  правду  скажуть.  Ноя. 
№  8079.  Хиба  я  зумисне  його  бив  у  ніс: 

нехотячи— ми  боролися,  я  його  й  теє,  а 
він  носом  об  ослін.  Канев.  у. 

Нехрещений,  а,  е.  Некрещенный. 
Мене  мати  породила,  нехрещену  положила. 

Шевч,  28. 
Нехрист,  та,  м.  Нехристь,  не  хри- 

стиан и  нт..  Із  своїм  хоробрим  гетьманом  Сер- 
пягою  Йваном  тяжко  нехриста  розбивати. 
Макс.  (1849).  ЗО. 

Нехта,  тя,  ж\— Нахта. 
Нехтування,  няк  с  1)  Незаботливость 

о  сохраненіи  чего.  2)  Пренебрежете. 

Нехтувати,  тую,  еш,  гл.  1)  Не  бе- 
речь, небрежно  относиться.  От  одежа  в 

йою  й  гарна,  коли  ж  він  нехтує  нею.  Га- 
дяч.  у.  Нехтувать  одежину.  Нов.  Лё  11133, 

Бона  грошима  нехтує.  Борз.  у.  2)  Прене- 

брегать. Нехтяннй,  а,  е.  Нефтяной.  Набра- 
лась нехтяного  духу.  Стер.  МПр.  168. 

Нехтянва,  ки.  ж.  1 )  Нефтяной  коло- 
дезь-. 2)  Сосудъ  для  нефти. 

Нехупавний,  а,  е.  Неграшозный,  не- 
красивый.  Ном.  №  6649. 

Нехуткйй,  а,  е.  Нескорый. 

Нехутко,  нар.  Нескоро.  Як  мокре  го- 
рить, так  нехутко  робить.  Нов.  №  10909. 

Нецвіченнй,  а,  е.  Непокрытый  цве- 
тами. Ой  у  лузі  калинонька  нецвЫеная, — 

туди  ішла  дівчинонька  невінчаная.  Мил. 

Св.  7. 
Нецнота,  тя,  ж-  Норокъ.  Лучне  чнота 

у  болоті,  як  нецнота  у  золоті.  Ном  №  4447. 

Нецьки,  цьок,  ж.  жм.=Ноявя.  Про- 
скуров.  у. 
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Нечая,  чаї,  ж.  Круглое  отверстіе  въ 
центрі  мелъничнаго  жернова   Черниг.  у. 

Нечевля,  вля  и  нечев'я,  в'я,  с.  Упо- 
требляется только  съ  предлогомъ  з:  3  не- 

чев'я. Изъ  ничего.  3  нечев'я,  а  базар  в  стелу 
як  треба  став.  Греб.  372.  У  Кулиша  это 
слово  ивгветъ  боліє  самостоятельное  поло- 
женіе  и  употреблено  въ  значеній:  ничто- 

жество. У  нас  на  Вкраїні,  серед  забутих 
степових  могил,  мужицька  мова  піднялась 
із  нечевля  до  высокости  всенародньою  жалю, 
плачу,  піднялась  до  поюрджування  великою 
гординею  і  до  погрожування  великій  потузі. 

К.  ХП.  129.   См.  Знечев'я. 
Нечепура,  рн,  об.  Неряха.  Та  то, 

каже,  така  нетіпаха,  нечепура — куди  їй- 
Рудч.  Ск.  II.  48. 

Нечепурний,  а,  є.  1)  Некрасивый,  не- 
хорошій. Як  річ  та$а  прийшла  до  Турна, 

то  так  мерзено  іскртивсь,  що  тварь  зро- 
билась нечепурна.  Котл.  Ен.  VI.  63.  2)  Не- 

ряшливый. 
Нечепурно,  нар.  І)  Некрасиво;  нехо- 

рошо. 2)  Неряшливо.  3)  Плохо,  нехорошо. 
Отто  тільки  нечепурно,  що  москаль  взявся 
по  нашому  і  про  нас  писати,  не  бачивши 

зроду  краю  і  не  знавши  звичаїв  і  повір'я нашого.  Котл.  НП.  400. 

Нечесаний,  а,  є.  1)  Непричесанный. 
2)  Нечесані  панночки.  Раст.  №&е1а  аатаз- 
сепа,  дівица  въ  зелени. 

Нечесний,  а,  л.  Нечестный. 
Нечесність,  ностн.  ж.  Нечестность. 
Нечесно,  нар.  Нечестно. 

Нечеть,  ті,  ж.  У  товарищества  овчин- 
никовъ  цри  ділежі  ими  овчинъ:  кожа, 
оставшаяся  безъ  пары.  Вас    156. 

Нечистий,  а,  е.  1)  Нечистый,  гряз- 
ный. 2)  Чертъ.  Нечиста  сила.  Злые  духи. 

Нечиста  мати.  Чертова  мать,  чертовка.  Яка 
нечиста  мати  тебе  сюди  занесла?  Стор 

Нечистість,  тости,  »с.— Нечистота. 
Желех. 

Нечисто,  нар.  Нечисто,  грязно. 
Нечистота,  тй,  ж.  Нечистота. 
Нечисть,  ти,  ж.  Нечистота,  грязь. 

(Свиня)  усяку  нечисть  жере.  Мнж.  149. 
Лопатою  нечисть  відкидають.  Ном.  №8059. 

Нечіпай-зідля,  ля,  с.  Раст.  Вгуопіа 
аІЬа. 

Нечбпитн,  плю,  пиш,  гл.  Хворать,  бо- 
літь- /  на  людей  було  нездорово  се  літо, 

так  що  й  тепер  нсчоплють. 

Нечоса,  си,  "Об.  Непричесанный,  не- 
причесаннал- 

Нечуй-вітер,  тру,  м.  1)  Раст.  Ніега- 
Ііит  Рііозеїіа.  Ой  поріс  чебер  під  нечуй- 

вітром. Нп.  2)  Раст.  ВеЙІ8  регеппіа. 

Шух.  І.  21. 
Нечулий,  а,  е.  Безчувственный,  не- 

чувствительный. К.  МБ.  X.'  17. 
Нечулість,  лостн,  ж.  Безчувствен- 

ность,  нечувствительность. 

Нечупайда,  дя,  оо'.=Нечупара.  Желех. 
Нечупара,  рн,  оо.=Нечепурн. 
Нечупарний,  а,  е.  Безобразный;  не- 

ряшливый. Я  б  її  й  забрав  (за  себе),  так 
вона  дуже  нечупарна.  Кобел,  у. 

Нечупарно,  нар.  Безобразно;  неряшливо. 

Нечуственний,  а,  е.— Нечулий.  Ва- 
сильк.  у.  Робила  й  не  спала,  поки  аж  не- 

чуственний сон  обняв  її  коло  колиски.  МВ. 
(О.  1862.  III.  62).  Упав  зразу  на  землю  і 
став  нечуственний,  а  потім  очуняв  та  й 
прохворів  півтора  місяця.  Екатер.  у. 

Нечутний,  а,  е.  Неслышный. 
Нечутнб,  нар.  Неслышно. 
Нешеретований,  а,  е.  1)  О  зерні:  не 

очищенный  отъ  шелухи  передъ  помоломъ. 
2)  Нешеретбвана  шляхта.  Захудалая,  обід- 

нившая, необразованная  шляхта.  Пан  Ку- 
лінськгій  був  собі  шляхтич  з  тієї  дрібної 
нешсретованої  шляхти,  гцо  крізь  щаблі  ви- 

літає. Св.  Л.  275. 
Нешлюбний,  а,  е.  Внебрачный  (о 

ребенкі),  невенчанный  (о  супрурі). 

Нешпетний,  а,  е.  Изрядный:  Один 
був  Турн  царьок  нешпетний.  Котл.  Ен. 
IV.  17. 

Нещадйн,  ну,  м.  Пустыя  щи.  Мнж. 
187. 

Нещадимий,  а,  е.  Никуда  не  годный, 
ничего  не  стоющій.  Голь  нещадима.  Ном. 
№  15ІЗ. 

Нещасливий,  а,  е.  Несчастливый,  не- 
счастный. Прости  мене  нещасливу,  я  од 

тебе  одрікаюсь.  Сгор.  МПр.  55. 
Нещасдйвість,  востн,  ж.  Неудача, 

горе.  Нещасливость  світа — збавилося  літа. 
Ном.  №  10179. 

Нещасливо,  нар.  Несчастливо;  не- 

удачно. 
Нещасний,  а,  е.  'Несчастный.  Ой  я 

нещасний,  що  .маю  діяти?  Полюбив  дівчину, 
та  не  можу  взяти.  Нп. 

Нещасний,  ка,  м.  Несчастный  муж- 
чина. (Маркіянь  Шашкевнчъ.  Желех.). 

Нещасниця,  ці,  ж.  Несчастная  жен- 
щина.  Ой  де  ж  наша    нещасниця,   гцо    до 
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нас  немає?  Чуб.   V.  Ь'28.    Ум.  Нещаснйчка. 
Моя  й  дочко,  моя  и  нещасничко!  Мил.  219. 

Нещастя,  тя,  с.  Несчастье.  Багацтво 

дме,  а  нещастя  гне.  Ном.  Лі  1592. 
Нещирий,  а,  є.  1)  Неискренни.  2) 

Не  настояний.  Нещире  то  золото,  хоть  і 
світиться. 

Нещирість,  роста,  аг.  Неискренность. 

Що  то  політика?  —  Нещирість  Ном. 
Лі  950. 

Нещиро  (в),  нар.  Неискренне.  Покинь 
нещире  мене  кохати.  Чуб. 

Нещільно,  нар.  Неплотно. 

Не-що,  нар.  Не  очень,  не  особенно,  н<* 
такъ.  Не-що  довго.    Не-що  давно.   См.  Що. 

Нвякійсь,  м>ьст.  Какой-нибудь.  Стала 
трястись,  думала  спастись  неякимсь  по- 

рядком. КС.  1882.  IV.   170. 
Неясний,  а,  е.  Неясный,  темный. 
Неясно,  нар.  Неясио,  темно. 
Нива,  ви,  ж  Вспаханное  поле.  Орися  ж 

ти,  моя  ниво,  долом  та  юрою,  та  засійся, 
чорна  ниво,  волею  ясною.  Шевч.  652>^Ум 

Нивка,  нивонька.  Оіі  ми  нивки  виорем,  ви- 
орем, й  а  ми  просо  засієм,  засієм.  Мет.  297. 

Нйвнкй,  а,  е.  Полевой. 
Нивонька,  ::и,  ж.  Ум.  оть  нива. 

Ннвбра,  рн,  ж.  Овца,  родившаяся  въ 

прошломъ  году  и  перезимовавшая  уже  зи- 
му. Хере. 

Нив'й,  вя,  с.  Пахотное  поле,  пахоть. 
Переорювали  панське  нив'я.  Мир.  ХРВ.  106. 
Довго  розглядав  зелене  нив  я  Мир.  ХРВ.  5. 
Жайворонки...  заливаються  собі  по  -  над 

нив'ям.  О.  1862.  IV.  62.  Тепер  саме  дикі 
качки  по  нив'ях  пасуться.  Черном.  По 
нив'ю  погана  дорога.  Міус.  окр. 

Нидіти,  дію,  еш,  гл.  Прозябать,-  из- 
нывать, скучать.  Та  ти  пішов  би  між 

хлопці,  погрався  б!  Чого-  нидієш  у  хаті? 
Св.  Л.  39.  Нидієте,  а  не  живете.  Мир. 
ХРВ.  87. 

Нижник,  ка,  м.  1)  Въ  вартахъ:  па- 
леть.  2)  Нижний.  Одинг  изъ  распиливаю- 
щихъ  дерево  на  доски,  стоящій  внизук 

Нижній,  я,  е.  Нижній.  Не  випрохав 
нижньою,  не  випросиш  вищою.  Ном.  Л-  981. 

Нижняя,  ка,  м.  1)=Нижнин  2.  Борз.  у. 
2)  Южный  вітерь,  вьтеръ  съ  низу  ріки. 
Ом.  Низовий  2,  Ниэовна. 

Нив,  зу,  м.  1)  Ни:  ь,  ниже  лежащее 
місто.  Він  і  покотився  на  низ.  2)  Долина. 
Пішли  низами.  3)  Земли  Войска  Запорож- 
скаго.  Славна  Чута  товстими  дубами,  ще 
славніша  Низом,  козаками.  Нп.  4)  мн.  Ним. 
Нижній  край  невода.  Азовск.  Стрижевск. 

Низати,  ниж^,  жеш,  гл.  1)  Низать, 
нанизывать.  Шпала,  таила  намисто,  та 
нанизала  тільки  один  разочок,  а  он  ще 

скільки  не  низаною.  2)  Очима  низати.  Про- 
вожать взглядами,  разематривать,  прони- 

зывая глазами.  Ти  мені  сорому  наробила... 
Тепер  мене  парубоцтво  очима  буде  низать 
і  вдовш  і  впоперек;  просвітку  мені  не  буде. 

Г.  Барв.   105. 
Низенький  низесенький,  а,  є.  Ум. 

оть  низький 

Низенько,  нивесенько,  нар.  Ум.  оть 
низько. 

Низині,  нн,  ж'.=Нязовина.  На  той 
рік  треба  й  низини  виорати. 

Нйзнти,  нижу,  виш,  гл.  Понижать. 
Рушниця  нйзить.  Ружье  береть  ниже  ціли. 

Няяійти,  йдУ,  деш,  и.  Снизойти.  З 

святою  неба  низійшла  твоя  і  доля,  і  не- 
діля. Шевч.  426. 

Нивка,  кн,  ж.  1)  Связка  чего-нибудь 
наннзаннаго.  2)  Рядъ.  Стояли  ті  рашавці, 

вартовики,  низкою.  О.   1862.  IX.  63. 

Нн80вець,  вцй,  м.  Заиорожскій  казакъ. 

К.  ЧР.  137. 
Низовій,  а,  є.  1)  Расположенный  по 

нижнему  теченію  ріки.  2)=Низовка.  Мнж. 

148.  У  Кухаренка:  Юго-8ападный  вітерь. 
О.  1862.  V.  Кух.  38.  Низовий  вітер  відки 
не  повійне,  .  то  ̂ амим  долом  котиться. 
Черк.   у. 

Низовина,  ни,  ж.  Низьменность,  лу- 
говое місто. 

Низбвка,  кн,  ж.  Южный  вітерь. 
Браун.  6,  Мнж.  148.  См.  Низовий  2. 

Ннвов'і,  в'і.  с.  Низовье.  Ой  попливли 

наші  славні  запорожці  та  по-над  низов'ями 
широкими  тії  глибокими,  та  по-над  лима- 

,  нами.  Нп. 
Низбта,  та,  ж.  соб.  Низшіе.  Ось  то  я 

богослов,  пю  треба  дати  почути  низоті, — 
що  вона  проти  мене!  Св.  Л.  291. 

Низький,  а,  6.  1)  Низкій.  Через  низь- 
кий тин  усі  собаки  скачуть.  Ном.  Лі  4077. 

2)  Низький  на  бчі.  Близорукій.  Ном. 
Лі  8587.  Ум.  Низенький,  низькенький. 

Низько,  нар.  Низко.  Ум.  Низенько, 
низьнёньно.  Сонце  низенько,  вечір  близенько. 
Чуб.  V.  39.  { 

Низькоділ,  дблу,  м.  Низменность, 
низкое  місто.  За  високими  горами,  десь  на 
низькодолі.  Мкр    Н-   12. 

Низькоокий,  а,  є.  Близорукій.  Лебед. 

у.  Канев.  у.  Васильк.  у.  Мнж.  187. 
Низькорослий,  а,  є.  1)  Низкорослый, 

малорослый.  Комиш  низькорослий.  О.   1862. 
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V.  ЗО.  2)  Низкій.  Сю  старосвітську  низь- 
корослу хату.  К.  МБ.  X.  9. 

Ннвькоствблиця,  ці,  ж.  О  капусті: 
съ  короткимъ  стеблемъ,  съ  кочнемъ,  си- 
дящимъ  низко  при  землі.  Капуста  моя 
низькостеблий*.  Грин.  III.  229. 

Нязянва,  не,  ле.  1)  Живущій  въ  ниж- 
ней части  села.  2)  Живущій  въ  бассейн* 

нижняго  теченія  ріки. 
Ник!  меж.  отъ  ни  кати;  глядь!  Ник, 

аж  там  бик-  Ном.  №  7892.  Ник!  як  сучка 
в  шк.  Ном.  №  3040.  Сидимо  тут  і  бала- 

каємо. А  тут  у  хату  ник  старий,  поба- 
чив стару  та  й  пішов. 
Никання,  яя,  с.  Шатанье,  хожденье, 

блужданье  съ  міста  на  місто. 
Никати,  кан»,  еш,  гл.  Ходить,  бродить, 

слоняться,  всюду  заглядывая.  Никав  по- 
під постаттю,  а  діла  не  робить — і  снопа 

досі  не  вжала.  Бердич.  у.  За  тим  вовк  не 
линяє,  що  в  кошару  частенько  никає.  Ном. 
№  7208. 

Никлий,  а,  в.  Поникшій,  съ  опущен- 
ной головой,  а  переносно:  печальний. 

Никлі  ходять  (воли),  г  їм  погано,  так  як 
і  мені.  Г.  Барв.  338. 

Никнути,  кну,  неш,  гл.  Клониться, 
наклоняться.  Никли  трави  жалощами,  гну- 

лось древо  з  туги.  К.  Досв.  А  голова  никне 
набік,  никне.  Г.  Барв.  116.  Никнув  аж 
до  землі  з  туги.  Г.  Барв.  345. 

Никнути,  кну\  неш,  гл.  ода  в.  отъ 
никати.  Завернуть,  заглянуть.  їй  тепер 
як  тому  чоловікові,  що  у  степу  заблудився: 
і  туди  ткнися — пусто,  і  туди  никни — 
голо-  Мир.  Нов.  II.  1Э1. 

Ннколаець,  лайця,  м.  Раст.  Егутщішп 

ріапит  Лв.  98." Нйконя,  нів,  лі.  .«■«.  1)  Третій  день 
послі  праздниковъ.  Балт.  у.  2)  Нйкони  ло- 

вити— Никати.  Що  його  робить?— Нйкони 
ловить.  Ном.  Лі  10345. 

Нянечка  (и),  нар  =Нині.  Бх.  Зн.  41. 
Нині,  нар  Сегодня.  Бодай  мій  ворог 

знав,  и(0  нині  за  день.  Ном.  №  4037.  Від 
нині  бачитимете  небо  відкрите.  8в.  І.  І.  51. 

Нйніка,  кар.=Ннні.  Вх.  Зн.  41. 
Нинішній,  я,  в.  Сегодняшній.  Нехай 

я  од  нинішньої  днини  належу  до  вашої 
дружини.  Федьк.  І.  96. 

Нянька.  нар.=Нині.  Бх.  Зн.  41. 
Няньки,  мар.— Нині.  Ниньки  живеш, 

а  завтра  гниєш.  Ном.  №  8262. 
Нйриця,  ці,  ж.  Рана,  послі  того,  какъ 

прорпетъ  нарывъ. 

Нирка,  хя,  ж.  Почка  (у  животнаго  и 
человіка). 

Нирнути.  См.  Ниряти. 
Нирок,  рка,  м.  Ньіряніе.  Нирка  дати. 

Нырнуть. 
Нирцем,  нар.  Ныряя. 
Ниряти,  рян»,  еш,  сов.  в.  нирнути, 

рну\  нбш,  гл.  Нырять,  нырнуть. 
I.  Нити,  нйк>,  еш,  гл.  Ныть.  Вийшла 

з  села — серце  ниє.  Шевч.  75. 
II.  Нити.  См.  Нить.  2. 

Натятися,  нйчуся,  тишся,  іл.  Истре- 
пываться. Ткацьке  начиння  нищиться. 

Кіев.  у. 

Нитка,  ки,  ж.  1)  Нитка.  Батіг  не 
нитка,  не  увірветься.  Ном.  №  1286.  По 
нитці  дійти  до  клубочка.  2)  Вертикально 
стоящая  палка  в  витушці:  нижний  ея  ко- 
нецъ  вдолбленъ  въ  основаніе  снаряда.  Си. 
Штоипель.  Чуб.  УН.  410.  Ум.  Нйточна. 

Ниткоаду>,  та,  м.  Путающій  нитки 
(презрительное  прозваніе  ткача).  Ой  ти 
ткач,  ниткоплут,  а  я  королівна.  Нп. 

Нитбта,  ти,  ж.  Раст.  Ьусороашш  ее- 
1адо.  Шух.  I.  20. 

Ниточка,  ки,  ж.  Ум.  отъ  нитка. 
Нить,  ті,  ж.  1)  Нитки.  /Тупіть  ту 

нить,  ...  а  тоді  найміть  рибалок,  хай 

з  тії  ниті  та  вив'яжуть  невід.  Мнж.  24. 
2)  лін.  Нити.  Часть  ткацкаго  станка,  сквозь 
которую  проходить  основа.  Тобі,  латы, 
нмтм  й  бердечко,  мені  давай  полотенечко. 
Мет.  212. 

Нитяний,  а,  е.  Нитяный. 
Ницак,  ка,  м.  Низкій  душею  чело- 

вікь;  низкопоклонный  льстецъ.  К.  Бай. 
75.  Покиньте  зараз  римських  ницаків.  К. 

ПС.  95. 
Ницелов,  ву,  м.  Раст.  Заііх  герепк. 

ЗЮЗО.  I.   134. 
Нйций,  а,  е.  Подлый,  низкій,  пошлый. 

Як  ница  собака,  знишку  рве.  Нон.  №  3039. 

Дітки  мої! — каже  тоненьким  ницим  го- 
лоском. К.  ЧР.  262.  Чортяці  ницу  душу 

продаєш-  К.  ПС.  85. 
Ницість,  цооти,  ж.  Низость,  подлость. 

К.  Дз.  40. 
І.  Ниць,  нар.  Ницъ,  ннчкомъ.  Він 

так  ниць  і  гепнувся:  Мнж.  131. 

П.  Ниць,  ці,  ж. —  Нить  1.  Сидить 
дівка  в  темниці,  шиє  чепець  без  ниці.  Ном. 
№  145  (стр.  295). 

Ницькб,  ка,  м.  ?  Грицько-ницько  по 
болоту  літав,  жабенята  хватав.  Пог. 

Ницьма,  нар.— І.  Ниць.  Бо  лежали  на 
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землі  ницьма,  підложивши  руки  під  ' олову. 
Новомоск.  у. 

Ннцюватн,  цюю  еш.  м.  Выворачи- 
вать на  изнанку. 

Нйчедьниця  и  ннчекнця.  ці,  ж.  См. 
Начиння  3. 

Нйшкавка,  кн,  ж.  Проныра,  пролаза. 
Нвшвати,  ваві,  еш,  гл.  Шнырять. 
Нишкнути,  кну,  нею,  <д.  Молчать. 
Нишком,  нар.  Потихоньку,  украдкой, 

ше потом ъ.  Щось  нишком  балакали.  Нон. 
Л  12832.  Ой  брат  сестру  завертав,  а  не- 

вістка ниткам  лає.  Нп.  Я,  мамо,  нишком 
прийшла.  МВ.  І.  72.  Як  хто  хоче,  так  по 
своїй  матері  й  плаче:  їден  нишком,  дру- 

гий в  юлос.  НВолын.  у.  Ум.  Нищечком.  Ой 
випиймо,  кумо  моя,  собі  нищечком.  Грив. 
III.  655. 

Нишпорити,  рю,  рвш.  ы.  Шарить,  ис- 
кать. По  кишенях  нишпорити,  обшукувати 

наче  злодія.  Г.  Барв.  441.  Чою  ти  ниш- 
пориш у  соломі?  Берц.  у. 

Нишпорка,  ки,  об.  1)  Человікг.  по- 
стоянно чего-то  ищущій,  во  все  сующій 

свой  носъ  для  рамвід-ьіванія.  Годі  нишпор- 
кою ходити  на  довідки  до  нас.  2)  ж.  Ша- 

реніе,  исканіе.  Піти  по  нишпорках.  Начать 
выискивать,  шарить. 

Нищечком,  нар.  Ум.  оть  нвшвок. 

Нищий,  а,  є. -Старець.  Оддай  ни- 
щим, а  собі  ні  з  чим.  Ном.  №  4758. 

Нищити,  щу,  щнш,  гл.  Разорять, 
уничтожать. 
-     Нищитися,  щуся,  щишся,    ід.    Разо- 

ряться, уничтожаться. 
Нищота,  ти.  ж.  Нищета,  Лебед.  у. 
Нвщув,  на,  м.  Нищій;  попрошайка. 

Як  пробували  вік  свій  нищунами,  так  з  го- 
лоду та  з  нужди  й  помрете.  К.  ПС.  84. 

Нищенство,  ва,  с  Нищенство;  попро- 
шайничество. Я  нищуном  при  церкві'  був. 

Покинув  і  я  своє  нищунство  та  на  Січ! 
К.  ПС.  94. 

Ні,  нар.  1)  Ніть,  не.  Підеш  ти  до 
йою? — Ні.  Скажи  правду  ти  мені,  а  чи 
любиш  мене,  а  чи  ні?  Нп.  Ні  з  ким  мені 
розмовляти  до  білою  світа.  Нп.  Ні  на  кою 
жалкувати.  Мет.  259.  2)  Ни.  Нічого  не 
брали:  ні  торбини,  ні  хліба.  Єв.  Мр.  VI. 
8.  Ні  в  сих,  ні  в  тих.  Въ  недоум+.ніи,  иъ 
нерешимости,  растерявшись.  Сам  Турн 
стоїть  ні  в  сих,  ні  в  тих  і  репетує  на 
своїх.  Котл.  Ен.  Ні  сіло,  ні  впало.  Безъ 
всякаго  повода,  совершенно  неожиданно. 

Одною  разу  сен  дурень  їй  каже  так — ні 
сіло,  ні  впало:  добродійко,  чгг  ви  б  мене  не 

одружили?  Г.  Бари.  306.  То  було  ніколи 
й  не  загляне  в  нашу  хату,  обминає  наш 

двір  десятою  вулицею,  ....  а  це  колись  од- 
ною дня,  ні  сіло,  ні  впало,  Параска  рип  на- 

шими сінешними  дверима.  Леввц.  ПЙО- 
І.  378.  Ні  сюду,  ні  туди.  Для  обозначения 
неловкаго  или  затруднительна™  положе- 

ній. Чуб.  І.  275.  Тепер  мені  таи,  що  ні 

сюди,  ні  туди.  Я  теперь  въ  крайнє  велов- 
комъ  (затрудввтельномъ,  безвыходвомъ)  по- 

ложеній. Наїхали  гості,  вона  (пані)  й  по- 
кликала якоюсь  там  Микиту,  що  рубав 

там  дрова...  і  звеліла  розносити  чаг...  Раз 
по  раз  емгік  та  смик  за  поли:— „Сюди, 
Микито!  Туди,  МикитоҐ ...  Пані  якось  не 
потрапила  за  полу,  та  за  очкур  і  смикнула, 

а  він,  гаспидів,  та  був  зашморгом...  Зо- 
ставсь Микита  з  чаями  посеред  хати,  мов 

кінь  спутаний,  та  повернувшись  до  панії: 

„Сюди,  Микито!  Туди,  Микито!  Отте- 

пер  вже  ні  сюди  Микиті,  ні  туди!".  Ве- сел. Оповідач,  №  42.  3)  Ні  на  віщо  и  н; 
на  що.  Ни  къ  чему.  Оддасте  мені  те,  що 
вам  у  дворі  ні  на  віщо  не  потрібне.  Г. 

Барк.  196.  Ні  на*  що  звівся,  а)  Разорился, 
обвдігвль,  прожился,  б)  Обезсил'Блъ,  исху- 
далъ  оть  бол-взни,  горя  и  ир.  4)  Ні  в  світі. 
Ни  за  что,  никогда.  От  же,  було,  й  плаче, 
і  тужить,  і  нарікає  на  долю,  а  матері 
ні  в  світі  не  пожаліється.  Г.  Барв.  112. 

5)  Ні  за  віщо.  За  ничто.  Старі  гроші  пі- 
дуть ні  за  віщо.  Лебед.  у. 

Ніб,  Ніби,  нар.  Будто,  точно,  словно; 
молъ;  такъ  сказать.  Ніби  русавки  Клеча- 

ними святками  вигукують.  Ном.  №  280. 
Та  й  торкнув  свою  молодою:  примічай  ніби. 
МВ.  І.  ПО.  Отеє  ж  він  ніби  його  син, 
та  був,  бачте,  у  школі. 

Нів,  нбву,  м.  Новолуніе.  Гайсин.  у.  и 
Желех. 

Швець.  Употребляется  въ  выраже- 
ніяхь:  1)  Пішлб  в  нівець.  Пошло  прахомъ. 
Піш.ю  ж  твоє  усе  д^бро  в  нівець.  Нп.  2) 
В  нівець  повернути.  Обратить  въ  ничто. 
Жид,  пан  та  німець — усе  повернуть  у  ні- 
вець. 

Нівечиния,  ия,  с  Порча;  уничтоже- 
ніе,  разореніе 

Нівечити,  чу,  чиш,  гл.  1)  Портить, 
уничтожить,  обращать  иъ  ничто,  разорять. 
Свою  о()ежину  нехтує,  спот  нівечить.  Ном. 
К  10779.  2)  Мучить,  издаваться,  жестоко 
обращаться.  Дитино  .моя,  чою  ж  твій. 
тато  мене  нівечить?  Г.  Барв.  109.  Ро- 

били глузи  їм  досадні,  гірш  нівечили,  як 
ииюн.  Котл.  Ен.  V.  32. 
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Нівроку — Нікчемно. 

Нівроку,  нир.  Не  сглазить  бы.  Бач  як 
поправивсь,  нівроку  йому. 

Нігде,  кар.=Ніде. 
Нігде,  нар.=Ніде. 
Нігди,  кар. = Ніколи.  Бідному  нгіди 

нічого  не  мати.  Ном.  №  1471. 

Нігйч,  нар.  Ничего,  нисколько.  На 
стіл  вона  схилившись  плаче,  нігич  одвіту 
не  дає.  Алв.  40.  По  лівий  бік  Дніпра  міста 
нііич  не  походять  на  тоюбіцькі.  Св.  Л.  72. 

Ніготь,  гтя,  м.  Ноготь.  Правди  на  ні- 
готь, а  прибавиться  на  лікоть.  Ном. 

№  7018.  Ум.  Нігтик,  і  на  кігтик  не  дав. 

Ничего  не  даль.  Челядників,  челядок  дер- 
жав, свої  плугатарі  були;  а  нам  і  на  ніг- 
тик нічого  не  зоставив.  Г.  Барв.  174. 

Ніде,  нар.  1)  НєгдЄ.  2)  Некуда.  Йому 
ніде  дітись. 

Ніде,  нар.  НигдЄ.  Хоч  голий  біжи,  то 
ніде  нема  нікогб.  Ном.  Я*  їй  18 

Нідра,  дер,  с.  мн.  Встречено  въ  ви- 
раженій: ПНІти  по  нідрах=Пгги  по  ниш- 

порках. См.  Нишпорки.  Мнж.   168. 
Ніж,  ножа,  м.  1)  Ножь.  Складений  між. 

Кдрмавный,  складной  ножь.  Левиц.  Пов. 

228.  Ум.  Ножик.  2)  — у  плузі  =  Чересло. 
Шух.  І.  166. 

Ніж,  а.  Нежели,  чімь.  Бог  має  біль- 
ше, ніж  роздасть.  Ном.  #  58.  Лучне  було 

дівчиною,  ніж  тепера  молодицею.  Мет. 

Ніже-ні,  нар.  Решительно  нвкакъ,  ре- 
шительно ннчЄмг.  Щоб  ти  ніже-ні  не 

сміла  мішатись  у  суд  мій.  О.  1862.  VI. 
Костомар.  59. 

Ніженька,  кн  и  ніжечка,  ки.  ж.  Ум. 
оть  нога. 

Ніжи,  £і.=Ніж.  Боліла  би-сь  в  мене 

той  ніж  вгородити,  ніжи-сь  мала  то  до 
мене  слово  вимовити.  Ірин.  III.  214. 

Ніжитися,  жуся,  жишоя,  гл.  Ніжить- 
ся. Чому  не  йде  до  свою  діла?  Що  вона 

ніжиться,  мов  пані  з  Басоні?  МВ.  (О. 

1862.гШ..43). 
Ніжка,  кн,  ж.  1)  Ум.  оть  ноті.  2) 

Ножка  мебели,  снаряда. 
Ніжля,  сз.=Яіж.  Галиц. 
Ніжна,  жен,  мн.  Ножь  и  сугак  (см.) 

въ  кожаныхъ  ножнахъ,  привешиваемые 

гуцуломъ  къ  поясу.  Шух.  I.  126. 
Ніжний,  а,  е.  Нужный.  Хоч  чорна, 

та  моторна,  а  біла — дуже  ніжна.  Ном. 
№  8534.  Ум.  Ніжненький.  Притуливши  до 

рота  ніжненькі/  пучечку,  вона  думала.  Ле- 
виц. І.  534. 

Ніжно,  нар.  НЄжио.  Ум.  Ніжненько. 

Ніввідкіля,  нар.  Неоткуда.    Нам   ніз- 

відкіля сподіватись  грошей  великих.   К.  (О. 
1862.  НІ.  23). 

Ніадра(й),  рй(і),  ж.  Мездра.  Миж.  187. 
Нівдруватий,  а,  е.  Ноздреватый,  по- 

ристый. Хліб  такий  ніздрюватий. 
Нівдря,  рі,  ж.  Ноздря.  Так  з  нШср 

полум'я  і  паше.  Ном.  №  10227. 
Ніаіне  и  ніаіне  у  стріть.  Роды  гу- 

цульской вышивки.  Шух.  І.  157 — 159. 
Нізка,  кн,  ж.  1)  Мякоть  въ  тнквЄ. 

Шух.  І.  142.  2)  Въ  дереве:  слой,  находя- 
щейся непосредственно  подъ  корою,  сат- 

Ынт.  Шух:  I.   17 Г, 
Ніачйнннй(ній),  а,  е(я,  в).  Безъ  всего, 

безъ  приправы.  Нізчимний  борщ,  неначе 
пійло.  Ном.  №  12313.  Нізчимня  страті. 
Г.  Б         441. 

Нікогісінько,  ммт.  Решительно  ни- 
кто. Г.  Барв.  352. 

Ніколи,  нар.    Некогда,  нЄть  времени. 

Ніколи,  нар  Никогда.  Такий  мені,  не- 
божата, сон  приснився,  бодай  ніколи  не 

явився.  АД    І.  210. 

Ніколитися,  литься,  гл.  безл.  Не  хва- 
тать, не  доставать  времени.  Я  б  тобі  й 

раднігиий  пособити,  так  і  мені  так  ніко- литься. Волч.  уГ 

Нікольство,  ва,  с.  Недосугь,  отсут- 
ствіе  свободнвго  времени.  Сим.  198.  За 

оцим  нікольством  і  отченашу  не  про- 
читав. 

Нікуди,  нар.  Некуда.  Наставляй  шир- 
ше, а  то.  бач,  нікуди  сипать.  Ном.  №  4735. 
Нікуди,  нар.  Никуда. 

Нікудбю,  нар.  Некуда,  нЄть  пути 
(употребляется  только,  когда  говорится  о 
дороге,).  От  тн  еже  назад  не  вийдеш,  бо 
нікудою-  Рудч.  Ск.  И.  97. 

Шкченний,  л,  е.  Ничтожный,  ни  къ 

чему  не  годный.  Нікчемною  ви  роду.  Ном. 
Нікчемник,  ка,  ж.  Негодный,  ни  къ 

чему  неспособный  чєловЄкь.  Мир.  ХРВ.  87. 
Нікчемниця,  ці,  ж.  1)  Ни  къ  чему 

негодная  вещь;  безделица.  На  шо  це  воно 

вам  ті  наші  пісні?  Нікчемниця!  Алек- 
сандров, у.  Слов.  Д.  Эварн.  2)  Негодная, 

ни  къ  чему  неспособная  женщина. 
Нікченність,  ноети,  ж.  Ничтожность, 

ничтожество.  К.  Грам.  46. 

Нікчемніти,  нію,  вш,  гл.  1)  Портить- 

ся, вырождаться,  превращаться  въ  ничто- 
жество. Забували  Бога,  нікчемніли  в  грі- 

хах і  роскошах.  К.  Грам.  72.  2)  Оскуде- 
вать, бЄднЄть. 

Нікчемно,  нар.  Ничтожно;  ни  къ  чему 
не  годно. 
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Нільга,  нар.  Нельзя.  Одно  я  серце 
мою, — нільга  ним  ділиться.  Мкр.  Н.  39. 

Нін.  сз.  Прежде  чінь,  пока.  Три  свічки 
іспалало,  нім  ся  нарадили.  Гол.  І.  62. 

Німець,  мця,  м.  1)  Німець.  2)  Родъ 
дітской  игры.  О.  1861.  XI.  Свид.  37.  Ум. 
Кпим. 

Німецький,  а,  є.  Німецкій,  А  тут  є 
якась  німецька  штука.   Руля.  Ск.  II.   150. 

Німеччина  и  Нінещина,  ни,  ж.  Ні- 
мецкая  земля.  Бо  ще  разів  три  женюся 
в  Німеччині,  ч  Туреччині.  Чуб.  В  далекій 
стороні,  в  якій, — про  тс  не  знаю, — мабуть 
в  Німещині,  а  може  і  в  Китаю.  Греб.  379. 

Німий,  &,  є.  Нї>мой;  безгласный.  Глу- 
хою а  німою  справи  не  домітаєшся.  Ном. 

А*  8568.  Поділюся  моїми  сльозами,  та  не 
з  братом,  не  з  сестрою, — з  німими  сті- 
нами.  Шенч-  135.  А  щоб  тебе  в  німі  дош- 

ки томами!  Провлятіе:  ножеланіе  смерти. 
Г-  Барк.  225.  Ум.  Німецький.  Ой  постіль 
біленька,  а  стіна  німенька.  Чуб.  V.    І. 

Німиця,  ці,  ж.  Раст.  Раїша  вігашо- 
піиш  Ц  ЗЮЗО.  І.  121. 

Німіти,  иію.  він,  м.  Німіть.  Мати 
дивиться  на  неї,  од  злости  німіє.  Шевч. 

23.  Пом>  німіє.  Шевч.  Біль  німіє  тр>хи. 
Німка,  ки,  ж.-  Німкеня. 
Німкеня,  ні,  ж.   1)  Німая.  2)  Німка. 
Німо,  нар.  Німо;  безгласно;  молчаливо. 

У  хаті  сумно,  німо.  Мир.  Нов.  І.  134.  На 
мене  мати  якось  приглядається,  наче  що 
випитує  німо.   Г.  Барв.  238. 

Німота,  ти,  ж.  І)  Німота.  Мов  поні- 
міли усі.  І  збоку  дивлячись,  видно,  як  та 

німота  кожною  гнітить.  Мир.  Пов.  І. 
131.  2)  соб.  Німьіе.  3)  соб.  Німцьі.  Мі- 

ряюся з  москалями,  з  ордою,  з  султаном, 
з  німотою.  Шевч.   130. 

Німт^р,  ра  в  нінтура,  рй,  м.  Німой. 
Німувати,  яфо,  &ш,  гл.  1)  Быть  ні- 

мымъ.  2)  Безмолвствовать.  Німує  все,  мо-_ 
гила  могилою.  Г.  Барв.  467.  Німує  розум, 
серце  замірае.  К.  ЦН.  187  Аж  подумати 
гірко,  як  опю  людина  гарна  зникла  німу- 

ючи з-посеред  миру  Божого.  Хата.  64. 
Німуватий,  а,  є.  1)  Заикающійсл.  2) 

Молчаливый. 
Німфа,  фн,  ж.  НиМфа.  Ти  вітаєш,  як 

у  ггюю  Нуми  тая  німфа  Егерія.  Шевч-  240. 
Німців,  цева,  є.  Принадлежащій  німцу. 
Німча,  чати,  с  Маленькій  німець. 

Желех. 
Німчай,  чай,  ли  Німець.  Ой  дай, 

жінко,  нагая,  проучгіти  німчая.  Ном. 
К  943. 

Німчак,  ка,  м.  1)  Німой  человікь. 
2)  Німець.  , 

Німчик,  ка,  м.  Ум.  оть  німець. 
НІмчнн,  на,  .«.^Німець  1.  З  ким  я 

буду  сю  ніч  ночувати?  Чи  з  турчгшом, 
чи  з  німчином,  ой  чи  з  поляком?  Чуб.  V. 
885. 

НІнчнтн,  мчу,  чнш,  гл.  Онімечииать. 

Желех. 
Нірка,  кн,  ж.  1)  Ум.  оть  нора.  2)= 

Нирка.  Ном.  №  1722. 
Ніс,  носа.  м.  1)  Нось.  Носом  закру- 

тити. Быть  недоволышмъ,  выражать  не- 
удоиольствіе.  Та  й  закрутив  же  носом 
наш  Кузьма  Трохимович,  неначе  тертою 
хріну  понюхав!  З  біса  бо  йому  досадно  стало. 
Кв-  І-  1*9.  Ніс  під  себе.  Сконфузиться, 

оіюбіть.  Не  що  бо  що,  наче  й  чоловік  щи- 
рий, а  як  прийдеться  до  діла,  то  й  ніс 

під  себе.  Носа  втерти.  Убавить  спіси,  оса- 
дить. 2)  Клювь  птицы.  3)  Носокь  обуви. 

Шух,  І.  121.  4)  Родь  игры  вь  карты.  КС. 
1887.  VI.  470.  Ум.  Нбсик,  ибсичои,  носок. 
Ув.  Носюра,  носика 

Нісенітниця,  ці,  ж.  Чепуха,  издорь. 
Вигадує  нісенітниці. 

Ніт,  нар.— Ні  І.  Галиц.  Там  люде  добрі, 
де  мене  ніт.  Гол.  III.  84. 

Нітитися,  чуся,  тишся,  м  Жаться, 
съеживаться.  І  нітився  в  сусіда  під  две- 

рима. К.'  Іов.  66. Нітнне,  ка,  м.  Раст.  Неііапіпетига 
уиі^аге. 

Ніхтб,  нікого,  міьст.  Никто.  Ніхто 
з  Богом  контракту  не  брав.  Ном.  №  36. 

Ніхтогісінько,  мгьст.  весил.  Ріши- 
тельно  никто.  Це  ти  брехню  провадиш,  бо 
ніхтогісінько  не  чув  і  не  бачив  такого. 
Старод.  у. 

Ніц,  .»ш.ст.'=Нічого.  Панич  не  знав 
ніц.  Ном.  №  1164. 

Ніднтися,  цуся,  цишся,  гл..  Жаться, 
съеживаться;  прикидываться  бідньїмь.  Усяк 
буде  щулитись  та  ніцитись,  що  грошей 
нема.  См.  Нітитися. 

Ніцуватн,  ц^ю,  вш,  гл.  Уничтожать. 
Хто  собі  що  обіцує,  тоє  Бог  ніцує.  Ном. 
№  19. 

Ніцька,  гірилаг.  Въ  выражеши.  НІЧ 
иіцьку.  Всю  ночь.  Ном.  Лі  7789. 

Ніч,  нбчі,  ж.  Ночь.  Плачуть  мої  очі 

темненької  ночі.  Мет.  92.  Ніч-у  ніч.  Каж- 
дую ночь.  День-у-день,  ніч-у-ніч  не  ггере- 

ставала  матгг  плакати.  Мир.  Пов.  II.  44. 
Ніч  ніцьну.  Всю  ночь.  /  сидить  він  так  на 

призьбі,  часу  не  мірючи, — колгг  сидить  го- 
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дину,  коли  і  ніч  ніцьку.  МВ.  (О.  1862.  І. 
98).  Ніч  зоріти  Не  спать  ночью.  У-ночі, 
Ночью.  Ум.  Ніченька,  Иічмс  Аж  застигла 
її  нічка  в  дорозі.  Рудч.  Ск.  І.  15. 

ШчвЕДЕНй  а,  е.  Непривлекательный, 
некрасивый.  Яка  вона  стала  нічвидна. 
Уман.  у. 

Ніченька,  нічка   кв,  ж.  Ум.  огь  ніч. 
Нічий,  чий,  в.  міьст.  Ничей. 
Нічичирк!  межд.  Ні-гу-гуІ  Цыцъ!  Кажи 

ти,  Яремо,  а  ти,  Хомо,  нічичирк!  О.  1862. 
VI.  Костомар.  45. 

Нічліг,  гу,  *.=Ночівдя.  В  вечерній 
зорі  тримаєш  нічліг.  Федьк. 

Нічліжанин,  на,  м.  Ночлежникъ.  Ле- 
бедин, у. 

Нічний,  а,  е.  Ночной. 
Нічник,  ка,  м.  Въ  жили  ті  горныхъ 

гуцульскихъ  пастуховъ  тогъ  изъ  нихъ,  на 
обязанности  котораго  лежить  поддерживать 
ночной  огонь,  варя  на  немъ  зактракъ,  « 
сторожить  всю  стоянку.  Шух.  I.  216,  1Ш 
См    Ночник  3. 

Нічниця,  ці,  ж.  І)  Родъ  большой 
удочки,  которая  ставится  на  ночь.  Вх.  Зн. 
41.  2)  Одинъ  изъ  злыхъ  духовъ  (по  віро- 
ваніямь  гуцулонъ).  Шух.  I.  43.  3)  мн. 
Безсонница.  Нічниці  напали,  та  казав  би 
ніч,  дві,  а  то  ось  тиждень  вже  затою  буде. 

Нічб,  міьст.— -Нічбго.  Галиц. 
Нічогенький,  а,  е.  Посредственный. 

Подольск,  г. 
Нічогий,  а,  е.  1)  Плоховатый.  Брати 

взяли  собі  луччих  (коней),  а  дурню  остався 
на(6)йрший,  нічошй.  Чуб.  II.  409.  2)  Снос- 

ный. Наш  господарь  чоловік  собі  нічогий. 

Нічогісінько,  м»,ст.  Рішительно  ни- 
чего. Хотів  йому  щось  і  подарувати,  та 

дідусь  нічогісінько  не  взяв.  Г.  Барв.  360. 
Нічого,  мгьст.  Нечего.  Нічого  робити. 
Нічбго,  мгьст.  Ничего.  Нічого  не  знає 

Без  нічбго.  Ни  съ  чімь,  съ  пустыми  ру- 
ками. Пішов  без  нічого.  Грин.  III.   167. 

Ніччу,  на]).  Ночью. 
Шщб,  м>ьст.  Ничто,  нечего.  А  до  серия 

ніщо  мені  не  доходить.  МВ.  II  12.  По- 

зичте п'ятак  срібла  на  сливи!  ніш/о  з  вами 
робить.  Лебед.  у.  Нічим.  Ничего,  не  біда. 
Нічим,  що  в  нашого  господаря  мало  паші,— 
Є  ще  в  його  озеред  соломи.  Драг.  3. 

I.  Ніяк,  нар.  Нігь  возможности.  Ніяк 
мені  йот  взяти, — далеко  лежить.  Ніяк  пі 
З  дому   піти,  бо  нінакого  дитину  кинути 

II.  Нійв,  нар.  Никакъ.  Вона  ніяк  не 
підбіжить.  Рудч.  Ск.  І    1. 

Ніякий,  а,  е.  Никакой.  Ніякгш  богом 

не  допросишся.  Ном.  №4680.  Не  буде  з  цього 
пива  ніякою  дива.  Ном.  №  5650.  Без  ні- 

якого. Безъ  всякаго. 
Ніяко,  війково,  нар.  Неловко,  не  по 

себі.  Нк  Марку,  ніяко  мені  матіррю  си- 
діти.  Шевч.  113.  Тому  її  зовсім  ніяково 
стало.  Ном.  880. 

Но,  сз.  1)  Только,  лишь.  Чи  всім  лю- 
дям таке  юре,  чи  но  мені  молоденькій? 

Грип.  III.  248.  Так  і  на  всьому,  шо  но 
ідол  робив.-  Драг.  15.  Гляди  ж,  прийди,  а 
но  тільки  не  прийдеш,  то  буду  на  тебе 
гніватись.  Грин.  III.  502. 2)  Же,  ка.  Гля- 
ди-но!  Слухай-но!  3)=Але.  (Рідко  употреб- 

ляется и  только  некоторыми  писателями). 

4)  межд. =Ньо. 
Новак,  ка,  *.  1)  Новичелъ.  К.  ПС  106. 

2)  Луна  ьъ  новолуніе,  молодой  місяць. 
Подольск,  г. 

Новенький,  а,  е.  Ум.  отъ  новий. 
Новий,,  в,  е.  Новый.  Новий  рій.  Новый 

годъ.  На  щастя,  на  здоров'я,  на  пюй  Но- 
вий рік,  щоб  було  ліпше,  як  торік.  Ном. 

№  347. 
Новйк,  ка,  .н  .= Новак  2.  Зійшов  мі- 

сяць ще  й  новик.  Чуб.  V".   18. 
Новини,  нй,  ж.  1)  Новость.  2)  Не- 

давнее нроизшествіе.  Тоді  козак  у  війську 
пробував,  свою  новину  козакам  тювідає. 
ЗОЮР-  І.  217.  В  славнім  місті  Ботуша- 
нах  сталася  новина:  підмовила  Катерина 
багацькою  сина.  Гол.  І.  79.  3)  Новь,  но- 

вина (земля  въ  первый  разъ  вспаханная). 
Поореш  років  три  та  й  пускаєш  знов  на 
переліг,  а  ореш  новину.  ЗОЮР.  І.  144.  Да 
башт,  Юраськи,  батько  твій,  густо  пше- 

ниці на  новині.  Мет.  165.  4)  Новое  платье. 
Ном.  Л»  4912.  5)  Новый  хлібь,  новый 

овощи,  новая  ниша  въ  данномъ  году.  По- 
зичений?— каже  Павло,  краючи  хліб. — Од- 

дамо, серце,  оддамо  новиною.  МВ.  (О.  1862. 
І.  74).  Діти!  попаде!.,  новина!  а  йдіть  но 
сюди!— Яка  там  новина? — Кавун,  диня. 
Св.  Л.  21.  Як  що  небудь  уперве  гючина- 
ють  їсти  (курча,  яблуко,  огірок),  то  пе- 

регинають за  голову  руку  і  загодовують: 
нова  новина,  щоб  не  болів  ні  живіт,  ні 
голова.  Константиногр.  у.  Ум.  Новинка. 

Новйнввй,  а,  е.  Невинный.  Повинне, 

поле. Новйтн,  влю,  вйш,  гл.  Обновлять,  за- 
ново отделывать. 

Новйтися,  влюся,  вйшея,  і.і.  Обнов- 
ляться. Як  усякому  свою  одежу  давати, 

так  вона  ж  не  повиться,  а  все  мизкається 
та  мизкається.  Черниг.  у. 
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Новйця,  ці,  ж.  V  Будемо  ми  (пчоли) 
при  саду  рої  роїти  і  меди  носити  у  пана 
господаря  у  йою  бортях  і  в  йою  новицях. 
Чуб.  III.  392. 

Новісінький,  а,  є.  Новехонькій. 
Новітній,  я,  в.  Недавно  появившійся, 

новый.  Це  новітня  пісня.  Це  новітній 
пан.  Уман.  у. 

Шво,  нар.  Вновь.  Ново  населилося  село, 
а  давніш  не  було.  Черк.  у. 

Новобранець,  нця,  ж.  Новобранець. 
Випровожала  матусенька  сина  да  у  тиї 
новобранці.  Лукаш.  72. 

Новобранка,  ки,  ж.  Новенькая,  но- 
вичекь-женщина.  Дітвора  сипнут  з  хати 
зустрічати  новобранку  -  товаришку.  Св. 
Л.  79. 

Нововірець,  рця,  м.  Последователь 
новаго  ученія,  новой  вірьі.  К.  ЦН.  297. 

Нововірннй,  а,  є.  Относяіційся  къ  но- 
вому ученію.  Нововірні  оповідання  про  світ 

широкий,  про  науку  правди.    К.  Бай.  135. 

Нововірство,  ва,  с.  Новое  ученіе,  сль1- 
дованіе  новому  ученію.  К.  Бай.  81.  По- 

спільство... стало  взивати  ляхами...  про- 
зелитів  чесько-німецького  нововірства.  К. 
ХП.   115. 

Новодранка,  ки,  ж.  Изорванная  ру- 
баха. (Насмішка:  вмісто — новая  рубаха). 

Що-вечора  і  гцо-ранку  то  й  надінеш  ново- 
дранку.  Ном.  №   11241. 

Новоженець,  нця,  м.  Новобрачный. 
Новожёння,  ня,  с.  Свадьба?  новолуніе? 

Як  хто  хоче,  щоб  свірщки  в  хаті  не  води- 
лись, то...  каже.  Свірщки- молодці,  ходіть 

сюди,  кличе  вас  місяць  на  новоження.  Чуб. 
І.  68. 

Новолітувати,  тую,  вш,  гл.  Поздрав- 
лять съ  новымъ  годомъ  (1-го  января),  со- 

вершая цри  этомъ  обрядовый  посівь  зе- 
ренъ  въ  хатЬ.  Чуб.  III.  1  и  2. 

Новомдннка,  ки,  ж.  Родъ  зодки.  КС. 
1883.  VII.  497. 

Новонбдній,  я,  е.  Новомодный.  Вас. 
210. 

Новонаставлений,  а,  е.  Вновь  на- 
значенный. 

Новонастаиня,  ня,  с.  Пакнбьітіе.  Пій- 
шовши  слідом  за  Мною,  у  новонастанню... 
сядете  також  на  дванадцяти  престолах. 
Єн.  Мт.  XIX.  28. 

Новопристанний,  а,  е.  Вновь  всту- 
пившій {въ  общину).  Що  ж  ви  скажете 

новоприсні аннону,  як  прийде  до  вас?  Хоч 
сих  ви  не  мутіть.  Ііавлогр.  у. 

Новоприхбжнй,  а,  е.  Недавно  пришед- 
шій,  поселившійся. 

Новбрілля,  лі,  ж.  Вспаханное  весной 
поле  для  ярового  поевва.  Вас.  196. 

Новорічний,  а    е.  Нового  дній.  Желех. 

Новорождеиець  нця,  м.  Новорожден- 
ный сынъ.  Кланяюсь  і  хлібом,  і  вином,  і 

сином  новорожденцем.  Чуб.  IV.  8. 
Поворбчник,  ка,  м.  Альманахь.  Сніп, 

український  новорочник.  Зкрутив  Александр 
Корсун.  Рік  первий..  Харьк.  1841. 

Новосвіт,  ту,  м.  Новыя  віка.  Встре- 
чено у  Кулиша:  ІПекспіре,  батьку  наш, 

усім  народам  рідний!...  Світило  твор- 
чества, Гомере  новосвіту.  К.  ХП.  70. 

Новоселець,  льця,  м.  Вновь  поселив- 
шійся, новопоселенець. 

Новосілля,  ля,  с.  Новоселье.  Кв.  І. 
113. 

Новохрещенець,  нця,  м.  Неофить, 
новокрещенный.  Шевч.  605. 

Новохрещений,  а,  е.  Новокрещенный. 
Нога,  гй,  ж.,  мн.  нбги  и  нбві.  1)  Нога. 

Вовка  нош  годують.  Ном.  №  7207.  При- 
їхавши до  владики,  стала  на  порозі,  вкло- 
нилася низесенько  аж  в  самиї  нозі.  Закр. 

І.  1 17.  Скриплять  чоботи  на  нозіх.  МУЕ. 
III.  89.  В  нбги.  Дать  тягу,  удрать.  Которі 
в  плач*,  а  хто  в  ноги, — тілько  залопотіло. 
МВ.  (О.  1862.  III.  62).  Він  мене  канчу- 

ком, а  я  в  ноги.  Канев.  у.  Нога  за  ногою 
іти.  Медленно  идти.  Ішов  захожий  тихо, 
нога  за  ногою.  Мир.  ХРВ.  11.  Обоє,  похню- 

пившись, мовчки  тягли  нога  за  ногою.  Мир. 
Нов.  II.  49.  Придати  ходи  в  нбги.  Поспі- 

шить. Чим  дуж  придав  ходи  в  ноги.  Мир. 
ХРВ.  9.  До  ніг  упасти  Упасть  въ  ноги. 
КС  1882.  XII.  498.  До  ноги  вирізати.  Истре- 

бить до  послідняго  человіка.  Три  дні  рі- 
зали усіх  липован,  геть  чисто,  до  ноги  ви- 

різали... і  ноги  не  осталось.  КС.  1883.  І. 
60.  Также:  до  ноги  попродати  -  рішитель- 
ю  все  продать  (о  домашяихь  животныхъ). 
Попродали  худобу  до  ноги.  О.  1862.  X.  114. 
До  ноги  чоботи  шити.  Шить  сапоги  на  каж- 

дую ногу  на  особую  колодку,  а  не  оба  на 
одну.  Гол.  Од.  15.  Догори  ногами.  Вверхь 
дномь.  Желех.  Усе  догори  ноіамгі  попере- 

вертав. Задерти  ноги.  Окочуриться,  око- 
леть. Желех.  2)  Сорочі  нбги.  Раст.=0ст- 

ріжна.  Вх.  Пч.  І.  10.  Ум.  Ніженька,  ні- 
жечка, ніжка.  Літом  ніжкою,  а  зімою  руч- 

кою. Ном.  №  559. 
Ногавйця,  ці,  ж.  1)  Штанина.  2)  мн 

Штаны  суконные.  КоІЬ.  І.  41.  Дівки  вінки 
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погубили,  а  парубки  ногавиці'  Чуб.  У. 
1113. 

Ногавки,  вов,  ж.  мн.  Штаны  изъ 
холста.  Угор. 

Нбді,  нар.  Сокращенное  нноді. 
Ножака,  ки,  м.  Большой  ножъ.  Рі- 

жуть мене  ножакою  і  б'ють  мене  мома- кою.  Ном.  Л?  505. 

Ножанйй  и  ноженйй,  а,  е.  Ножной; 
къ  ногамъ  относящейся,  на  ногахъ  нахо- 

дя щійся.  Ножана  ступа.  Сим.  139.  Но- 
жені  пальці.  Мнж.   42. 

Ножвнй,  нити,  с.  Маленькая  ножка. 
Обідрана,  .іедве,  ледве  несе  ноженята.  Шевч. 
266. 

Шжнк,  ва,  м.  Ум.  отъ  ніж. 

Ножиці,  ць,  м.  мн-  Ножницы.  Вдарь 
у  стіл — ножиці  обізвуться.  Нтга.  №  5799. 

Ножінйй,  а,  е=Ножаний.  Ножіна 
ступа.  Шух.  І.   161,  162. 

Ножковйй,  а,  є. — пушення.  Заговінье 
передъ  масляняцею,  когда  ъдятъ  студень 
изъ  свиных>  ногъ.  Марк.  153. 

Н6жніг  нів,  м.  мн.  Ножницы  для  рі- 
занія  желъза.  Вернедні.пр.  у. 

Ноадрйтнй,  а,  в—  Ніадруватий  Пи- 
рятин.  у.  Слов.  Д.  Эварн. 

Нбая,  8І,  ж.  дътск.  Нога,  ножка. 

Нбватн,  каи>,  вш,  гл.  Понукать  (ло- 
шадь), кричать  но. 

Нора,  рй,  ж.  1)  Нора.  2)  Жив.  Нури- 
(Іаепв  ,£Іагео1и8  Шух.  I.  22.  См.  Нориця  2, 
Ум.  Нірка.  Ув.  Нороха.  Мнж.  69. 

Норець,  рця,  м.  1)  Водолазъ.  Посилав 
той  купець  норця,  щоб  пурнув  у  море  та 
подививсь,  за  що  він  (корабель)  там  заче- 

пився- Чуб.  II.  17.  2)  Родъ  утки:  нырокъ, 
Мег{?и8  а1Ъе11и$. 

Норйтн,  рю,  рйш,  гл.  Рыть  норы. 

Норйця  ці,  ж.  1)  Фистула.  Нориці- 
гноянки  поробилися  та  течуть.  Херсон,  у. 
Щоб  тебе  нориці  сточили.  Ном.  №  13626. 
2)  Полевая  мышь,  Нурийаеиз  апаїіз. 
Желех. 

Норйчуватнй,  а,  е.  Больной  фистулой. 

Норівоиьви,  вів,  м.  мн.  Ум.  огь  но- 
рови.  См.  Норов. 

Норов,  ва,  м.  1)  Нравъ.  У  тебе  не  та- 
кий норов  і  зроду  був.  Г.  Барв.  502.  2)  мн. 

Капризы,  прихоти.  Ой  сідай,  Марусенько, 
на  вози,  да  кидай  батькові  норови:  що 

первії  норови — попрядки,  а  другії  норови — 
досвітки.  Ни.  А  я  твої  норови  добре  знав, 
тим  я  тебе  аж    ніколи  не  займав.    Грин. 

III.  208.  Ум.  мн.  Корівоньки.  Десь  ти, 
мила,  корівоньки  мої  знаєш.    Чуб.  V..  593. 

Норовистий,  а,  е.  Капризный,  прихот- 
ливый; упрямый.  На  вгороді  бузина  коре- 

нистая, чорнявая  дівчинонька  норовистая. 
Нп.  Норовистий  кінь. 

Норовйтися,  влюся,  вйшся,  гл.  Ка- 
призничать, упрямиться.  Недоросток,  моя  й 

мати,  норовиться.  Чуб.  V.  661. 

Норовливий,  а,  б=Но»свистий. 
Норбха,  хи,  ж.  Ув.  отъ  нора.  Мнж. 

69,  40. 
Нороцовйй,  норцовйй,  а,  е.  Испор- 

ченное вм  марцовий,  мартовскій.  ЗОЮР.  І. 
203.  Мет.  378. 

Носай,  сай,  м.  Жукъ  длннноьосикъ. 

Носак,  ка,  м.  1)  Носокь  сапсг  Вда- 
рив його  носаком.  2)  Удярь  по  носу  3) 

Носнлыцикъ.  Рост.-на-Дону. 
Носаль,  ля,  м.  1)=Ноо8й.  2)  Моло- 

токъ  съ  длиннымъ  концомъ. 
Носатенький,  а,  е.  Ум.  отъ  носатий. 
Носатйзна,  ни,  ж.  Сапъ.  Галвц. 
Носатий,  а,  е.  1)  Носатый,  длинно- 

носый. Яка  ти  носата!  Грин.  III.  6>45.  2) 
Больной  сапомъ.  Міняй,  свату,  сліпу  ко- 

билу на  носату.  Ном.  №  12800.  Ум.  Но- 
сатенький. 

Носатка,  ки,  ж.  1)  Міра  емкости  въ 
3  и  боліє  ведра.  2)  Родъ  кувшина  съ 
длиннымъ  носкомъ.  Барильця,  пляшечки, 
косатку,  сулії,  тикви,  боклажки  все  вису- 

шили без  остатку.  Котл.  Ен.  ІУ.  20.  3) 
У  Василёнка:  старинный  умывальникъ  ви- 

сячій, съ  носикомъ  и  тремя  ручками.  Вас. 
182.  4)  Чайникъ.  Ото  так  у  нас  його 

дражнять:  у  панів  чайник,  а  у  нас  но- 
сатка. Я  оце  як  ходив  у  Комишне  та  як 

зайшов  у  чайну,  так  аж  дві  нотатки  ви- 
пив тою  чаю.  Мир.  у.  Слов.  Д.  Эварн. 
Носач,  ча,  м.  Имігощій  большой  носъ. 

Мнж.  26. 
Нбсик,  ва,  м.  1)  Ум.  отъ  ніс.  2)  мн. 

Носики  ноиарёви.  Ряст  ІИрпіпішн  соп80- 
Іісіа.  ЗЮЗО.  1.  121. 

Носили,  сил,  с.  мн.  Носилки.  Ледве  на 
носилах  донесли. 

Носилянка,  ки,  ж.  Одна  изъ  пиры 
большихъ  жердей  для  переноски  сіна.  Вх. 
Зн.  42    Шух.  I.   170 

Носити,  шу\  сиш,  и.  1)  Носить.  Хто  ж 
тобі,  мое  с£рденько,  обідати  носив?  Нп.  Ой 
Василя,  Василечка  тихий  Дунай  носить. 
Мет.   19.  2)  Носить  одежду,  обувь. 

Носитися,  ш^ся,  сишся,  гл.  Носиться. 
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Носиться,  як  дурень  з  ступою.  Ном. 
X  2592. 

Нбсичок,  чка,  м.  Ум.  отъ  ніс. 
Носій,  сій,  м.  Носилыцикъ.  Міус.  окр. 
Носільник,  ка,  л.=Носій.  А  носіль- 

нички — хлопці- молодці,  а  кшдільнички — 
середні  люде.  Гол.  II.  13.  Ум.  Носільничон. 

Носіння,  ня,  с  Ношеніе,  носка.  НВо- 
лын.  у. 

Носбк,  ска,  м.  Ум.  оть  ніс.  1)  Но- 
сикъ.  У  моєї  мами  носок  довгий.  V.  Барв. 

504.  2)  Клювъ  птицы.  Рання  пташка  но- 
сок чистить.  Чуб.  І.  261.  3)  Носокъ  (обу- 

ви). Перебуйся  назад  носками.  Ном.  4) 
У  яйца:  острый  конецъ.  5)  Передняя  часті,, 
передній  уголъ  лезвея  топора.  Сим.  24. 
Шух.  І.   175,   182.  6)  мн.  Игра:  носки. 

Носорбжець.  жця,  м.  Сказочная  птица 
съ  рогомъ  на  носу,  погибшая  во  время  по- 

топа, такъ  какъ  она,  полагаясь  на  свою 
силу,  не  захотіла  войти  въ  ковчегъ. 

Драг.  95. 
Носюрс,  ри,  м.  Ув.  отъ  ніс 
Нося,  сі,  м.  дітск.  Носъ. 
Носика,  кн,  м-  У  в.  отъ  ніс. 
Нотація,  ції,  ж.  Урокъ,  который  не 

забудется.  Спасибі  вам,  дядьку,  що  повчи- 
ли(=попобили).  Ви  мені  добру  нотацію 
дали.  Осн.  1862.  VIII.  З  нар.  уст,  28. 

Нбчви,  чбв,  ж.  мн.  Корыто (для стир* 
ки  білья).  Ум.  Ночовки,  ночовочки. 

I.  Ночівля,  лі,  ж.  Ночлегъ. 
II.  Ночівля,  ля,  с.  Ночной  отдыхъ. 

Як  тебе  забрали  в  москалі-  , — ні  одною 
спокійною  ночівля  не  мали  ми,  поки  тебе 
визволили    Г.  Барв.   133. 

Ночліг,  гу,  м.  1)=І.  Ночівля.  2)  мн. 
Ночная  пастьба  скота  пастухами.  Підемо 
на  ночлііи.  3)  мн.  Въ  черниговскомъ  сва- 
дебномъ  ритуалі  обрядъ  жаренья  сала: 
послі  удостовіренія  въ  невинности  ново- 

брачной и  отправки  извіщенія  объ  этомъ 
къ  матери  последней,  свекоръ  оставшийся 
на  сваді.бі  женатымъ  мужчинамъ  даоть 
по  куску  сала,  по  щепкі  для  вертела  и 
сноиъ  соломы  со  словами:  „їдьте,  добрі 
люде,  на  ночлгги;  хто  вернеться  »  добром, 

тому  почот  буде".  Гости  уходять  въ  пус- 
тое місто  и  жарять  на  огні  сало,  ста- 

раясь свое  сохранить,  а  чужое  сьість,  а 
затімь  снова  возвращаются  къ  свекру  для 
продолженія  пирушки.  МУЕ.  III.   157. 

Ночлігування,  ня,  с.  1)  Пребьіваніе 
на  ночлегі.  Товариш  охледів  у  корчмі  ха- 

тину про  наше  ночлігування.  Г.  Барв.  20. 
2)  Ночная  пастьба  скота. 

Ночлігувати,  гу"ю,  вш,  гл.  1)  Ноче- 
вать, быть  на  ночлег]'..  Дико  и  сумно  нам 

було  в  дорозі.  Ще  дикше  й  сумніше  було 
ночлігувати.  Г.  Барв.  19.  2)  Пасти  ночью 

скотъ. 
Ночдіжанин,  на,  .н.=Ночліжнив.  По 

над  шляхом  ночліжане  чумаки  постали. 
Полягали  та  іі  не  спали,  мовчки  сумували. 
К.  (Степові  квітки,  89). 

Ночліжник,  На,  м.  1)  Ночлежникъ. 
2)  Ночной  пастухъ.  Ночліжники  бачили, 
що  такі  то  коло  тих  коней  ворожили. 
Ном.  №   12823. 

Ночнйй,  а,  е.  Ночной. 
Ночнйк,  ка,  м.  1)  Луна.  Соснин,  у. 

Чуб.  І.  9.  2)  Бісь.  Ночник  тебе  уплодив 
Ном.  №  3578.  3)  Ночной  сторожъ  возлі 

лошадинаго  табуна.  Маріупольск.  у.  За- 
любовск.  См.  Нічник. 

Ночнйця,  ці,  ж.  1)=Нічнвця  3. 
Нате  вам  ночниці,  оддайте  нам  сонниці. 

Грин.  І.  29.  КС.  1883.  VII.  588.  2)  Ле- 
тучая мышь.  3)  Сказочная  сліпая  птица, 

которую  водить  малая  птичка;  въ  літнюю 
ночь  ночнйця  жалобно  кричить.    Драг.  10. 

Ночовйд,  да,  м  =Кажан.  Вх.  Пч.  І.  16. 
Ночовки,  вок  и  ночбвочки,  чок,  ж. 

мн.  Ум.  оть  нбчви  1)  Малое  корыто. 
2)  Родъ  узора  въ  вьішивк-і.  Залюбовск. 

Ночувальник,  ка,  .к.  Ночлежникъ, 
ночевальщикъ.  Константиногр.  у. 

Ночувальниця,  ці,  ж.  Ночлежница, 
ночевалыдица.  Константиногр.  у. 

Ночування,  ня,  г.  Ночевка,  ночеваніе. 
Ночувати,  ч^ю,  вш,  гл.  1)  Ночевать. 

Питається  сон  дрімоти:  де  ти  бг)деш  но- 
чувати? Там,  де  хата  тепленькая,  де  ди- 

тина маленькая, — там  я  буду  ночувати 
дитиночку  колихати.  Мет.  2.  Чи  здорові 
ночували?  Хорошо- ли  провели  ночь?  (Утрен- 

нее привітствіе).  О.  1862.  V.  84.  2)  Спать 
вмісті  дівушкі  и  парню.  Уже  Василь 
одкинувсь  од  Марини, — ночує  з  Галькою. 
Полт.  г. 

Нбша,  ші,  ж.  Платье.  Одежда.  Вх. 
Зн.  42.  Шух.  І.   120. 

Нбші,  нош,  ж.  мн.  Носилки. 
Ну.  1)  меж.  Ну,  їсть!  нівроку!  Ном. 

Та  ну  бо  кажіть!  Да  говорите  же!  2)  Пе- 
редъ  глаголомъ  неоир.  накл.  употребляется 
въ  смислі:  началъ,  давай.  А  прокинувся 
він...  і  хуком  йою  в  хаті  аж  сохи  движать! 
Ну  бігать,  гомоніть,  гайнувати,  аж  усе  піде 
жужмом.  МВ.  II.  10.  3)=Но  2.  (Послі 
глагола  въ  повелит,  накл.):    А  »ийдіть-ну 

Яв* 



иоа Яуд— Нурець. 

сюди,   дядьку    Трохиме,    ходіть-ну  з  нами. 
Рудч.  Ск.  І.  78. 

Нуд,  ду,  м.  1)  Скука,  тоска,  томленіе. 
МВ.  (О.  1862.  III.  35)  3  нуду  грав  на 
балабайку,  брався  до  сопілки.  Мкр.  Г.  2) 
Тошнота.  Швидко  кинувся  із  хати,  щоб 
холодною  водою  нуд  угамувати.  Мкр.  Н.  9. 

Нуда,  дй,  ж.  1)=Нуд  1.  Де  люде, 
там  нуди.  Ном.  Л°  2453.  Що  там  роска- 
зувати?  Пуда  така!  МВ.  (О.  1862.  III. 
36).  Коли  б  я  була  така  нюхана,  як  оце 
дзеркало  показує,  то  я  б  з  нуди  вмерла  б. 

ІІодольск.  г.  2)=Нуд  2.  Серце  б'ється,  дак 
нуда  така  візьме. 

Надити,  джу,  двш.  14.  1)  Наводить, 
нагонять  скуку.  2)  Томить,  мучить.  Сюди 
блудить,  туди  блудить,  під  собою  коня 
нудить.  Нп.  3)  Принуждать.  Учора  у  рос- 
праві  нудили  хлопців,  щоб  призналися,  хто 
вкрав  гроші  у  Грицька.  Волч.  у.  Став 
ізнов  Грицько  нудити  Настусиною  батька 
(щоб  Настусю  за  його  віддав).  Г.  Барв. 
455.  4)  безл.  Тошнить.  5)=Нудитисч.  Ход- 

жу, нуджу  по  садочку,  г  милою  не  бачу. 
Чуб.  V.  5.  6)  Нудити  світом.  Томиться.  А 
Василь  собі  нудить  світом  і  не  знає,  на 
яку  ступити.  Кп.  І.  11.  Вечір  стою,  сві- 

том нужу,  тебе  не  видати.  Мет    38. 

Нудитися,  дасися,  дишся,  гл.  Тоско- 
вать, скучать;  томиться.  Ой  не  пряди,  моя 

мила,  не  нудися:  прийде  весна,  святе  літо, 
приберися.  Нп.  Він  з  голоду  ніколи  не  ну- 

дився. Греб.  364. 
Нудкйй,  а,  е=Нудний 
Н^дко,  нар.  =  Нудно.  Нудко  мені, 

тяжко  мені, — ні  з  ким  розмовляти.  Чуб. 
У.  234. 

Нудній,  а,  6.  1)  Скучный;  томитель- 
ный. Бодай  же  кінець  ваш  був  нудний  та 

гіркий!  Ном.  №  3710.  Нудна  моя  у  полі 
робопиі.  Гі>ин.  III.  276.  2)  Приторный. 
3)  Тошный. 

Нудність,  ности,  ж. = Нудота. 
Нудно,  нар.  1)  Скучно;  томительно. 

Нудно  без  роботи.  МВ.  (О..  1862.  III.  40). 
Так  мені,  дівчинонько,  да  без  тебе  нудно. 
Нп.  2)  Приторно.  3)  Тошно. 

Нудота,  ти,  ж.  Скука,  тоска,  томле- 
ніе. Нудота  мені  така  стала  дома  си- 

діти. См.  Нуд,  нудьга. 
Нудьга,  гй,  ж.  1)  Тоска,  скука.  Г. 

Барв.  431.  2)  Нудьга-чоловік.  Скучный  че- 
ловъкъ.  Семен  це  нудьга-чоловік.  Міус.  окр. 
См.  Нуд,  нудота. 

Нудьгувати,  гую,  еш.  г.«.=Нуд  йтися. 
Нужа,  жі,    ж.  соб.    1)  Вши.    Коли  не 

п'є,  так  нужу  б'є,  а  все  не  гуляє.  Ном 
№  769.  Убрання,  постоли  порвались  і  нужі 
повна  очкурня.  Котл.  Ен.  2)  Мухи.  Тут, 

біля  загонів,  нужа  б'є  скотину  дуже.  Слов. 
Д.  Эварн.  Воли...  ішли  нехутко  по  дорозі 
да  знай  хвостами  нужу  проганяли.  Рудч. 
Ск.  П.  171. 

Нужда,  ди,  ж.  1)  Нужда,  недостатокъ. 
2)  Надобность,  необходимость.  Надумались 
збірати  гроші  про  таку  народню  нужду. 
К.  (О.  1862.  III.  22).  Ум.  Нуждоньиа, 

нуждочка. 
Нуждати,  даю,  еш,  гл.  Принуждать 

иризнаться,  добиваться  признаніл.  За  гро- 
ші (що  вкрадено)  нуждають  парубка  в 

росправі.  Волч.  у. 

Нуждеыий,  а,  е.  1)  Крайне  нуждаю- 
щейся. 2)  Плохой,  жалкій.  Коли  на  тім 

нужденім  полі  забачуся  в  щасливій  долі? 
Грин.  III.  632.  3)  Измученный.  Розважає 
душу  вбогу,  нуждене  серденько.  К.  Дз.  130. 

Нуждйти,  жду,  диш,  гл.  Принуждать. 
Коли  схоче  син' женитись,  то  не  помішаєм 
і  нуждить  його  не  будем.  Мкр.  Н. 

Нуждонька,  ки    ж.  Ум.  отъ  нужда 

Нуждбта,  ти,  ж-  1)=Нужда.  2)  Бо- 
лезнь. Бог  дасть  нуждоту,  Бог  дасть,  що 

й  оздоровить.  Посл. 
Нуждочка,  ки,  ж.  І)  Ум.  отъ  нужда. 

2)  Родимчикъ  у  дітей.  Канев.  у. 

Нужний,  а,  є.  1)  Изможденный,  истом- 
ленный. 2  (—Нуждений  1.  Горе  мені  нуж- 

ному, що  я  винен  кожному. 
Нузда,  дй,  ж.  Узда.  Ум.  Нуздёчка. 

Пан  і  посадить  його  верхи  на  свої  коліна... 

а  воно  тільки:  „но,  коею,  но!-"  та  за  па- 
нові вуси  г*  візьметься,  наче  за  нуздечку. 

О.  1862.  X.  5. 

Ну  здати,  дію,  еш,  гл.  Зануздывать, 
надівать  узду. 

Н  уздечка,  ки,  ж.  Ум.  отъ  ну  еда. 
Нукати,  каю,  еш,  гл.  Кричать:  ну! 

понукать.  Не  запріг,  що  нукаєш.  Ном. 
№  10347. 

Нуль,  ли,  м.  Нуль.  Нулі  минаються 
при  складуванні.  К.  Грам.  101. 

Нум,  нумо,  нумте  (мн.),  меж.  Ну, 
станемъ,  давайте.  Нумо,  браття,  нумо, 
товариство,  нумо  коні  сідлайте!  Грин.  III. 
603.  Нумо,  діти,  нумо,  нумо  припильнуй- 

мо! Нп  Нум,  діти,  паску  їсти!  Ном. 
№  593.  Он  де,  братці,  сидить  кравець  на 

дубі.  Ох,  нумте,  братці,  як  би  його  до- 
стати. Рудч.  Ск.  І.  6. 

Нурець,  рцй,  м.  ?  Животн.  Шух.  22. 
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Ну^рва,  ки,  ж.  Зоол.  Норка,  Місоеіи Іиігеоіа.  Вх.  Пч.  I.  16. 
Н^рт,  та,  м.  Водоворотъ,  омутъ.  Всіх 

німців  нуртам  Дніпровим  оддано. 
Н^рта,  ти,  ж.  Пучина,  бездна. 
Нуте,  меж.  Нуте.  Гей,  нуте,  косарі! 

Ном.  №  9999. 
Негрішній,  я,  в.  Внутрениій. 
Нутро,  ра,  с.  Нутро,  внутренность. 

Неначе  залізом  палили  моє  нутро.  Стор. 
МПр.  34. 

Нутрости,  стів,  ж.  мн.  Внутренности. 
Черк.   у. 

Нутряк,  ва,  м.  1)  Нутреное  сало.  Хо- 
тин, у.  2)  Животное,  у  котораго  шулята 

находятся  внутри,  а  не  въ  мошонки.  Як 
болять  зуби,  то  найди  невиложеною  же- 

ребця -  нутряка  здохлою,  одірви  підкову, 
з  ухналів  скуй  перстень  та  й  носи  Мнж. 
157. 

Нутряний,  а,  6.  Внутренній,  нутре- 
пой.  Кров  нутряну  замовить.  Мнж.  150. 

Ньо!  меж.  НоІ  Ньо,  ньо,  ураюва!  О. 
1862.  VI.  Костомар.  63. 

Ньбкати,  каю,  еш,  сов.  в.  ньбкнутн, 
вну,  неш,  гл.  Понукать,  понудить  лошадь 
словомъ  ньо.  Нъокни  на  сіру,  бо  зовсім 
не  везе. 

Нюнва,  ки,  ж.  Раст.  1)  8раг£апіит 
8Ітр1ех  Ь.  2)  8раг§;апіит  гатокітг  Ь. 
ЗЮЗО.  I.  137. 

Нюня,  ні,  ж.  Плакса.  Ум.  Нюнька. 
Гол.  IV.  480. 

Нюнйвнй,  а,  е.  Плаксивый. 
Нюта,  ти,  ж.  Заклепка;  спайка.  Взяти 

в  нютн.  Заклепать. 

Нютувати,  тую,  вш,  гл.  Заклепывать, 
спаивать. 

Нюх,  ху,  м.  1)  Чутье,  обоняніе.  Пе- 
реносно: носъ.  Бережи  нюха.  Ном.  №  3626. 

2)  Понюшка  табаку. 
Нюхання,  ня,  с.  Нюханіе. 
Нюхарь,  ря,  м.  Нюхатель  (нюхающій 

табакъ).  Мнж.  173. 
Нюхати,  хаю,  вш,  гл.  Нюхать.  Ню- 

хала квітку.  Я  здорово  нюхав  табаку. 
Кв.  I.  252. 

Нюхач,  ча,  н— Нюхарь.  Нюхачів  ба- 
гацько, та  табаки  нема.  Ном.  №  4760. 

Нюхнути,  хну,  нёш,  гл.  Однокр.  в. 
отъ  нюхати.  Тільки  що  нюхнув— та  ачхи! 
Рудч.  Ск.  I.  4. 

Нюшйти,  шу,  шйш,    м.    Нюхать  воз- 

духъ     (о    животномь).     Собака    нюшить. 
Черк.  у. 

Нюшкувати,  кую,  еш,  м.=Нюшнтн. 
Нюшкує  пес.  Камен.  у. 

Ня,  ня-ня!  меж.  Зовъ  собаки.  КС. 
1882.  VIII.  386. 

Няв!  меж.  Мяуі  А  коыичок  няв-няв- 
няв!  Рудч.  Ск.  І.  51. 

Нявк,  ву,  лі.^Нязкання.  Св.  Л.  132. 
Нйвка,  ви,  ж.  Одинъ  изъ  злыхъ  ду- 

ховт>  (по  в'Ьрован^ямъ  гуцуловъ)  =  иавиа? 
Шух.  І.  43. Нявкання,  ня,  с.  Мяуканье. 

Нйвкати,  ваю,  еш,  гл.  1)  Мяукать. 
2)  Кричать  (о  сові). 

Нявкнути,  вну,  неш,  гл.  Мяукнуть. 
Нявчати,  чу,  чйш,  іл.  Мяукать.  І  в 

голос,  мов  кішки,  нявчать.  Котл.  Ен.  VI.  21. 
Нягай,  к^=Нехай.  Гол.  III.  261. 
Няй,  »а/?.=Най.  Няй  слівце  промо- 

вить. Гол.  IV.  372. 

Нямкало,  ла,  Датская  игра  въ  броса- 
ніе  палокъ.  Тоже,  что  и  шнопирта.  Ив.  20. 

Нйньо,  ня,  м.  Отедъ.  Гол.  II.  43. 
Нйньва,  вн,  ж.  Нянька.  Багатому 

чорт  діти  колише,  а  убогий  і  няньки  не 
найде.  Ном.  №  1420. 

Нянько,  ва,  м.  =  Няньо.  Поколь  би- 
ла'м  в  свою  нянька,  коровачки'м  пасла. 
Гол.  II.  444. 

Нянькувати,  вую,  еш,  гл.  Выть,  слу- 
жить нянькою.  Нянькувала  у  нас  ком  мен- 
шого брата.  Сим.  209. 

Нйньчитя,  чу,  чиш,  гл.  Няньчить. 
Не  ти  ж  мене  колихав,  не  ти  ж  мене 
няньчив.  Чуб. 

Нйньчитнся,  чуся,  чншся,  гл.  Нянь- читься. 

Нйня,  ні,  ж.  1)  Діток.  Няня,  нянька. 
О.  1861.  VIII.  8.  2)  Ласкательное  назва- 

ні є  коровы.  Як  виженеш  корову  у  череду, 
озьми  її  за  хвіст  та  кажи:  „Іди,  няня, 
по  густе  молоко,  по  білий  сир,  по  жовте 
маем".  Мнж.   135. 

Нити,  йму,  ймеш,  гл.  1)  Врать.  2) 

Брать  (о  р'Ъжущемъ  оруліи).  Твоєї  шиї 
міч  не  йме.  АД.  І.  133.  3)  Няти  віри.  Ві- 

рить. З  брехні  не  мруть,  та  вдруге  віри 
не  ймуть.  Ном.  Лі  6805. 

Нйтися,  ймуся,  ймбшея,  гл.  1)  Брать- 
ся. Нявся,  як  на  стіну  дрався.  Ном.  №  3070. 

2)  Не  иметься  віри.  Не  віритея.  3)  Не  йметь- 
ся мені.  Не  дается  въ  руки,   не  спорится. 
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